


Aos meus pais, Libby e George
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«Como as tuas próprias aves marinhas,
Voarei em círculos sem repouso.

Para mim a Terra não tem cantos
Para construir um ninho duradouro.»

ImperatrIz Isabel da ÁustrIa, sIssI

«A rapidez com que se confundem as coisas luminosas.»

Sonho de Uma noite de Verão, de WIllIam shakespeare,  
a peça preferIda de sIssI
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Introdução

Estamos no ano de 1853 e o império dos Habsburgos cobre a maior 
parte da Europa, estendendo-se desde a fronteira russa a leste 
até Itália a oeste, do norte da Alemanha até aos Balcãs, a sul.

O imperador Francisco José, um dos monarcas mais pode- 
rosos do mundo, governa mais de 35 milhões de almas, incluindo  
católicos, protestantes, judeus e muçulmanos. Os seus súbditos são 
de origem austríaca, húngara, alemã, checa, croata, italiana, cigana, 
entre outras.

A Áustria é o típico império multiétnico, uma manta de retalhos 
poliglota, e não é unida por uma nacionalidade, uma religião, uma 
língua ou mesmo um afeto mútuo. Apenas uma coisa une estas ter-
ras, pessoas e interesses divergentes: Francisco José. Um belo jovem 
de vinte e poucos anos, com ondas castanho-avermelhadas no cabelo  
e uma expressão grave nos seus olhos azuis, Francisco José governa 
por direito divino e é uma figura abençoada, uma instituição, mais do 
que um simples homem.

Francisco José sobe ao trono em 1848, ano em que as revoltas 
se alastram pela Europa, derrubando coroas numa onda de idealismo 
liberal e fervor nacionalista. Em nenhum outro lugar o zelo revolu-
cionário é mais ferozmente abraçado, e depois esmagado, do que no 
Império Austríaco. Abafando as revoltas tanto na Hungria como em 
Itália, Francisco José rouba o trono a um tio fraco e consolida o seu 
poder em Viena e em todo o restante reino.

No entanto, ao fim de alguns anos de reinado, um nacionalista 
húngaro ataca o imperador enquanto este passeia por Viena, cravando 
a lâmina de uma faca no pescoço do jovem Francisco José. O império 
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treme e reza enquanto o imperador convalesce numa cama de hospital, 
a recuperar do ferimento. A necessidade de um herdeiro Habsburgo 
nunca foi mais óbvia.

Com a sua boa aparência, a sua personalidade encantadora e, não 
menos importante, o seu reino resplandecente, Francisco José não tem 
falta de jovens raparigas ansiosas por o desposarem.

No entanto, o mais poderoso conselheiro de Francisco José não 
é um general de pescoço hirto nem um burocrata de bigode; a pessoa 
com quem Francisco José mais se aconselha é a sua mãe. A arquidu-
quesa Sofia é, afinal de contas, a pessoa que toda a vida o preparou para 
este papel e que encontrou forma de o empurrar para um trono que 
não lhe pertencia. E ela já tem uma noiva em mente.

Seguindo o conselho da mãe, Francisco José envia um convite 
para a Baviera, onde uma prima sua muito jovem, uma rapariga cha-
mada Helena, se sente intimidada e lisonjeada por receber tal intima-
ção. Quando a irmã mais nova de Helena, uma animada rapariga de  
15 anos chamada Sissi, se junta à irmã mais velha, nenhum dos envol-
vidos sabe a mudança profunda que as suas vidas — e o mundo inteiro, 
na verdade — estão prestes a sofrer…
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prólogo

budapeste, hungrIa 
8 de junho de 1867

—Imperatriz, estamos prontos para vos receber.
Ela volta-se, com um pequeno aceno de cabeça e um flo-

reado com a mão.
— Está na altura de assumir o papel.
Enfia os braços nas mangas. O tecido sedoso, meticulosamente cortado 

e cosido, molda-se às curvas do seu corpo. Céus, ela nunca se habituara ao 
peso daquelas coisas. Mais pesadas, parece-lhe, do que o seu próprio corpo 
cansado.

A toda a sua volta, pajens nervosos e criadas tagarelas fazem barulho, 
discutindo como abelhas agitadas na colmeia que envolve a sua importan-
tíssima rainha.

— Tufem-lhe a saia!
— Cuidem da bainha!
— Está na hora!
— Não pode estar já na hora, pode?
— Pronta, imperatriz Isabel?
A cabeleireira imperial está diante dela, com a antiga coroa pousada 

entre dois dedos, os seus diamantes a refletirem o brilho da luz das velas. 
Delicada como os fios de uma teia de aranha e, no entanto, suficientemente 
durável para ter sobrevivido aos séculos, para ter persistido mais do que as 
reais cabeças em que foi pousada. Cabeças agora embalsamadas, com cabe-
los tornados grisalhos e depois caídos.

— Pronto.
Ela abanou a cabeça, baixando o queixo para que o diadema pudesse ser- 

-lhe aninhado entre os caracóis castanhos — caracóis que tinham sido referi- 
dos como as mais valiosas joias da coroa de toda a coleção dos Habsburgos.  
Os caracóis que conquistaram o coração do imperador, segundo dizem.
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Com a coroa no lugar, ela desliza para a frente e olha para o seu 
reflexo no espelho de corpo inteiro. É uma visão cativante; até mesmo ela 
tem de o admitir.

O vestido é de brocado branco e prateado, bordado com fileiras de dia-
mantes e costurado de modo a abraçar a sua figura estreita. Uma longa 
capa de cetim branco pende-lhe dos ombros e cai no chão. Mas é o rosto 
que eles querem sempre ver, mais do que qualquer costura imperial ou tiara 
antiga. Todos ouviram falar dos seus olhos oblíquos e cor de mel. Das suas 
maçãs do rosto delicadamente esculpidas. Dos seus lábios, aqueles que o 
imperador declarou certa vez serem «frescos como morangos». O imperador. 
O seu coração dá um salto desajeitado no peito. Deus, como ela está can-
sada. Terá energia suficiente para sobreviver a este dia?

Uma batida e o seu coração dá mais um salto. Ela olha para cima, 
voltando rapidamente o olhar para a pesada porta de carvalho. Qual deles 
estará do outro lado? Será o imperador? Ou será  ele? As suas faces ficam 
quentes ao defrontar-se com aquele pensamento e ela repreende-se. Mesmo 
depois de tudo por que passou, ainda cora como uma menina de 16 anos ao 
pensar nele, ao ouvir mencionar o seu nome. O seu próprio marido não lhe 
traz ao rosto um rubor assim.

A porta abre-se pesadamente, rangendo como um guarda vagaroso desperta- 
do da sua vigia noturna depois de ter bebido demasiada cerveja. Num instante, 
ela vê-o e ele vê-a a ela. Ele observa-a. Pela expressão do rosto dele, ela per- 
cebe que conseguiu tirar-lhe o fôlego; ele tem o olhar de um animal atordoado.

— Sissi — é tudo o que consegue dizer. Atira os braços para cima, bem 
abertos, como se quisesse puxá-la para si. Mas controla-se a tempo, dando-se 
conta dos criados agitados à sua volta. — Vossa Majestade. — Ele aclara  
a garganta. — Estais pronta?

Ela inspira, considerando a questão. Estará pronta? Não. Nunca 
estava realmente pronta, supõe. Era esse o seu problema, não era? Mas 
levanta o queixo, atirando os ombros para trás.

— Estou — responde, com um breve aceno de cabeça. Desliza para  
a frente. O vestido arrasta-se; o seu esplendor é demasiado pesado para o corpo  
exausto. Mas ela suspira e continua a atravessar a sala.

Já consegue ouvi-los do outro lado das paredes. Não tanto os aplausos 
e gritos individuais, mas um pulsar grave e persistente. Constante. Como  
as ondas a baterem na terra: inflexíveis, incessantes.

Ele dá-lhe o braço e ela desliza o seu pelo dele, com a sua carne suave 
a fazer pressão contra o uniforme muito engomado. As portas abrem-se 
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mais agora. Ela pestaneja, desejando poder pôr a mão enluvada à frente do 
rosto. Para se proteger, para esconder o rosto de todos aqueles olhares dire-
tos e inquisidores  Olhos que vão examiná-la e observá-la, como se ali esti-
vesse para o seu consumo. Ela fervilha com aquele familiar desejo instintivo 
de fugir, de escapar. Mas controla o impulso. Endireita-se um pouco mais.

É então que o ouve.
— Sissi!
Inspira. Um momento para se fortalecer enquanto se volta para ele.
— Está na hora.
E estava. Finalmente, tinha chegado a hora.
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um

castelo de possenhofen, bavIera 
julho de 1853

Sissi estava agachada, a espreitar por cima da parede de vegetação 
rasteira. O seu olhar estava alerta; as pernas, prontas para salta-
rem para a ação; o coração, a bombear o sangue pelas veias a uma 

velocidade que só alguém a ser caçado pode manter.
— Saiam, cobardes!
Nesse momento, Sissi avistou a figura a cruzar o prado, uma 

silhueta escura que atravessava o pano de fundo do castelo branco com 
ameias e do azul profundo do céu, e baixou-se mais uma vez para fora 
do alcance da vista. O seu irmão Carlos ainda não a tinha encontrado e 
deu um puxão frustrado ao cavalo, como se quisesse lembrar ao animal 
a autoridade que as suas irmãs tão descaradamente desrespeitavam.

Sissi observou Carlos, com o desprezo a adensar-se enquanto  
lhe decifrava os pensamentos: a agarrar nas rédeas, imaginando-se 
um guerreiro germânico montado num garanhão, pronto para car-
regar sobre os húngaros ou os polacos e alcançar a glória no campo  
de batalha.

— Carlos, o Beneficente, duque da Baviera, exige que venham 
ao encontro do vosso senhor e se rendam! — Vasculhou os bosques, 
encontrando Sissi com as suas palavras enquanto os olhos não a dete-
tavam. — Beijem o anel e eu serei misericordioso… mais misericor-
dioso do que merecem. Mas, se continuarem a fugir e a esconder-se 
como roedores, vou ter de vos arrastar. E, quando o fizer, vão desejar 
ter-se rendido! — O cavalo bateu com as patas no chão, agitado sob  
a força de Carlos.

Sissi estava farta de ser a presa. As oportunidades não eram jus-
tas; se tivesse podido montar o seu próprio cavalo, chamado Bummerl, 
perseguiria Carlos até à fronteira da Baviera, e ele sabia-o. Mas ela não 
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esperava ter de afastar o irmão quando caminhou até ao bosque na 
beira do lago com a irmã, Helena, para apanhar flores silvestres.

— Devíamos render-nos, Sissi. — Helena agachou-se ao lado 
dela, com a preocupação a franzir-lhe as feições vincadas e escuras.  
— Tu ouviste-o. Caso contrário, ele vai arranjar-nos problemas.

— Tolices, Helena.
Dois anos mais novo do que Sissi, o irmão tinha quase o dobro 

do seu tamanho, com o corpo de 13 anos robusto da adolescência, da 
cerveja e das bratwurst. Mas, embora não tivesse o seu vigor, Sissi sabia 
que podia vencer Carlos com a inteligência.

— Vamos mostrar ao Carlos, o Beneficente, o adversário formi- 
dável que realmente é. — Sissi fez um aceno de cabeça para a irmã, 
pegando numa pedra fria e suave. Helena respondeu com um  
gemido.

— Assim seja — gritou Carlos da linha do bosque, do outro lado 
do prado. — Escolheram o vosso próprio destino. E esse destino é… 
dor! — Carlos cravou as botas de couro na barriga do cavalo. O animal 
relinchou em resposta e depois Sissi sentiu a terra começar a vibrar 
debaixo de si.

— Agora estamos mesmo metidas em sarilhos, Sissi. — Helena 
caminhava de um lado para o outro no seu esconderijo, como um ani-
mal ferido, enquanto o som dos cascos se tornava mais audível.

— Cala-te, Néné. — Sissi tentou acalmar a irmã mais velha. Oh, 
como desejava estar montada em Bummerl! — Helena, quando eu dis-
ser «corre», tu corres. Entendes?

— Corro para onde? Para dentro do lago?
— Não. — Sissi abanou a cabeça. — Na outra direção. Para  

o outro lado do prado, em direção a casa.
— Na direção do Carlos?!
— Confia em mim, Néné, está bem? — Depois de uma pausa, 

Helena assentiu, relutante. Sissi pôs novamente a cabeça para fora dos 
arbustos e viu que o irmão quase tinha atravessado todo o prado. Caval-
gou em direção à floresta, onde elas se escondiam, com os olhos semi-
cerrados até parecerem duas fendas, enquanto ele vasculhava a linha 
da vegetação. Mas ainda não tinha descoberto o esconderijo delas. Sissi 
fez pontaria, levantando a mão e a pedra. Os cascos eram agora como 
explosões de canhão enquanto Carlos avançava na direção delas. Ela 
esperou, pacientemente, deixando-o aproximar-se ainda mais. Quando 
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ele já estava a uma curta distância, Sissi atirou a pedra, arremessando-a 
com tanta precisão que acertou.

— Ai! — Carlos gritou de dor, parando o cavalo e descendo da sela 
antes de cair no chão. Pelo fio de sangue que lhe corria do nariz, Sissi 
soube que tinha acertado no alvo.

Elas tinham de aproveitar a abertura.
— Helena, corre! — ordenou Sissi, empurrando-a da posição aga-

chada em que se encontrava. Ela correu para a casa no outro lado do 
campo.

— Ora, sua pequena bruxa! — gritou Carlos para a figura de Sissi, 
que passava, mas continuou prostrado no chão, atordoado pelo ataque.

Com o coração agitado naquele inebriante momento de vitória, 
Sissi correu pelo prado em direção à casa grande. As suas pernas 
podiam não a transportar tão velozmente como Bummerl, mas eram  
fortes, tornadas ágeis pelos anos a saltar pelas montanhas acima,  
a nadar no lago e a saltitar pelos campos em busca de plantas e peque-
nos animais. Seriam o suficiente para a fazer chegar à segurança.

Olhando por cima do ombro para se certificar de que Helena  
a seguia, Sissi gritou:

— Despacha-te, Helena! — Agarrou o braço da irmã mais velha, 
obrigando-a a manter o ritmo. Partilhavam os mesmos pais, mas pouco  
mais. Helena prosperava dentro de casa: a estudar línguas, a ler filoso-
fia, a tricotar ou a escrever em silêncio num canto escuro junto à lareira. 
Sissi sempre assumira o comando quando estavam fora de portas.

Mais alguns passos e atravessaram o prado de mãos dadas. Ofe-
gante, Sissi passou a correr por um pajem assustado e atravessou  
o átrio principal do castelo, seguida de perto por Helena. Pela janela 
de treliça, viu que o irmão tinha recuperado a montada e trotava agora 
para longe do lago e em direção a casa.

— Papá! — gritou Sissi, correndo para a grande sala de estar.  
— Oh, graças a Deus que estás aqui, papá!

A figura inanimada do duque Maximiliano ocupava uma poltrona  
grande e muito estofada a um canto da sala escura. Aos seus pés, ao  
lado das botas sujas de lama, ressonavam dois cães adormecidos, 
também com as patas enlameadas. Eles levantaram as pesadas cabe- 
ças numa saudação mecânica quando as raparigas entraram a correr, 
mas o duque continuou a ressonar. Um cachimbo aceso emitia uma 
pluma de fumo no colo do duque Max, onde ardia, esquecido.
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— Papá, acorda. — Sissi afastou o cachimbo quente antes que 
este abrisse um buraco nas calças de lã do pai e pousou-o na mesa  
de apoio. — Acorda! — O duque soltou um último ronco antes de sair do  
seu sono profundo, com a respiração a exalar o fedor azedo de cer-
veja. — Papá, o Carlos está a perseguir-me e à Néné. Por favor, acorda.

— O que foi? — O duque esfregou os olhos injetados de sangue 
e com pálpebras pesadas.

Sissi ouviu o irmão a berrar uma pergunta aos criados assustados 
lá fora:

— Em que direção foram elas? — A porta da frente abriu-se e ela 
ouviu Carlos a entrar no grande salão, com as botas a aterrarem pesa-
damente no chão de pedra.

— Ah, Sissi… — O duque Maximiliano mudou então de posição 
na poltrona, olhando para ela com os olhos vidrados, da mesma cor 
de mel que os de Sissi, embora não estivessem especialmente lúcidos 
naquela tarde. — Chegaste mesmo a tempo. Eu estava a aprender uma 
nova canção. — O duque olhou para a sua filha preferida com um 
sorriso sonolento, levantando o dedo indicador ao mesmo tempo que 
começou a emitir um som alegre e campestre. — Mas os outros já 
saíram? Já foram para casa? — O duque Max olhou em volta com uma 
expressão apática.

Os ombros de Sissi curvaram-se quando ela ouviu os passos de 
Carlos do lado de fora da sala.

— Papá, por favor…
— Sua infeliz, agora é que vais ver. — Nesse momento, o irmão 

apareceu à porta. O nariz dele parecia ter parado de sangrar, mas um 
tom carmesim tinha-lhe desenhado uma linha seca entre o nariz e os 
lábios. — Atingiste-me na cara com aquela pedra.

Sissi endireitou-se, voltando-se do pai para o irmão.
— Tu mereceste.
Helena começou a fazer um sorriso forçado.
— Papá, por favor. — Mas o pai fitava as chamas crepitantes da 

lareira, com a caneca de cerveja vazia inclinada na direção dos lábios 
num esforço para absorver tudo até à última gota.

— Sissi, o que vamos fazer? — Helena afastou-se de Carlos. Sissi 
praguejou baixinho ao ver a sua vitória transformar-se em fracasso. 
Devia ter atendido os pedidos de Helena e aplacado Carlos; o seu orgu-
lho imprudente tinha-as levado a isto.
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— Suas vagabundas dissimuladas, eu ensino-vos a não me desa-
fiarem. — Sentindo a fraqueza, Carlos lançou-se primeiro na direção 
de Helena.

— Sai de cima dela! — Sissi cerrou os punhos e preparou-se para 
acertar o primeiro murro, antes do que, sem dúvida, se transformaria 
na sua própria sova. Fechou os olhos e, assim, não viu a figura que 
emergiu nesse momento da entrada.

— Aí estás tu.
A duquesa Ludovica entrou na sala de estar, uma figura impo-

nente vestida de seda preta, saia com aro de crinolina e uma cabeleira 
de densos caracóis castanhos. Carlos recuou imediatamente ao vê-la, 
afastando-se para um canto escuro.

— Que bom, estão todos aqui. — A duquesa atravessou a  
sala com duas passadas rápidas e abriu as cortinas da sala de estar, 
libertando uma nuvem de pó. — Helena, Isabel, procurei-vos por toda 
a parte.

— Mamã! — Sissi correu para a mãe, atirando-se para a frente, 
para o corpo esguio e elegante da duquesa. Fechou os olhos, zonza de 
alívio.

— Sissi, minha menina. Mas o que… — No entanto, a duquesa 
fez uma pausa enquanto o seu olhar se desviava de Sissi para a figura 
em repouso do marido e para os grandes derrames de lama que escure- 
ciam o tapete. — Olhem para esta lama! — suspirou a duquesa, com 
os ombros a subirem e a descerem com cada inspiração irritada. — 
Parece que os criados vão ter de limpar o tapete outra vez. — Depois, 
em voz baixa, murmurou: — E também tenho de lhes pedir que lim-
pem o pó aqui. E esta cortina precisa de ser remendada. E tenho de 
me lembrar de perguntar como estão a pôr as galinhas… — Ludovica 
suspirou, puxando mais uma vez a cortina esfarrapada. Ao contrário 
do seu marido, que raramente se preocupava com a gestão da casa 
ou com as petições dos camponeses locais (e que não se preocupava 
certamente com os filhos), Ludovica sempre teve demasiadas tarefas  
e muito pouco tempo para as cumprir.

A duquesa olhou então para as suas filhas, as duas encolhidas 
ao seu lado como gatinhos assustados, e depois para o rosto ensan-
guentado de Carlos. A compreensão apoderou-se do seu rosto. Ela sol-
tou um suspiro cansado, olhando pela janela, como se quisesse fugir 
daquela sala manchada de lama escura.
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— Gackl — disse Ludovica, com um tom subitamente ríspido.  
— É o teu cavalo que vejo lá fora, à solta?

A mãe usou a alcunha familiar de Carlos, o nome que lhe dera 
no berço por causa dos sons que fazia. Gackl era o nome bávaro que se 
dava a um galo sujo. Sissi achava que o nome assentava perfeitamente 
a Carlos.

— Então, é? — A duquesa repetiu a pergunta quando Carlos não 
respondeu. Carlos olhou pela janela, procurando uma resposta. Ela 
interrompeu-o. — Vai já buscar aquele animal e leva-o para os está-
bulos. Se não consegues cuidar como deve ser do teu cavalo, não te 
deixaremos ter nenhum.

— Sim, mãe — respondeu Carlos, com os olhos escuros como 
tinta a arderem com um aviso para Sissi: Isto ainda não acabou.

— Aquele rapaz… — A duquesa virou-se do filho que se afastava 
para as suas duas filhas. — E olhem para vocês as duas… também não 
estão melhor. Sujas como duas ceifeiras. — A duquesa fez uma careta 
para Sissi, examinando as linhas de lama que cobriam a saia da filha. 
No entanto, nunca as tinha proibido de irem para o meio da floresta 
colher flores, ou mesmo para o lago pescar.

— Vamos, Ludovica, cala-te um pouco, mal consigo ouvir Frau 
Helgasberg a falar. — O pai olhou da sua poltrona para a esposa, pa- 
rando momentaneamente uma conversa que parecia estar a ter na sua 
cabeça. Sissi crispou-se ao ouvir o nome. Frau Helgasberg era uma 
das amantes preferidas do seu pai. O facto de ele pronunciar o nome 
sem vergonha nenhuma não era novidade: toda a gente na casa sabia 
da existência dela. Toda a gente no ducado sabia da existência dela.  
Ainda assim, as lembranças descaradas e frequentes da infidelidade do 
pai nunca deixavam de enfurecer Sissi.

Ludovica, por sua vez, pareceu imperturbável, e não hesitou nem 
por um momento.

— Max, que tal irmos dar um passeio até ao lago? — A duquesa 
deslizou para junto do marido e aproximou um dos copos vazios do 
nariz. Farejou-o com uma expressão reprovadora e pegou nas outras ca- 
necas vazias. — Vamos lá levantar, Max, já desperdiçaste uma grande parte  
deste dia. — Ludovica puxou a manta de lã que cobria o marido com a  
mão que tinha livre, mas ele puxou-a de volta, mantendo os braços tapados.

— Sai! — rosnou, com um fio de baba a escorrer-lhe do canto da 
boca.
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— Max, suplico-te. — Ludovica manteve a voz calma e controlada. 
Ela era a imagem da própria serenidade, embora sentisse a mesma 
frustração que fazia Sissi ferver. — Levanta-te. Por favor.

— Para com isto de uma vez por todas, Ludovica. E não me fales 
dessa maneira à frente dos nossos ilustres convidados! Eu e o barão 
vamos terminar a nossa conversa.

A duquesa estudou o seu marido semilúcido, aparentemente 
pesando a utilidade de continuar a discutir. Suspirou e, voltando-se 
para um pajem, disse:

— Café para o duque. E depressa, por favor. — Voltando-se para 
as suas duas filhas, bateu as palmas. — E as meninas vão-se lavar. 
Troquem de vestidos e desçam para o jantar com uma roupa mais  
adequada. Eu e o vosso pai… — a duquesa lançou então um olhar su- 
perficial na direção do marido — temos notícias para vocês.

— Sissi, minha menina selvagem! Helena! Venham sentar-se, 
estávamos à vossa espera, como sempre. — O duque pareceu mais 
alerta ao jantar, sem dúvida graças à caneca de café turco que a mulher 
lhe tinha posto à frente.

A família estava reunida na sala de banquete formal do castelo, 
rodeada pelas cabeças empalhadas de grandes caribus, renas e raposas 
de um laranja vivo que enfeitavam as paredes. Os despojos das incon-
táveis expedições de caça do pai. Olhando para ele agora, com o corpo 
trémulo e os olhos raiados de sangue, Sissi tinha dificuldade em imagi-
nar o duque Maximiliano a caçar por toda a Baviera. Mas as histórias da 
sua habilidade naquele desporto eram bem conhecidas; ele raramente 
passava mais do que alguns meses em casa, em Possenhofen, antes 
de partir em mais uma viagem dessas. Ele, tal como Sissi, amava a flo-
resta. Talvez ainda mais do que amava as mulheres e a bebida.

— A vossa mãe insistiu que nos limpássemos para este jantar.  
O que acham que ela está a preparar? — O duque sorriu para Sissi, 
com os olhos cor de âmbar a brilharem de provocação, e o desdém que 
Sissi sentia por ele diminuiu muito ligeiramente.

Na sua família pouco estruturada, aqueles jantares formais eram 
uma raridade. O duque raramente estava em casa à noite. A mãe, 
embora tentasse corajosamente impor algum tipo de ordem naquele 
lar sem regras, tinha dificuldade em comandar a sua ninhada de crian-
ças selvagens e de espírito livre. Naquela altura do ano, com os dias  
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a prolongarem-se tanto, longos e suaves, a refeição noturna de Sissi 
frequentemente consistia apenas numa tigela de sopa fria quando  
voltava a casa, queimada pelo sol e suja de pó, depois de um dia 
passado nos campos e bosques.

Sissi supunha que o jantar formal tinha que ver com a notícia 
a que a mãe aludira no início do dia. Seria possível que fossem ter 
mais um filho? Com os quatro irmãos que tinham nascido depois de 
Carlos — as meninas Maria, Matilde, Sofia-Carlota, e o rapaz, Max —, 
Sissi habituara-se àqueles anúncios. Parecia que, por mais inimizade 
que houvesse entre os pais, ambos se entregavam de bom grado, e  
frequentemente, à tarefa de produzir herdeiros para o ducado. Cada 
uma das longas ausências do papá era inevitavelmente seguida do seu 
inesperado regresso: uma reunião familiar caótica e confusa; e, sema-
nas mais tarde, a notícia de que vinha aí mais um bebé.

Mas Sissi não achava que fosse essa a notícia da mãe desta vez; 
não quando o comportamento agitado da mamã nos últimos tempos 
era tão diferente do das suas gravidezes anteriores.

Sissi sentou-se então à grande mesa de mogno ao lado de Helena. 
Tinha vestido, segundo a vontade da mãe, um simples vestido de crepe 
preto, e a criada, Ágata, tinha-lhe escovado e penteado o longo cabelo 
em duas tranças.

— Outra vez vestidos pretos. Sempre preto. — Sissi lamentara-se 
para a irmã e para a criada enquanto se vestia para o jantar.

— Cala-te, Sissi. Não deixes a mamã ouvir-te a reclamar outra 
vez da roupa de luto — repreendeu-a Helena. Tal como acontecia com  
a mãe e Helena, o guarda-roupa de Sissi estava limitado, por causa  
do falecimento recente de uma tia desconhecida.

— Mas estou farta de vestir preto. Eu não conhecia a tia-avó… 
como é que se chamava?… e quero vestir-me de azul. Ou de verde. 
Ou de rosa. — Sissi puxou a cabeça na direção contrária à das tranças 
apertadas de Ágata.

— Agora cale-se, menina Isabel — disse a criada de rosto redondo, 
falando com o seu áspero sotaque polaco enquanto ajustava a inclina-
ção da cabeça de Sissi. — Sempre tão impaciente. Tente ser doce, como 
a sua irmã.

Carlos, agora sentado à frente de Sissi à mesa de jantar, usava um 
fato preto e uma gravata fina. Tinha limpado o sangue do ferimento, 
mas um hematoma lilás começara a formar-se-lhe na linha direita da 
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cana do nariz. Enquanto engolia a sua cerveja, fazendo uma careta para 
as irmãs e puxando a gravata que estava demasiado apertada em volta 
do seu pescoço grosso, parecia mais um rufia do que o herdeiro do 
ducado.

O mais novo dos quatro irmãos, com menos de 12 anos, não jan-
tava com a família; em vez disso, comia no quarto das crianças com as 
suas governantas.

— Vinho, menino Carlos? — Ágata deu a volta à mesa, deitando 
o vinho nas taças enquanto dois pajens passavam por cima dos cães 
adormecidos para depositarem travessas de pão quente, batatas e sa- 
lada de couve.

— Não quero vinho, Ágata. Mais cerveja. — Carlos estendeu-lhe  
a caneca vazia para voltar a ser enchida. Sissi viu Ágata servir a bebida  
de Carlos, mantendo o corpo a uma distância segura do dele; as mãos do  
seu irmão — como as do pai, antes dele — tinham tendência para pou-
sar em cima das mulheres incautas que se aproximavam demasiado.

— Agora que estamos cá todos… — A duquesa Ludovica sentou-
-se de costas direitas e alerta, com modos impecáveis, contrastando 
fortemente com a postura desleixada e cansada do marido no outro 
extremo da mesa comprida.

— Antes de começares… — o duque Max agitou um dedo no ar 
—, tenho algo muito importante a dizer.

— Ah sim? — Ludovica olhou para o marido. — O que é, Max?
— Acho que os criados estiveram outra vez a tocar nas minhas 

múmias. — Max ignorou a careta súbita que a mulher fez, conti-
nuando com palavras unidas desleixadamente, como peças de roupa 
penduradas num estendal. — Não os quero a tocar…

— Max, já lhes disseste inúmeras vezes para não tocarem nas 
tuas recordações egípcias. Garanto-te que não o fizeram. — A duquesa, 
na extremidade oposta da mesa comprida, espetou uma fileira de brat- 
wurst com o garfo e depositou-a no seu prato.

— Mas eu acho que tocaram. Juro que o braço da minha múmia 
parece fora do sítio.

Sissi já tinha ouvido aquela conversa vezes suficientes para saber 
que a mãe teve de se controlar para não dar uma resposta impertinente.

O duque continuou a resmungar:
— Não posso admitir que os criados mexam em tesouros de 

valor tão inestimável. — Sissi sabia que o seu pai, quando não estava  
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a perseguir animais selvagens, a beber tudo o que havia para beber em  
toda a Baviera ou a gerar ilegitimamente filhos com camponesas, só 
queria saber da coleção de artefactos que instalara no seu gabinete no  
Castelo de Possenhofen, dos quais se destacavam as relíquias com que 
regressara do Egito décadas antes, depois de uma viagem ao Templo 
de Dendur. Sissi sempre vivera com medo do jovem corpo feminino 
mumificado que o pai mantinha no seu gabinete, especialmente depois  
de Carlos ter demorado muito tempo a descrever-lhe com todos os deta-
lhes o cadáver da menina morta, mais ou menos do tamanho do seu 
corpo agora, preservado sob as ligaduras endurecidas e amareladas.

— Bem, Max, se tens a certeza… — Ludovica bebeu um gole de 
vinho com os lábios apertados, trocando um olhar cúmplice com Sissi. 
— Vou voltar a falar com os criados para os lembrar de não tocarem 
na múmia.

— Ou nas pedras… Também não os quero a tocar nas pedras do 
templo.

— Nem nas pedras, então. — A duquesa esboçou um sorriso 
breve e tenso. — Seja como for, meninas… — Ela voltou o olhar do 
marido para as filhas, sentadas lado a lado. — Como vos disse, eu… 
nós… temos uma grande notícia.

— O que é, mamã? — Sissi olhou para Helena. Enquanto se ves-
tiam para o jantar, tinham tentado adivinhar, mas nenhuma das duas 
encontrara uma teoria razoável quanto ao que o anúncio da mãe pode-
ria ser.

— Talvez o Carlos esteja noivo — supusera Helena, com um sor-
riso desdenhoso no rosto enquanto ajudava Ágata a fazer tranças na 
massa de cabelo loiro-escuro de Sissi.

— Coitada da rapariga, se for isso — respondera Sissi, rindo-se 
com a irmã e a criada.

Para surpresa de Sissi, contudo, a notícia parecia não ter nada que 
ver com Carlos.

— Eu e o vosso pai temos estado a pensar no vosso futuro. — 
Ludovica ergueu a faca para cortar a fileira de salsichas. — Não é ver-
dade, Max?

Sissi endireitou-se na cadeira, contraindo as costas junto ao encosto.
— Suponho que se lembram da vossa tia Sofia? — A duquesa 

comia lentamente, passando o olhar pelas suas duas filhas.
— A tia Sofia, a austríaca? — perguntou Helena.
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Sissi lembrou-se da mulher que tinha conhecido cinco anos antes, 
durante uma viagem a Innsbruck, na Áustria. A tia Sofia era forte, alta 
e magra, semelhante à sua mãe em muitos aspetos. Mas, ao contrário 
de Ludovica, a tia Sofia tinha algo de cruel que permeava todo o seu 
ser — a voz, os maneirismos, até mesmo o sorriso.

Fora em 1848 — ano em que as revoltas alastravam por toda a 
Europa. Viena estava a arder e a família real da Áustria, os Habsburgos, 
corriam o risco de perder o seu domínio já antigo da coroa. A tia Sofia, 
que se tornara uma Habsburgo quando se casou com o irmão mais 
novo do imperador Fernando, tinha implorado a Ludovica que fosse 
apoiá-la na reunião de emergência da família real em Innsbruck.

Conheceram-se no retiro imperial, no alto dos austeros Alpes 
austríacos. Sissi, na altura com 10 anos, lembrava-se bem da viagem; 
tinha crescido nas montanhas, mas nunca vira nada como a paisagem 
coberta de neve por onde viajavam.

— Estamos no topo do mundo — exclamara Helena, enquanto  
a carruagem subia cada vez mais. Sissi lembrava-se de se ter pergun-
tado onde terminava o céu e começava o paraíso.

Na primeira noite em Innsbruck, a mãe deixara-as num quarto 
escuro, afastando-se apressadamente ao lado da irmã mais velha e  
de uma multidão de homens com uniformes limpos e engomados. 
Os adultos tinham parecido muito agitados e zangados — sussurros 
contritos, testas franzidas, olhares nervosos.

Innsbruck significou, para Sissi, horas intermináveis na compa-
nhia de governantas severas e desconhecidas no quarto silencioso. Car-
los sentira-se perfeitamente satisfeito; o quarto imperial estava bem 
guarnecido com nozes caramelizadas e com os comboios e soldadi-
nhos de brincar dos primos. Mas Sissi sentia a falta da mãe. Em casa, 
nunca estavam separados dela mais de algumas horas. E raramente 
passavam os dias de verão totalmente dentro de portas; antes educa-
vam-se subindo às montanhas em volta do seu amado Possi, pescando 
no lago, andando a cavalo e estudando as flores locais.

Sissi passou as horas daquela viagem a olhar fixamente pelas 
janelas brilhantes do quarto e para as montanhas, perguntando-se 
onde é que aterravam as aves que passavam ali por cima, na paisagem 
árida e estéril.

Numa dessas tardes, inquieta e ansiosa por um vislumbre da sua 
mamã, Sissi esgueirara-se para fora do quarto das crianças. Depois de 
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uma busca infrutífera, deu consigo a deambular pelos corredores lon-
gos e vazios, perdida. Agora não fazia ideia de como podia encontrar  
a mãe ou de como voltar para Helena e para a severa governanta impe-
rial, uma mulher que dava pelo nome Frau Sturmfeder. Foi então que 
Sissi tropeçou na figura familiar da sua tia enquanto os sapatos de salto 
da mulher estalavam pelo chão do longo corredor.

— Tia Sofia! Tia Sofia! — A semelhança com a mãe fora um alí-
vio tão grande que Sissi voara para a mulher, de braços estendidos,  
à espera de um abraço.

Em vez disso, foi recebida com uma fria bofetada.
— Acalma-te, criança — repreendeu Sofia, com a pele em volta 

dos lábios a franzir-se numa teia de rugas bem vincadas. — Não se 
corre no palácio e não se abordam os adultos. A minha irmã está mais 
determinada a educar uma matilha de criaturas selvagens do que a 
fazer de vocês pequenos nobres civilizados. Agora diz-me: porque é 
que estás sozinha? Volta imediatamente para o quarto das crianças. — 
Dito isto, a mulher corrigiu a sua postura, alisou a parte da saia que as 
mãozinhas de Sissi tinham apertado e prosseguiu com a sua marcha 
determinada pelo longo corredor. Não voltou a olhar para a sobrinha.

— Isso mesmo, Helena. — A resposta da mãe à pergunta de 
Helena interrompeu as recordações de Sissi, arrastando-a novamente 
para a mesa de jantar e para o anúncio da duquesa. — A minha irmã 
mais velha, Sofia, a arquiduquesa da Áustria.

— Sabem o que se diz da vossa tia Sofia? — O duque olhou para 
Sissi, com um sorriso travesso nos lábios.

— Max, por favor, isso não é correto… — A duquesa levantou uma 
mão, mas não conseguiu silenciar o marido.

— Referem-se à vossa tia Sofia como «o único homem da corte de 
Viena». — O duque explodiu numa gargalhada, empurrando a caneca 
de café para o lado, optando antes por beber vinho.

A duquesa, com os lábios apertados numa linha fina, esperou que 
o marido acabasse de se rir para se dirigir novamente às filhas.

— As coisas têm sido extremamente difíceis na Áustria desde que 
o imperador, o cunhado da Sofia, abdicou do trono.

— Isso não aconteceu quando estávamos em Innsbruck? — per-
guntou Sissi, recordando mais uma vez a desagradável viagem. Os pais 
raramente discutiam política e o afastamento de Possi era tal que a 
indiferença de Sissi em relação àquele assunto passava despercebida. 
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Mas, ainda assim, sabia que a tia detinha uma posição poderosa no 
Império Austríaco.

— Sim, Sissi — respondeu a mãe, acenando com a cabeça.  
— Lembras-te daquela viagem?

Sissi assentiu e a mãe continuou:
— A minha irmã tem tido de governar, mais ou menos, para 

manter o trono seguro para o seu filho até ele ter idade suficiente  
para tomar o poder.

Sissi lembrou-se do primo nessa mesma visita a Innsbruck: um 
adolescente sisudo, com cabelo cor de canela. Era demasiado crescido 
para o quarto das crianças, mas era com os seus comboios e soldados 
que Carlos tinha brincado. Sissi só tinha visto o primo algumas vezes, 
sempre na companhia dos seus tutores militares, dos criados e da mãe. 
Sissi lembrou-se de como Francisco, um rapaz que já era magro, pare-
cia encolher sempre que a mãe falava, olhando para ela à procura de 
pistas que lhe dissessem para onde ir, aguardando o seu aceno subtil 
antes de responder a qualquer pergunta que lhe fosse feita. Sissi per-
guntou-se porque é que aquele rapaz reservado e taciturno tinha sido 
escolhido como imperador para substituir o tio deposto.

Ludovica virou-se então para Sissi, como se estivesse a falar ape-
nas para a filha mais nova.

— A minha irmã Sofia conseguiu sobreviver em Viena, onde 
os homens falharam. Embora às vezes ostente uma força que alguns 
consideram pouco feminina, ela preservou o império e manteve sem-
pre o… como direi? — agora Ludovica olhava de soslaio para o marido  
— … o decoro que se espera de tão elevada posição.

— Acho que tens razão, Ludovica. Vamos beber à saúde da boa e 
velha Sofia. Ela tem mais tomates que a maioria de nós. — O duque 
bebeu um gole ávido de vinho, ignorando a careta da mulher.

— Então, esse primo Francisco já tem idade suficiente para 
subir ao poder? — perguntou Sissi, virando-se para olhar para a irmã. 
Helena estava calmamente sentada, a mordiscar um pequeno pedaço 
de batata. A rapariga nunca tivera muito apetite.

— Isso mesmo, Sissi — disse a duquesa, com a expressão a ale-
grar-se ao ver alguém mostrar interesse pela sua história. — O vosso 
primo Francisco José subiu ao trono. Ele é o imperador da Áustria.

— E está a fazer um belíssimo trabalho até agora. — O duque 
falou com a boca cheia de carne e salada de couve. — A forma como  
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o pequeno Chico lutou na frente italiana… aquilo é que foi um batismo 
de fogo. É assim que um rapaz se faz homem, Carlos. Aqueles italia-
nos ameaçaram deixar o seu império. — O duque deu um murro na 
mesa, derramando um pouco da cerveja espumosa do filho para fora 
da caneca. — E, quando ele acabou com eles, fez o mesmo aos húnga-
ros. Esmagou-os, com a ajuda dos russos. Claro que eu nunca confiaria 
num húngaro, essa é que é a verdade.

A duquesa interveio:
— O vosso pai está a referir-se ao facto de o vosso primo, o impe-

rador, ter preservado o seu império mesmo quando, em anos recentes, 
vários territórios se insurgiram em revoltas.

— Como é que o primo Francisco se tornou imperador quando a 
coroa era do tio dele? — perguntou Sissi, tentando mais uma vez ima-
ginar aquele menino tímido e ruivo num trono.

— O povo exigiu que o seu tio abdicasse — explicou a duquesa. 
— Dou muito crédito à minha irmã Sofia por ter apresentado o filho 
como uma alternativa viável que agradaria ao povo e manteria os  
Habsburgos no poder, ao mesmo tempo que tinha o cuidado de não 
afrontar o resto da família.

— É provavelmente por isso que todos os homens gostam de 
dizer que tem um grande par, essa Sofia — murmurou o duque, gru-
nhindo uma gargalhada contida. Ludovica lançou um olhar reprovador 
ao marido. Sissi agitou-se no seu lugar, olhando de soslaio para Helena 
enquanto um silêncio ténue se abatia sobre a mesa.

A mãe prosseguiu, ao fim de alguns momentos:
— Agora que o Francisco, o Francisco José, está no poder, enfrenta 

uma tarefa da maior importância. Um dever que todo o seu império 
deseja ver cumprido.

— Que dever? — perguntou Sissi.
Ludovica inspirou lentamente, batendo os dedos na mesa en- 

quanto assumia uma expressão pensativa.
— Tem de se casar, obviamente.
Sissi engoliu em seco, sem saber por que motivo aquela simples 

afirmação lhe revolvera o estômago daquela maneira.
A duquesa Ludovica virou-se então para a filha mais velha, 

arqueando as sobrancelhas numa expressão inquisidora.
— O Francisco tem de encontrar uma noiva e gerar um herdeiro 

para a dinastia de Habsburgo.
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Sissi perguntou-se por que estava a olhar a mãe assim para Helena.  
Uma ligeira suspeita começou a enraizar-se nos seus pensamentos, 
como uma figura disforme quase indetetável através de uma janela 
embaciada. Não, a mãe não podia estar a querer dizer isso. O salão ficou 
em silêncio. Carlos puxou a gravata e ordenou que lhe servissem mais 
cerveja. Helena, com as faces pálidas como a toalha de mesa, mantinha 
o olhar baixo.

A duquesa afastou o prato, cruzando as mãos sobre a mesa num 
gesto resoluto.

— Néné, eu nunca me permiti esperar um tal destino para a mi- 
nha filha. — A voz da duquesa Ludovica fraquejou um pouco ao dizer 
aquelas palavras, e Sissi surpreendeu-se com o raro momento senti-
mental da sua mãe, sempre tão composta e resoluta. Antes que Sissi 
conseguisse desvendar o significado daquelas palavras, a mãe conti-
nuou, dizendo: — Só de pensar… uma das minhas meninas no trono 
de Viena…

Helena estava a ter dificuldade em proferir sequer uma débil  
resposta.

— Mãe, não podes estar a querer dizer…
A duquesa assentiu com a cabeça.
— A minha irmã mandou chamar-te a ti, Helena. Tu vais ser  

a noiva do imperador Francisco José.
Helena deixou cair o garfo no prato com um clamor dissonante.
— Helena, vais ser a imperatriz da Áustria! — A duquesa sorriu 

para a filha pálida, mas mais ninguém à mesa falou. Sissi compreendia 
o choque mudo de Helena. A sua própria irmã, Helena, a menina que 
acabara de voltar com ela de colher flores silvestres. A irmã que dormia 
ao seu lado durante a noite e enterrava os pés frios debaixo das pernas 
quentes de Sissi. A menina dolorosamente tímida que adorava filosofia 
e instruções religiosas mas que dizia que estava doente para escapar 
às aulas de dança. Helena, imperatriz da Áustria? A presidir à Corte 
Imperial em Viena?

— Pensa bem, Néné — continuou a duquesa, sem se deixar inti-
midar pelo silêncio da filha. — Depois de dares à luz um filho, vais ser 
a Mãe Imperial, a mulher mais poderosa do mundo.

O duque ergueu a taça e bebeu um gole de vinho em jeito de 
comemoração.

— À Helena!
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— À Helena… — repetiu Sissi sem entusiasmo, ainda exami-
nando o rosto da irmã em busca de algum indício de uma reação. Mas 
o rosto de Helena estava inexpressivo.

— Estamos a subir na vida, a Casa de Wittelsbach, hã, Carlos? 
Não terás dificuldade em gerir este ducado com uma irmã sentada 
no trono dos Habsburgos! — O duque estava agora em pleno estado 
comemorativo.

Mas a reação de todos os outros à mesa foi mista: Sissi ficou sen- 
tada em silêncio, estudando o rosto de Helena numa tentativa de  
adivinhar os seus pensamentos; a duquesa, exuberante a princípio, pa- 
recia agora incrédula, chocada com o silêncio inexpressivo de Helena;  
e Carlos parecia tudo menos alegre com a notícia da elevação da irmã.

Foi Carlos quem acabou por quebrar o silêncio.
— A Helena, uma noiva? Sabes o que é que ele vai esperar  

que faças? — Espetou uma longa fileira de salsichas com o garfo  
e apontou-a a Helena, deixando-a cair ameaçadoramente à sua frente. 
— Queres uma salsicha?

— Carlos! Não tens vergonha? — sibilou a duquesa para o filho, 
fitando-o até ele baixar o garfo estendido.

Sissi pegou na mão da irmã, húmida e fria, debaixo da mesa.
— Helena, é a maior das honras e estamos todos orgulhosos por 

teres sido escolhida. — A duquesa voltou-se novamente para a sua 
comida, que começou a cortar com movimentos rápidos e bruscos.

— Mas, mãe… — disse finalmente Helena.
A duquesa olhou para a filha.
— Sim?
— Mamã, eu…
— Diz o que tens a dizer, Helena. — Ludovica tinha pouca paciên-

cia para a timidez de Helena, caraterística que certamente não herdara 
do seu lado da família.

— Eu não me quero casar com o primo Francisco. — Com aquela 
confissão, Helena deixou cair o rosto nas mãos em concha. Do outro 
lado da mesa, Carlos riu-se.

O duque, observando a cena por cima da caneca de cerveja, pediu 
a Sissi que traduzisse a reação de Helena.

— O que se passa com a tua irmã?
Sissi levantou uma mão e pousou-a delicadamente no ombro 

de Helena, sussurrando uma pequena observação conciliadora sobre 
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como ela devia deixar a notícia assentar. Depois, voltando-se para o pai, 
Sissi respondeu:

— É uma notícia importante, papá. Talvez ela esteja tomada pelo 
choque.

— Achas que conheces os meus pensamentos, Sissi? — pergun-
tou Helena à irmã, com um tom estranhamente brusco. — Não és tu 
que estás a ser dada como uma coisa.

Esta observação, um raro exemplo de causticidade por parte da 
habitualmente doce Helena, serviu para silenciar Sissi. Helena estava 
certa. Não era o destino de Sissi que estava a ser discutido à sua frente, 
a única pessoa que não tinha uma palavra a dizer acerca do seu próprio 
futuro.

A duquesa ficou sentada, atenta, a pesar a sua resposta àquela 
reação inesperada. Finalmente, disse:

— Helena, eu não entendo. Todas as meninas querem um bom 
marido.

Helena abanou a cabeça.
— Eu não. — Ela começou a chorar e lágrimas silenciosas  

rolaram-lhe pelas bochechas.
A duquesa suspirou.
— Ora, Helena, tu sabias que ias ter de te casar um dia. Poderia ter  

sido com um conde saxão, um príncipe veneziano… E choras por  
te ter calhado o imperador da Áustria? É o melhor marido que podias 
esperar conseguir.

Helena voltou a abanar a cabeça.
— Por favor, mamã, suplico-te que não me obrigues.
A duquesa soltou um pesado suspiro.
— Helena, o Francisco é um bom rapaz… homem. Vai tratar-te 

com bondade. E vais ter a tia Sofia para te ajudar a instalares-te na tua 
nova vida na corte.

— Mas não me quero casar com ele! — insistiu Helena.
— Certamente já sabias que este dia se aproximava, não, Helena? 

Já tens 18 anos. — A duquesa olhou para Sissi, como que em busca  
de ajuda.

— Mas, mamã, eu nem o conheço — disse Helena.
Sissi reparou na exasperação crescente da mãe.
— O que tem isso que ver com a história? Quando fui enviada 

para o teu pai para nos casarmos, eu nunca o tinha visto. — A duquesa 
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olhou para o marido, que engoliu todo o conteúdo da caneca de cer-
veja em resposta. De maxilar cerrado, com os olhos sem expressão, ela 
prosseguiu: — Ora, eu passei a minha noite de núpcias a chorar. Mas 
cumpri o meu dever.

O duque não olhou para a esposa nem respondeu, mas Helena 
desatou a soluçar novamente.

— Por amor de Deus. — A duquesa levantou-se da sua cadeira  
e aproximou-se da filha chorosa. — Helena, minha menina tola e 
assustada, não deves ficar tão perturbada. Este é o melhor destino que 
uma menina da tua posição poderia sonhar ter. O teu futuro marido 
é o imperador da Áustria, e é um homem bom e amável. Que mais 
poderias desejar num casamento?

— Mas eu não me quero casar… de todo. — Helena permitiu que 
a mãe lhe limpasse as lágrimas do rosto.

— Basta, Helena. De certeza que entendes que evitar o casamento 
seria deixar-te como única opção um convento — explicou a mãe.  
— Não é possível que desejes tal coisa para a tua vida. Não queres ter 
uma boa casa para gerir? E bebés?

A resposta de Helena foi o silêncio. Agora Sissi sentia a mesma 
surpresa que vira refletida no rosto da mãe. Ela, Sissi, que conhecia 
Helena melhor do que qualquer pessoa no mundo, não suspeitara que 
a irmã sonhasse com um futuro tão solitário. Com uma voz que não 
era mais do que um sussurro, Helena acabou por dizer:

— Eu já tinha pensado muito em ir para um convento, mamã.
Sissi viu duas emoções a debaterem-se pelo controlo do rosto da 

sua mãe: num momento viu pena de uma filha tímida e estudiosa. 
Uma filha que ficava calada sempre que estava na presença de um 
grupo de pessoas, por mais pequeno que fosse. Mas, depois, ali estava:  
a mais forte das duas emoções afastou a pena e o rosto da mãe cobriu-se 
de uma determinação inabalável. Uma pessoa tem de cumprir o seu dever. 
Quantas vezes Sissi já tinha ouvido aquelas palavras da boca da mãe?  
Uma senhora deve aceitar o papel que lhe é exigido. Pois não tinha ela, 
uma duquesa da Baviera, vivido sempre de acordo com aquela crença, 
por muito desagradável que o papá tivesse tornado a situação para ela? 
As coisas eram assim.

Quando voltou a falar, a mamã tinha recuperado a compostura.
— Helena, é uma ideia nobre. Mas a filha mais velha do duque 

da Baviera não será autorizada a definhar atrás dos muros de um 
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convento. Não se recusa assim um pedido do imperador. Vais casar- 
-te com o Francisco José e vais ser imperatriz. O assunto já foi decidido 
entre as nossas duas casas.

— Deixa-a habituar-se à ideia, Ludovica. — Sissi percebeu que  
o pai estava aborrecido com a discussão. — Ela é uma criatura tímida  
e assustada. Imagina que a tínhamos casado com um conde prussiano 
Von Isto ou Aquilo… Ela não duraria duas semanas. — A experiência 
tinha mostrado ao duque que as mulheres faziam sempre o que era 
esperado delas. Com um ar de determinação, bebeu um gole do seu 
copo de vinho.

Mas agora Helena ergueu a mão para o rosto, ocultando um novo 
soluço que fez o seu corpo estreito tremer.

— Oh, meu Deus, porque é que tenho de…
A duquesa pousou a mão no ombro de Helena, embora o seu 

rosto mantivesse uma máscara de compostura.
— Minha menina Néné, pronto, pronto. Não chores mais, por 

favor. Sempre foste uma menina obediente. Vais ver. Vai adorar Viena.
Baixando a mão, Helena ergueu o olhar:
— Mas eu adoro isto aqui, mamã.
Sissi viu um instante de hesitação, um laivo de doçura a cruzar  

o olhar da mãe; a duquesa fraquejou. Mas Ludovica afastou essa emo-
ção com um domínio impressionante. Com um suspiro, tirou a mão 
do ombro da filha e endireitou-se mais, puxando os ombros para trás.

— Todos temos de cumprir o nosso dever.
Os dois homens continuaram a jantar, enquanto a duquesa 

regressava para o seu lugar, com o rosto pálido e inexpressivo ao pegar 
no garfo. Sissi tinha perdido o apetite. Helena também.

— Bem, Helena — disse a mãe, quebrando o silêncio tenso. — Não  
te contei a segunda parte da notícia.

— Não quero ouvir mais notícias, mamã.
— Mas esta vais querer ouvir. Não vais para a corte sozinha.
Helena ergueu então o olhar.
— Não gostarias de ter companhia na corte? — O olhar de Ludo-

vica passou da filha mais velha para Sissi, que estava sentada ao lado 
dela, ainda a agarrar-lhe na mão. Sissi olhou para a mãe, com o coração 
subitamente alvoroçado enquanto sentia uma breve esperança.

— Eu e a Sissi vamos acompanhar-te — disse a mãe, com um tom 
alegre. — Não te sentes melhor?
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Helena pensou no assunto e, depois de uma longa pausa, assen-
tiu com a cabeça.

Sissi estava encantada com a ideia e o seu coração estava tão agi-
tado que tinha dificuldade em respirar. Deixar Possi. Viajar para a corte 
imperial: um lugar de poder e moda e cortesãos que exemplificavam 
ambas as coisas. Um mundo totalmente diferente da sua vida simples 
na Baviera. Era uma notícia petrificante, mas encantou-a.

— O que achas disto, Sissi? — A duquesa olhou para a filha mais nova.
— Eu adoraria ir — respondeu Sissi, com a voz muito ansiosa, 

muito carregada de entusiasmo. Ela agitou-se na cadeira, inclinando-se 
para Helena. — Oh, Néné, não vamos divertir-nos juntas?

— Diversão? — A mãe franziu as sobrancelhas, voltando ao seu 
tom severo. — Isabel, isto não é uma aventura para ti, como esses 
romances que lês.

Sissi sentiu a alegria diminuir ligeiramente ao ouvir o tom cor-
tante da voz da mãe.

— Entendes que o teu papel na corte deverá ser ajudar a tua irmã 
a instalar-se? Vais servi-la como uma dama de companhia serve uma 
rainha. Entendes?

Sissi assentiu, contendo o sorriso que ameaçava virar-lhe para 
cima os cantos dos lábios.

— Sim, mamã. — Mas, no seu íntimo, o seu coração disparou. 
Ia acompanhar Helena para a sua nova vida. Helena, a imperatriz da 
Áustria! Ela, Sissi, estaria lá para o testemunhar.

— Tens de ajudar a Helena a fazer sempre boa figura — conti-
nuou a duquesa. — Entendes?

— Eu consigo fazer isso — prometeu Sissi, pondo os braços em 
volta dos ombros magros de Helena. — Helena, ouviste isto? Vou estar 
lá contigo! — As irmãs abraçaram-se e, pela primeira vez desde que 
recebera a notícia, Helena conseguiu esboçar um sorriso tímido.

— E… — a duquesa inclinou-se então para a filha mais nova — 
não preciso de te lembrar que há muitas maneiras de te meteres em 
sarilhos na corte, Isabel. A tia Sofia é muito menos indulgente do que 
eu e vai estar a vigiar-te. Deves estar lá para servir a tua irmã e mais 
nada. Não quero ouvir dizer que te apaixonaste por um conde húngaro 
qualquer. — A duquesa franziu a testa e Sissi corou, evitando o olhar 
cáustico de Carlos. — Vou estar de olho em ti, Isabel.

— Eu percebo, mamã.
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— Linda menina. — A duquesa Ludovica assentiu e a sua ex- 
pressão severa deu lugar a um sorriso de aprovação. — Não temos pre- 
tendentes para ti. Pelo menos, não até teres ajudado a tua irmã a  
estabelecer-se no seu papel.

Helena pediu licença para se levantar da mesa e Sissi foi autori-
zada a retirar-se para o quarto com ela. Subiram as escadas em silên-
cio, ambas a tentarem organizar um emaranhado de pensamentos  
e perguntas.

A Corte dos Habsburgos! A notícia tinha espicaçado a curiosidade 
e agitado o espírito inquieto de Sissi. A sua mente voou para as cenas 
imaginárias que testemunharia ao lado da irmã, a imperatriz — os 
salões de pé-direito alto onde a valsa fora inventada, os banquetes, as 
danças em que participavam mulheres com saias tão volumosas que 
pareciam os sinos de uma catedral. E ela, Sissi, a viver tudo aquilo com 
apenas 15 anos.

— Que alívio ires comigo. — Helena apertou a mão da irmã 
quando chegaram ao cimo das escadas e atravessaram o corredor ilu-
minado pelas velas até ao seu quarto. Sissi notou que os pensamentos 
da irmã pareciam muito menos animados.

— Chamo a Ágata para nos trazer um pouco de vinho? — Sissi 
empurrou a pesada porta do quarto, deixando-a entreaberta.

— Não, Sissi. Senta-te aqui comigo por um momento. — Helena 
deitou-se na grande cama de mogno que partilhavam. — Estou em 
estado de choque.

— Eu vou estar contigo, Néné. — Sissi abriu as cortinas, deixando 
entrar os últimos e delicados raios do sol de verão. Olhou pela janela, 
para o crepúsculo silencioso que se abatera sobre Possenhofen. Os bos-
ques além do prado, em volta da beira do lago Starnberg, emitiam um 
brilho azul-índigo sob o véu da noite que descia. No prado, um agri-
cultor percorria lentamente o caminho em direção à aldeia, puxando 
ao seu lado um cavalo cansado. O fumo de lareiras distantes subia em 
plumas para o céu ao fundo, emanando das casas quase invisíveis que 
cobriam os bosques dos vales dos Alpes bávaros. Era uma tapeçaria 
tão familiar; uma visão amada que Sissi poderia ter recriado de olhos 
fechados. E aquela noite, sabendo que estava prestes a ir para longe, 
saboreou-a com um carinho recém-descoberto. Perguntou-se quantas 
mais vezes desfrutaria daquela visão.
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— Só vais ficar comigo até arranjares um marido para ti. E depois, 
o que acontece? — A preocupação de Helena arrancou Sissi do seu 
devaneio, e ela voltou-se para a irmã e para o quarto, que escurecia.  
— Ele provavelmente vai insistir em levar-te para o seu palácio na  
Prússia, na Saxónia ou na Hungria. E depois, o que faço eu? — Os lá- 
bios de Helena tremeram com a ameaça de novas lágrimas.

— Ouviste o que a mamã disse. — Sissi aproximou-se da irmã. 
— Eu vou estar na corte para te servir. Prometo que nem sequer vou 
pensar em casamento até estares instalada e feliz, com pelo menos 
meia dúzia de príncipes e princesas gorduchos para herdarem a coroa. 
— Aquela promessa pareceu acalmar temporariamente o pânico de 
Helena. Mas só por um momento.

— O casamento parece mesmo horrível, não é? — Helena pensou 
em voz alta, despindo o pesado vestido do jantar e deixando-o cair no 
chão. Sissi não pôde deixar de reparar na figura da irmã, agora exposta, 
coberta apenas com uma camisa fina e roupa interior. Parecia tão 
pálida, magra e frágil. No entanto, era aquele o corpo que seria encar-
regado de gerar o próximo imperador da Áustria.

Como se tivesse ouvido a sua deixa, Carlos apareceu à porta 
do quarto, o que fez Sissi repreender-se mentalmente por a ter dei- 
xado entreaberta.

— Então é esta a visão que o imperador vai ter na sua noite de 
núpcias? — Sentindo que o equilíbrio de poder se tinha alterado na sua 
casa, Carlos parecia relutante em desafiar abertamente as irmãs, mas 
continuou à porta do quarto delas. — Ouvi-te a falar do teu marido. — 
Sorriu para Helena parcialmente despida, que rapidamente se escon-
deu atrás de um biombo.

— Vai-te embora, Gackl — respondeu Sissi, atirando-lhe um dos 
sapatos que Helena descalçara.

Carlos esquivou-se ao sapato, mas ficou no mesmo lugar, à porta.
— Não, eu não. Vocês é que se vão embora. A Helena vai para 

Viena para ser espetada pela salsicha austríaca do Francisco José. — 
Carlos riu-se. — A pobre e inocente Helena vai provavelmente apanhar 
a sífilis de uma das meretrizes do palácio do Francisco.

Sissi ignorou o irmão, falando apenas para Helena.
— E o Gackl provavelmente nunca vai espetar uma mulher com 

a salsicha dele. Quem haveria de querer aquela cara esburacada das 
bexigas e o hálito azedo da cerveja?
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Aquele insulto só espicaçou mais Carlos, que retaliou.
— Eu não ansiaria pela minha noite de núpcias no teu lugar, 

Helena. O Francisco José é o imperador, sabes? Portanto, consegue 
sempre o que quer. O que é que pensas que ele vai achar de ti, em com-
paração com as suas cortesãs experientes? — A visão de Sissi a fazer 
uma careta pareceu incentivar Carlos. — E Sissi, quem sabe quem te 
vai apanhar? Nenhuma de vocês sequer sabe o que tem de acontecer, 
pois não? Porque é que acham que a mamã está sempre a dizer que 
chorou na noite de núpcias?

Intimidada mas ainda mais enfurecida, Sissi levantou-se e atra-
vessou o quarto na direção de Carlos. Quando falou, foi com mais auto-
ridade do que realmente sentia.

— E como é que achas que o imperador vai olhar para o irmão 
que atormentou tanto a sua amada noiva? Vou ter o cuidado de lhe 
contar tudo acerca do nosso irmão com nome de galo e merecedor  
de um valente castigo.

Surpreendido com a veemência da sua raiva e com o tom impo-
nente da sua voz, Carlos virou-se e saiu do quarto.

— Quem o ensinou a ser tão vil? — perguntou Sissi em voz alta, 
abrindo lentamente os punhos ao ver a figura de Carlos recuar. Ouviu o 
som de um gemido débil atrás do biombo. — Por amor de Deus, Néné, 
sai de trás desse biombo. — Sissi deixou-se cair na cama, já cansada 
do papel de apoiar a irmã. Teria uma tarefa muito exigente na corte.  
— Não dês importância a uma única palavra do que ele disse. O Carlos 
está apenas com inveja por termos recebido um convite do imperador, 
enquanto ele está aqui preso com os bebés.

Helena saiu de trás do biombo, com os seus olhos negros arrega-
lados de horror.

— Ele fez tudo parecer horrível, não foi?
— O quê? Governar um império? Usar as melhores coroas e ves-

tidos da Europa? Dançar ao som de violinos imperiais toda a noite? —  
Sissi passou os dedos pelo cabelo, desfazendo as tranças e deixando  
as ondas pesadas caírem-lhe em volta dos ombros.

— Não. O que o Carlos disse… da noite de núpcias — sussurrou 
Helena.

— Não sei. — Sissi fez uma pausa. A mãe só tinha dado a enten-
der algumas coisas, oferecendo muito poucas informações sobre o que 
a provação da noite de núpcias implicava realmente. Essas insinuações 
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tinham atemorizado e confundido Sissi. Palavras como «dever» e «sub-
missão». Ações que exigiam «tolerância», que deviam ser «suportadas 
para o bem do marido e da família». Mas depois a criada tinha-lhe 
contado uma história muito diferente. — A Ágata disse-me que ouviu 
dizer que pode ser… bem, agradável. Diz que não é nada mau.

— Onde é que ela ouviu isso? — perguntou Helena, arregalando 
os olhos.

— Oh, eles estão sempre a falar desse tipo de coisas na cozi- 
nha. Só nós, nos salões da casa, é que não sabemos nada do assunto. —  
Tratava-se de uma situação absurda, pensou Sissi, quando eram os cor-
pos das meninas dos salões que eram sobrecarregados com as tarefas 
importantes da formação de dinastias.

Helena pensou no assunto.
— O Carlos parece saber muita coisa.
Sissi inclinou a cabeça.
— Não é por experiência própria, disso podemos ter a certeza.
Helena deu uma gargalhada um pouco contida antes de voltar  

a desanimar.
— Achas que, quando me tornar a esposa do Francisco, vou ter 

de… sabes…?
— Sim, Helena — respondeu Sissi, com um tom inexpressivo. 

— Vais.
Helena pareceu ficar novamente desmoralizada.
— Espero que tenhamos um longo noivado.
Sissi tentou forçar um tom alegre, falando enquanto se despia 

para dormir.
— Não te preocupes. Não vais ter de o fazer muito, Helena. Só até 

dares alguns filhos ao Francisco.
Helena pensou naquilo.
— Pensa na nossa família. Eu, tu, o Carlos, a Maria, a Matilde,  

a Sofia-Carlota e o bebé Max. Acreditas que a mamã e o papá o fizeram 
sete vezes? — perguntou Helena.

— Não, fico chocada — respondeu Sissi, abanando a cabeça, e as 
duas desataram a rir-se.

— Bem, fico feliz por ver que as duas já estão novamente anima-
das. — A duquesa Ludovica apareceu à porta com velas novas para as 
filhas. — Suponho que já te resignaste ao destino cruel de te casares 
com um imperador, não, Néné?
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— Mamã! — Sissi fez sinal à mãe para que entrasse no quarto. 
A duquesa depositou as velas na mesa de cabeceira e beijou cada uma 
das filhas na testa.

— Não fiquem acordadas até tarde, meninas. — Dirigiu-se para 
a porta, puxando a maçaneta enquanto saía. — E não se esqueçam…

— Nós sabemos, nós sabemos — respondeu Sissi. — As nossas 
orações.

— Boa noite. — Ludovica sorriu e a sua cabeça desapareceu por 
trás da porta que se fechava.

Sissi subiu para a cama e atirou as cobertas para trás, com o corpo 
quente das emoções da noite e do ar ameno de verão. Suspirou a obser-
var a irmã, que penteava o cabelo escuro diante do espelho riscado.

Sentindo que o pânico inicial de Helena se tinha dissipado um 
pouco, que o seu ânimo até podia estar a melhorar, Sissi voltou a tocar 
no assunto.

— A sério, Helena, a notícia não é assim tão má. Um imperador? 
Seria de pensar que te tinham dito que estavas noiva do talhante da 
aldeia pela forma como reagiste à notícia.

Helena pensou no assunto enquanto pousava o pente de marfim 
na mesa de cabeceira e se juntava a Sissi na cama.

— Pelo menos, se me casasse com o talhante da aldeia, podia ficar 
perto de casa. Podia vir jantar a Possi todos os domingos.

— Sim, e o teu marido talhante podia trazer um animal abatido 
para o jantar — acrescentou Sissi.

— E o Carlos haveria de me deixar em paz, por medo de acabar 
no ensopado — acrescentou Helena, juntando-se relutantemente aos 
risos de Sissi.

Ao fim de alguns momentos, Sissi falou, ajeitando os longos 
cabelos que caíam na almofada, emoldurando-lhe a cabeça.

— Mas vou ter saudades disto.
Helena assentiu, com as feições fechadas numa expressão ansiosa 

enquanto o seu rosto refletia a luz das velas.
— Pergunto-me como será o Francisco — disse Sissi, lembrando-se  

do rapaz tímido, de cabelos cor de canela, que vira anos antes. — É tudo  
tão inacreditável.

Sissi imaginou o encontro… Helena e aquele primo que se tinha 
tornado imperador. Entretanto todas as princesas, condessas e mar-
quesas da corte que tinham sido rejeitadas reuniam-se ali, a observar  
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e à procura de eventuais sinais de fraqueza por parte de Helena, de 
uma abertura que lhes permitisse contra-atacar. Conseguiria Helena 
reunir a coragem necessária para seduzir aquele jovem imperador,  
o solteiro mais poderoso e mais desejável da Europa? Teria de conse-
guir. Helena não tinha opção.

— Pensa bem — disse Sissi, pensando em voz alta. — Helena, 
nascida duquesa da Baviera da Casa de Wittelsbach, torna-se impera-
triz da Áustria.

Helena não respondeu, escondendo-se debaixo das cobertas ape-
sar de a noite estar quente.

— Néné, estás muito calada. — Sissi esticou-se para o outro lado 
da cama, abraçando a irmã. Oh, como ia sentir a falta dela. Mas engoliu 
a tristeza. A sua função agora não era ser forte para Néné? — Vá, fala 
comigo. Como te sentes?

Depois de uma pausa, a irmã falou.
— Não me sinto muito… imperial.
— Oh, Néné. Minha irmã tímida e calada. Não vou permitir que 

duvides de ti própria dessa forma. Nem sequer percebes o quanto és 
doce. Ou adorável. — A voz de Sissi parecia incrivelmente alta em 
comparação com a da irmã quando declarou, com determinação:  
— Vais ser esplêndida. Vamos dar ao imperador uma noiva tão linda 
que ele vai dizer que nunca viu ninguém igual.

Mais tarde naquela mesma noite, depois de Helena cair num 
sono agitado, Sissi levantou-se da cama e olhou pela janela, animada 
pelos seus pensamentos e pela lua baixa que lançava um brilho intenso 
sobre os campos e encostas. O sono fugia-lhe, como sempre. E, do 
outro lado da janela, a noite aguardava-a, quente e serena, atraindo-a 
para fora de casa.

Sissi vasculhou atrapalhadamente na escuridão em busca do rou-
pão, com cuidado para não fazer ranger o chão de madeira. Enfiou os 
pés nos seus chinelos preferidos, um par de veludo vermelho. Aque-
les chinelos esfarrapados, um presente que recebera pelo seu décimo 
quinto aniversário, acompanhavam-na pelo mundo sempre que par-
tia naquelas aventuras solitárias a meio da noite. Os chinelos estavam  
marcados com manchas da terra de Possenhofen, com a sua relva 
e lama permanentemente coladas às solas. Sissi decidiu, naquele 
momento, que aqueles chinelos vermelhos iriam com ela para a corte. 
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Assim, pensou, rindo-se para si mesma, podia sempre pisar o seu 
amado solo bávaro.

Lá fora, uma coruja emitia a sua melodia melancólica. Os gri-
los nos campos faziam serenatas uns aos outros, os seus corpos 
como pequenos violinos cujas valsas noturnas existiam muito antes 
de Johann Strauss ter começado a compor em Viena. As rãs no lago 
Starnberg ali perto coaxavam e emitiam as suas familiares rapsódias 
amorosas. Sissi abriu os braços e olhou para cima, para a lua, rindo-se, 
divertindo-se e abraçando todos os elementos daquela noite.

Os pais de Sissi não lhe tinham dado uma educação estritamente 
religiosa. Era espiritual, sim, mas não dogmática. O pai mostrara-se 
mesmo tolerante para com os reformadores do ducado, os protestantes 
que tão descaradamente desrespeitavam a Igreja Católica e que eram 
punidos por isso em todos os outros lugares.

Mas tinham incutido a Sissi um apreço pelo Todo-Poderoso e pela 
Sua presença em toda a parte. Embora Deus parecesse esquivo e difícil 
de encontrar em algumas igrejas antigas e bafientas — as Suas pala-
vras indecifráveis num latim críptico —, Sissi sentia a Sua presença 
inegável na majestade das montanhas, na inevitabilidade do nascer 
do sol e na suavidade do luar. Deus era o poder invisível responsável 
pelo movimento do mundo natural; pelas estações que amadureciam  
e mudavam, cada uma bela à sua maneira; a camurça que saltava pelas 
colinas acima sem se cansar ou o garanhão que corria mais depressa 
que o vento.

Oh, como ia ter saudades de Possi!
Sissi ficou lá fora, observando a silhueta do castelo branco e atar-

racado em silêncio durante algum tempo, quando de repente as suas 
reflexões foram interrompidas por um restolhar. Um som que era, 
sem dúvida, diferente do dos grilos e das corujas. Um som humano. 
Virou-se e viu-o: uma figura a deslizar pelo prado, na direção da aldeia. 
Estava escuro, mas Sissi soube imediatamente de quem era a forma 
que acabava de ver a desaparecer ao longe.

— Papá… — disse, baixinho, não fosse ele ouvi-la.
Estava, muito provavelmente, a ir visitar alguma das suas aman-

tes. Sissi suspirou.
— Por favor, permite que o Francisco seja mais fiel à Helena do 

que o papá tem sido à mamã — implorou Sissi, enviando a oração para 
a noite quente e tranquila.
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«Em tempos fui tão jovem e rica,
Apaixonada pela vida e esperançosa,

Que pensei que nada poderia igualar a minha força,
Que o mundo inteiro estava ao meu dispor.»

ImperatrIz Isabel da ÁustrIa, sIssI
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doIs

retIro ImperIal em bad Ischl, alta ÁustrIa 
agosto de 1853

Sissi teve dificuldade em evitar ficar desanimada quando viu a irmã,  
sentada ao seu lado na carruagem e a tremer como uma corça 
assustada em frente ao arco do caçador.

— Vais ser adorável, Néné. Mas tens de sorrir!
A duquesa parecia estar a debater-se com a mesma ansiedade 

enquanto falava com a filha mais velha. Helena não respondeu.
— Agora só faltam mais algumas horas e poderemos parar para 

nos refrescarmos. Trocamos de roupa antes de chegarmos ao retiro 
imperial. — A duquesa conseguiu manter um tom otimista, mas Sissi 
percebeu que a mãe não sorriu. Não disfarçou a gravidade da dor de 
cabeça que a atormentara durante quase todo o percurso.

A mãe tinha passado a maior parte das longas horas na carrua-
gem com os olhos bem fechados — estremecendo a cada solavanco  
das rodas contra a estrada de terra esburacada, massajando as têm-
poras com os dedos cansados. Quando finalmente a mamã abriu os 
olhos, estavam inquietos, fixando-se ora numa das filhas ora noutra. 
Teria sido imaginação de Sissi, ou estava Ludovica a estudá-las, como 
se estivesse a compará-las? Teria sido apenas um solavanco da carrua-
gem, ou teria a mamã sacudido a cabeça muito ligeiramente, suspi-
rando, enquanto os seus olhos se desviavam de Sissi e se fixavam em 
Helena?

As suas semelhanças pareceram evaporar-se no instante em que 
partiram do Castelo de Possenhofen. Sissi, revigorada pela viagem e 
ansiosa para ver a tia e o primo, tinha ficado com os olhos mais arre-
galados e alegres ao longo de todo o percurso de semanas. O ar fresco 
ao longo da estrada alpina soube-lhe bem; tinha as faces cobertas de 
um tom rosado, os olhos cor de mel brilhavam, atentos e vibrantes,  
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e a sua voz parecia alegre quando comentava os campos e aldeias por 
onde passavam.

Ao seu lado, Helena viajava com uma postura desleixada, dema-
siado nervosa para comer ou dormir bem, e com a pele pálida a parecer 
quase translúcida contra o negro mortiço das suas roupas de luto.

— Vamos tirar-te de dentro destas roupas pretas assim que lá che-
garmos — disse a mãe, repetindo-se. Como se uma mudança de roupa 
pudesse, de alguma forma, transformar Helena na noiva imperial que 
precisava de se tornar.

Sissi manteve-se ocupada na carruagem onde os ânimos estavam  
exaltados olhando pelas janelas e imaginando como seria a vida em cada  
casa alpina por que passavam. Se, por um lado, as quintas pareciam idí-
licas, os pastores de cabras acabavam por ganhar, decidiu. Os pastores 
eram livres de sair todas as manhãs dos seus chalés nos penhascos e de 
caminharem até às montanhas. Munidos de um bloco de queijo, um 
pedaço de pão e um odre de vinho, podiam passear e explorar as mon-
tanhas e riachos sem terem de prestar contas a ninguém. Ou podiam 
encontrar um campo aberto e iluminado e deitar-se na relva, passando 
as horas sob um céu tão próximo que Sissi desejava estender a mão  
e agarrar um pouco daquele azul.

— O Bummerl teria adorado aqueles campos. — Sissi pensou no  
cavalo que deixara para trás e sentiu-se consumida pelas saudades  
de casa. — Poderíamos perder-nos neles durante horas. — Nem a mãe 
nem a irmã responderam. — Mamã, vou poder montar em Viena? — 
perguntou Sissi.

— Não sei, Sissi. — A duquesa respondeu desinteressadamente, 
com a cabeça inclinada contra a parede estofada da carruagem. — 
Penso que vais estar demasiado ocupada para poderes pensar nas tuas 
atividades de lazer. Tens uma corte inteira para conhecer e anos de 
etiqueta para aprender. Achas que a aristocracia austríaca quer saber se 
montas a cavalo? Não. Eles esperam receber uma jovem bem-educada, 
bem-falante. Tu e a tua irmã têm de se dedicar a aprender os hábitos 
dos Habsburgos.

— Não sei como vou aguentar não poder montar — pensou Sissi 
em voz alta. Mas foi um erro dizê-lo, e percebeu-o imediatamente 
quando viu os olhos arregalados da mãe fixados em si.

— Tu vais fazer o que se espera de ti — respondeu secamente  
a mãe.

Allison Pataki
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— Mamã… — começou Sissi, surpreendida com a irritabilidade 
súbita da duquesa. A mãe suspirou em resposta, fechando os olhos 
mais uma vez. Um silêncio tenso abateu-se sobre a carruagem.

Finalmente, a duquesa falou.
— Peço desculpa, Sissi. É que… bem, eu tenho medo que… — 

Hesitou, e depois disse: — Eu só quero que vocês as duas sejam bem-
-sucedidas.

Sissi reconsiderou. Até que ponto seria diferente a vida na corte? 
Afinal, elas eram filhas de um duque. E, além disso, uma preocupação 
tão óbvia por parte da mãe não ia ajudar Helena a ganhar confiança 
antes do tão importante encontro com o seu noivo. Falando com mais 
autoconfiança do que sentia, Sissi respondeu:

— Não fiques nervosa, mamã. Claro que vamos ser bem-sucedi-
das. — Olhou com determinação para os olhos da irmã, como que  
tentando convencer Helena da inevitabilidade daquela afirmação. 
 — Além disso, como disseste, vamos ter a tia Sofia para nos ajudar.

A duquesa abriu os olhos e o olhar que lançou à filha não a tran-
quilizou minimamente.

— Vamos esperar poder contar com o apoio da Sofia — respondeu 
Ludovica.

Sissi teve pena da mãe, porque sabia que a sua preocupação era 
relativa ao bem-estar das filhas. A alegria inicial de Ludovica depois  
de receber o convite da corte tinha diminuído ao longo do mês anterior 
e fora substituída por uma língua afiada e um olhar inquisidor. O com-
portamento tolerável — e habitual — de Sissi e Helena parecia me- 
recer agora duras reprimendas. Como quando, na estrada, Sissi saíra 
da carruagem para ajudar o cocheiro a dar água aos cavalos e molhara 
acidentalmente o vestido.

«Uma menina não dá água aos cavalos como um moço de estre-
baria!» Esta fora apenas a mais recente da inesperada ladainha de 
repreensões e censuras.

«Não podes responder quando a tia Sofia falar contigo.»
«Não podes galopar pelos corredores da corte como um rufia sel-

vagem.»
«Não podes aparecer para jantar suja como uma camponesa.»
A duquesa, sempre comedida, parecia debater-se com um medo ine- 

gável quando se tratava da sua irmã mais velha. Dias antes de deixarem  
Possenhofen, Sissi ouvira os pais a sussurrarem no gabinete do duque:
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— Mas e se elas disserem inadvertidamente algo que o ofenda? 
Ou, pior, que ofenda a Sofia? Elas não sabem nada do rigor dos proto-
colos da corte.

— Elas não são campónias, Ludovica, são raparigas educadas — 
respondeu o duque —, e de sangue aristocrático, devo acrescentar.

— Sim, mas são tão ingénuas, Max. Em vez de terem lições de 
línguas e de dança, deixámo-las montar a cavalo pelos campos e pes-
car no lago. — Ludovica, caminhando pelo gabinete exíguo, falou com 
uma premência que Sissi raramente ouvira na voz autoritária da mãe. 
— Mal viram o mundo fora de Possenhofen. A Sofia vai perceber tudo 
em menos de meia hora.

— É precisamente o que a tua irmã quer. — O duque encolheu 
os ombros enquanto fitava, cansado, o fogo da lareira. — A Sofia quer 
para o filho uma esposa que possa controlar. Verá a ingenuidade da 
Helena como um traço positivo, algo que poderá usar a seu favor.

Ludovica meditou sobre o assunto em silêncio. Por fim suspirou, 
dizendo:

— Max, começo a pensar que este não é o melhor destino para a 
nossa filha. Se calhar pensámos demasiado na oportunidade que nos 
foi oferecida sem considerar o que esse futuro significa para a Helena. 
E para a Sissi.

A espinha de Sissi endireitou-se ao ouvir referir o seu nome — e 
por a voz da mãe denunciar agora puro pânico. Aproximou-se mais  
da porta do estúdio.

— Tremo só de pensar em como é que a Sissi vai aparecer na 
corte. Quero dizer, ela não passa de uma criança. Uma criança selva-
gem e de espírito livre. Mal consegue juntar cinco palavras em francês. 
E nunca dançou com ninguém exceto com o tutor.

Sissi mordeu o lábio, irritada. Era nova, sim. E o que a mãe dizia 
não era mentira. Mas certamente que não ia acabar por ser uma desi-
lusão tão grande. De facto, decidiu naquele mesmo momento provar 
que os medos da mãe eram infundados.

— Uma pessoa não diz que não quando a Mãe Imperial aparece 
a pedir a mão de uma filha em casamento — explicou o duque. — Vai 
correr tudo bem.

— Max. Encontrámos tantas falhas nos nossos pais ao longo dos 
anos. Colocarem-nos a ambos neste… casamento. Sei perfeitamente que 
estavas apaixonado por outra mulher. E tu sabes que eu tinha umas 
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saudades terríveis de casa e que chorava todos os dias. Não estaremos 
agora a fazer a mesma coisa?

Sissi não resistiu a espreitar lá para dentro, ansiosa por ouvir  
a resposta do pai àquela pergunta crua e espontânea.

— Que escolha temos? — O duque encolheu os ombros, inalando 
longamente o fumo do seu cachimbo. — Quando temos filhas e um 
título, é o que fazemos.

Sissi permaneceu ali, do outro lado da porta, enquanto os minu-
tos passavam, com os pais sentados em frente ao fogo quase extinto. 
Por fim, a mãe disse:

— Vou ter saudades delas. Se ao menos pudéssemos ficar com  
a Sissi mais alguns anos. Não passa de uma criança.

— Também vou ter saudades delas. — O duque suspirou, e Sissi 
ficou surpreendida, até mesmo emocionada, por ouvir aquela confis-
são. — Mas é o melhor para elas. Temos de tentar ficar felizes com esta 
oportunidade.

A duquesa, ainda apoiada no braço da cadeira de cabedal do 
marido, ficou em silêncio.

— A Helena sair-se-á melhor do que pensas, Ludovica. E a Sissi vai  
tomar conta dela. Essa é esperta. Talvez um pouco selvagem, é certo. 
Mas a Sofia vai domá-la. Um batismo de fogo, é o que lhe chamo.

A notícia espalhou-se como uma praga, como é hábito acontecer 
numa cidade pequena, e a população inteira apareceu para as ver partir. 
Alguns camponeses e habitantes da cidade sorriram, outros choraram, 
mas todos abençoaram as mulheres Wittelsbachs com orações, ace-
nando com pequenas miniaturas da bandeira azul e branca da Baviera.

Sissi, com as arcas carregadas na segunda carruagem, abraçou  
o pai e as irmãs mais novas, não sabendo quando os voltaria a ver.

— Vais conquistar toda a gente na corte, Sissi. — O duque aper-
tou a filha nos seus braços, agarrando-a durante mais tempo do que 
era habitual. Talvez a tenha abraçado assim na sua infância, mas não 
se lembrava de um acontecimento idêntico em tempos recentes. Rece-
bendo o calor genuíno dos seus sentimentos, Sissi sentiu o seu corpo 
tornar-se menos tenso no abraço do pai. Súbita e inesperadamente, 
abraçou-o também, desejando que ele não a largasse.

— Não sei o que farei sem a tua presença aqui, minha menina 
selvagem — disse ele, com a voz trémula.
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— Oh, papá. — Sissi começou a chorar, afundando a cabeça no 
ombro do pai. — Por favor, toma conta do Bummerl por mim, está 
bem? E, quando a Maria crescer e puder montar, ele pode ficar para ela.

— Está bem, filha. — O duque afagou-lhe os longos cabelos. Pela 
primeira vez em muito tempo, os seus olhos estavam turvos de lágri-
mas, mas não do álcool. — Mostra a esses Habsburgos como se mon-
tam os garanhões que eles guardam nos estábulos reais.

— Vou ter saudades tuas, papá. — Sissi agarrou-lhe na mão e 
ergueu o olhar para aqueles olhos cor de avelã que sempre lhe disse-
ram que tinha herdado. — Prometes que te cuidas, papá?

O duque baixou o olhar, acenando com a cabeça.
— Prometes, papá? — Ela apertou-lhe a mão.
— Prometo que vou tentar. — Quando voltou a olhar para ela, ele 

tinha recuperado a compostura. — Lembra-te apenas de uma coisa. 
A Casa de Wittelsbach é uma casa orgulhosa. Não tens motivo para te 
sentires inferior ao pé daqueles austríacos, ouviste?

— Sim, papá. — Sissi apertou a mão dele com mais força, relu-
tante em largá-la. Por fim, foi o duque quem pôs fim à despedida:

— Agora vai, minha menina. Vai e enche o teu velho pai de orgu-
lho. Sei que o farás.

— Adeus, pequeno Max. — Sissi beijou as bochechas rechonchu-
das do irmão bebé. — E tu, Maria, Matilde e Sofia-Carlota. — Beijou 
cada uma das crianças, passando os dedos pelos cabelos macios e ave-
ludados. — Quando nos voltarmos a ver, não deverão lembrar-se de 
mim. — Limpou uma lágrima do rosto, esperando que a sua tristeza 
não aumentasse o medo de Helena.

Quando Sissi se aproximou de Carlos para se despedir, ele abra-
çou-a. Ela pôs os braços em volta dele, surpreendida pelo gesto de afeto 
fraternal.

— Adeus, Gackl — disse. — Toma conta do papá enquanto a mamã  
está connosco.

Ele segredou-lhe:
— Não terei de tomar conta dele por muito tempo. Vocês esta-

rão de volta antes que os lavradores tenham terminado a colheita do 
outono.

Aquele, sim, era o Carlos que ela conhecia. Estimulada por aquela 
provocação, Sissi recuperou a postura e inclinou a cabeça para o lado.

— Porque é que dizes isso?
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Carlos olhou para o lado, para Helena, antes de voltar a olhar para 
Sissi.

— O imperador vai olhar para a noiva modesta e chorona que a 
mãe escolheu para ele, e vai mandar-vos a todas de volta para a Baviera.

A provocação só fez aumentar a determinação de Sissi em alcan-
çar o sucesso para si e para a sua irmã. Não, elas não iam voltar para 
o Castelo de Possenhofen — Sissi jurou a si mesma —, a não ser no 
coche real, com o brasão imperial dos Habsburgos.

— Meninas, olhem! Está ali o rio. — A duquesa apontou para  
o que se avistava da janela da carruagem, através de um dossel de árvo-
res frondosas. A presença do rio Traun assinalava a proximidade dos 
limites da cidade alpina de Bad Ischl, onde a corte imperial estava insta- 
lada durante o verão. A carruagem começou a descer o vale. — As águas  
de Bad Ischl são terapêuticas. — A duquesa estudou a corrente lenta 
que agora deslizava ao longo da estrada. — É por isso que o Francisco  
escolheu este local para o seu retiro de verão. Não era bom que tivés-
semos tempo para aproveitar um pouco destas águas? Bem pre- 
cisamos de nos refrescar. — Passou a mão pela testa num gesto lento 
e circular.

A carruagem abanou em direção a uma passagem estreita na 
montanha, afundando-se lentamente no vale ladeado por montes ver-
des e irregulares. A paisagem tornou-se mais ampla e aberta assim que 
foram conduzidas para uma extensa área populacional no vale mais 
abaixo. Helena, que não falara desde o seu parco pequeno-almoço, 
olhou pela janela e perguntou:

— Ainda não chegámos, pois não, mamã?
— Estamos perto, querida. Estamos nos arredores da cidade. —  

A duquesa apontou para o fundo da estrada, onde o contorno dos edi-
fícios de calcário amarelo surgia ladeado pelo vale como um grande 
aglomerado de edelweiss.

— Ali é Bad Ischl. Uma cidade na montanha digna de um impera-
dor — disse a duquesa com ar sonhador, observando a cidade enquanto 
se aproximavam. Os edifícios começavam agora a ganhar forma e Sissi 
reparou na torre de uma igreja que se erguia acima das outras estru-
turas, atravessando a linha do horizonte como um fino dedo de pedra.

Mais à frente, à beira da estrada, existia um edifício modesto de 
calcário, talvez uma taberna ou alguma espécie de café.
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— Pare a carruagem! — ordenou Ludovica pela janela, por cima 
do barulho de cavalos e rodas. O cocheiro obedeceu e a carruagem 
abrandou até parar. Agora o canto frágil dos pássaros, misturado com o 
murmúrio do rio Traun, enchia o silêncio à sua volta. — Vamos trocar 
de roupa nesta taberna, meninas, para estarmos frescas quando che-
garmos ao retiro imperial.

— Mal posso esperar para me livrar desta cor preta — admitiu 
Sissi, começando a soltar os caracóis e a tirar a capa negra com que 
viajara. — O preto é sufocante com este calor. E tão insípido… Quero 
usar o meu vestido mais colorido.

— Não sejas convencida, Isabel. — O olhar cortante que a mãe 
lançou a Sissi revelou que a jovem irritara ainda mais a duquesa.

A porta da carruagem abriu-se e o cocheiro estendeu o braço para 
ajudar as senhoras a saírem para uma tarde soalheira.

— Hans, onde está a outra carruagem? — A duquesa saiu pri-
meiro, olhando do cocheiro para a estrada vazia. Ali perto, um homem 
baixo e entroncado saiu da taberna, intrigado com os novos visitantes.

Quando Sissi pôs os pés na estrada ao lado da mãe, reparou que 
a segunda carruagem, a que carregava Ágata e a bagagem, não estava 
à vista.

— Por favor, senhora. — O cocheiro, Hans, segurou na mão de 
Helena enquanto ela saltava cuidadosamente para fora da carruagem.

— Então, Hans? — Ludovica olhou para o cocheiro. — A segunda 
carruagem?

Hans baixou o olhar.
— Madame… perdemos os outros.
— Perderam-nos? Como? — Apesar da dor de cabeça, a duquesa 

ficou imediatamente alerta, mais do que Sissi alguma vez vira. Lançou 
um olhar ao taberneiro antes de voltar a olhar para o cocheiro. — O que 
quer dizer com isso, Hans? Como?

— Separámo-nos, duquesa Ludovica.
— Diga-me, Hans, como é que alguém perde de vista uma carrua-

gem enorme puxada por quatro cavalos?
O cocheiro manteve o olhar fixo na estrada enlameada quando 

respondeu:
— Minha senhora, parámos tantas vezes na estrada… devido  

às dores de cabeça de Vossa Senhoria, e isso… — Hans enfiou am- 
bas as mãos nos bolsos das calças.
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— Isso não explica nada. Onde estão os nossos vestidos?
— Parece que nos separámos há já algum tempo, minha senhora. 

Durante uma das nossas paragens inesperadas.
A duquesa praguejou baixinho, andando num pequeno círculo  

à frente da carruagem. Quando voltou a olhar para as filhas, paradas à  
sua frente de semblante cansado e com as suas roupas escuras e desin- 
teressantes, todo o ânimo desapareceu do seu rosto.

— Não vos preocupeis, minha senhora — disse o cocheiro —, 
estou certo de que os vestidos chegaram sãos e salvos ao palácio.

— Sim, mas não precisamos deles sãos e salvos no palácio, pre-
cisamos deles em nós quando entrarmos no palácio! — A duquesa 
teve um acesso de fúria, olhando do cocheiro para a filha mais velha.  
— Helena, não chores. Oh, por favor, não chores. — A duquesa aper-
tou a filha num abraço, olhando para Sissi com uma expressão que não 
escondia o seu pânico.

— Estou a usar este vestido há semanas, mamã. Não posso apre-
sentar-me a ele assim.

— Estás linda, Helena.
— Que disparate, mamã.
— O imperador vai elogiar-te por estares respeitosamente de luto 

por uma parente. Vai achar-te modesta e humilde. Não é, Sissi? — 
Ludovica, nervosa, olhou para a filha mais nova.

— É verdade. — Sissi acenou com a cabeça, retomando a frase 
começada pela mãe. — Néné, quero que o Francisco veja o espírito 
bom e gentil da minha irmã, não um pescoço e uma cabeça carregados 
de joias.

— Precisamente — concordou a duquesa.
Mas Helena não se convenceu. Com o olhar fixo no chão, mur-

murou:
— Oh, porque é que eu tive de nascer primeiro?
— Helena… — A duquesa, exasperada, agarrou os ombros estrei-

tos da filha. — Não podes alterar a ordem do teu nascimento da mesma 
forma que não podes alterar o alinhamento das estrelas. Não deves 
lamentar uma coisa dessas.

— Mas é má sorte, mamã. Eu não quero ser imperatriz.
— Helena, achas que passei a vida a queixar-me porque a minha 

irmã mais velha ia casar-se com um Habsburgo e eu… — Ludovica 
parou, olhando para Sissi. — Bem, não interessa. O que eu queria 
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dizer é que devemos viver as vidas que nos foram destinadas. E deve-
mos vivê-las bem.

— Não fui feita para a vida que escolheram para mim — respon-
deu Helena, inclinando ligeiramente o queixo para o lado. — Só queria 
que tivessem mentido e dito que a Sissi era a mais velha.

Sissi e a mãe trocaram um olhar por cima da cabeça de Helena. 
Aquilo era pior do que o olhar carrancudo de Helena e o guarda-roupa 
sem graça; se a irmã mantivesse aquele espírito desanimado, Sissi 
estava certa de que o olhar de Francisco iria noutra direção.

O sino da igreja soou três vezes enquanto a carruagem avançava 
pesadamente pelas ruas empedradas da aldeia, a dar as horas como se 
desse as boas-vindas a Bad Ischl, à duquesa e às filhas.

A cidade propriamente dita era muito movimentada, completa-
mente cheia devido ao afluxo de austríacos que até ali tinham ido na  
esperança de vislumbrar o imperador. Estava certamente mais cheia 
do que a pequena praça sonolenta de Possenhofen. Pela janela da car-
ruagem, Sissi viu fileiras de lojas de aldeia pintadas com tons vivos de 
branco e amarelo. Hausfraus gritavam para crianças pequenas enquanto  
estas atravessavam as ruas, com os braços carregados de pães acabados 
de fazer, fileiras de salsichas e fruta recém-colhida, quente do sol do 
verão. Rapazes pequenos de bochechas coradas e calças lederhosen curtas  
passavam por entre as carruagens e cavalos em andamento, mais preo-
cupados com as montras das lojas de doces do que com os apelos das 
mães ou com o trânsito pedestre e equestre que circulava à volta deles.

— Já estamos perto. — A duquesa observou a cena pela janela, 
torcendo as mãos num nó apertado sobre o colo. — Helena, quan- 
do chegarmos, deves sorrir. Especialmente quando te apresentares ao 
Francisco, entendido?

Helena acenou com a cabeça. Um gesto evasivo e indeciso.
Enquanto a carruagem contornava a esplanada principal, o trân-

sito começou a tornar-se menos intenso e as estruturas comerciais 
deram lugar às residenciais. Casas modestas ladeavam a estrada empe-
drada, com as janelas entreabertas e as paredes de cores claras revesti-
das com hera trepadeira entrançada. O sol da tarde ainda estava alto no 
céu, iluminando os moradores que estavam sentados nos seus banqui-
nhos em frente às floreiras muito cheias e às cortinas fechadas. Obser-
varam a passagem da carruagem modesta com um interesse relativo.
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Um pesado portão de ferro forjado aguardava-as ao fundo da 
esplanada. Se os moradores da cidade não tinham prestado muita  
atenção à passagem da carruagem de Sissi, a dúzia de guardas impe-
riais armados que estava de guarda ao portão mostrou-se sem dúvida 
atenta.

A Kaiservilla, ou Palácio Imperial, era um complexo imenso que 
partia da esplanada principal, na zona onde a aldeia se fundia com o  
bosque alpino. O complexo abraçava a base das montanhas austeras  
e escarpadas que ladeavam os campos do vale num dos lados, ao passo 
que a outra extremidade desses campos se inclinava suavemente para 
as margens do rio Traun. A estrutura principal da Kaiservilla, um edifí-
cio de calcário branco-amarelado, fora em tempos a casa de um nobre, 
construída no popular estilo neoclássico.

A mãe dissera a Sissi que, quando o jovem imperador visitara 
pela primeira vez as águas termais daquela cidade, declarara que 
aquele local era o «Céu na Terra». Ao ouvir a proclamação do filho, 
Sofia apressara-se a comprar a maior casa naquela zona e a mudar para 
lá a corte nos meses mais quentes do ano, trocando pelas águas ter-
mais e o ar puro das montanhas o fedor da cidade e a ameaça da febre.

— Chegámos, meninas. — A duquesa mal tinha dito aquelas 
palavras quando a carruagem parou do lado de fora do portão.

Sissi estudou os guardas que as esperavam, com os seus uni-
formes brancos, incrivelmente engomados e debruados a seda ver- 
melha e dourada. Imagine-se, pensou para consigo, ter um grupo  
de soldados como aquele permanentemente a guardar o portão de 
casa. Teria uma pessoa de lhes dar satisfações sempre que desejasse 
sair ou entrar?

Rosnando uma ordem rápida ao cocheiro Hans, um guarda de 
bigode aproximava-se agora da carruagem, olhando à vez para as três 
mulheres cansadas da viagem que estavam sentadas do outro lado da 
janela.

— Posso? — Ele fez sinal com uma mão enluvada, indicando que 
desejava abrir a porta da carruagem. Ludovica assentiu.

— Bom dia. — A mãe de Sissi endireitou-se e ergueu o queixo 
quando o guarda abriu a porta. Sissi maravilhou-se com o ar de auto-
ridade que a mãe invocara tão subitamente, como se a ansiedade dos 
dias e horas anteriores tivesse sido apenas um manto incómodo de que 
a duquesa agora se livrara.

Sissi, a imperatriz acidental.indd   61 8/6/15   12:50 PM



Allison Pataki

62

— Eu sou Sua Majestade a duquesa Ludovica da Baviera, da  
Casa de Wittelsbach e irmã da arquiduquesa da Áustria, Sofia, da Casa  
de Habsburgo-Lorena. As minhas duas filhas, Suas Majestades as 
duquesas da Baviera, acompanham-me a convite especial de Sua 
Alteza Imperial o imperador Francisco José e da sua mãe, a arquidu-
quesa Sofia.

— Vossa Graça. — O jovem soldado fez continência, fazendo 
estalar os calcanhares. — Estávamos à vossa espera.

— Se fizer favor. — A mãe levantou a mão, como se tivesse aca-
bado de ter uma ideia. — A nossa outra carruagem chegou antes  
de nós?

O guarda assentiu.
— Sim. Há menos de uma hora, Madame.
— Leve-nos até ela, por favor — pediu Ludovica, com o tom de 

voz a alegrar-se um pouco ao olhar para Sissi e Helena. — Ela trazia 
as nossas malas e temos de mudar de roupa antes de entrarmos no 
palácio.

O guarda ergueu uma mão enluvada, com um tom cortês mas 
inflexível.

— Lamento, duquesa Ludovica. Recebemos ordens para vos levar 
imediatamente ao salão principal, onde Sua Majestade a arquiduquesa 
Sofia aguarda a vossa chegada. — Dito isto, olhou para o cocheiro e fez 
um gesto brusco com o queixo antes de recuar. — Podem passar!

Ludovica fez uma careta, sussurrando para as filhas enquanto  
a porta se fechava e a carruagem entrava na propriedade:

— Eu tentei.
Os cascos dos cavalos estalavam ruidosamente por todo o adro 

empedrado enquanto as muralhas do complexo do castelo engoliam 
a carruagem, puxando-as num abraço frio de pedra calcária e tijolo. 
Embora a propriedade fosse espaçosa, Sissi notou com alguma sur-
presa que a casa não era maior do que o Castelo de Possenhofen.

Apesar de tudo, não era o tamanho da estrutura que interessava. 
Sissi reparou na presença imperial enquanto passavam pelo portão. 
Os indícios numerosos e tangíveis do poder de Francisco José paira-
vam sobre a propriedade como uma névoa ou sombra omnipresente 
— difícil de tocar ou apontar mas impossível de negar. As bandei- 
ras dos muitos reinos de Francisco José davam cor ao salão princi-
pal: Áustria, Hungria, Croácia, Boémia, Veneza, Lombardia, Galícia. 
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Grupos de guardas, de postura rígida nos seus uniformes brancos e 
vermelhos, marchavam com determinação enquanto cumpriam as 
suas muitas tarefas no complexo. Parecia mais uma cidade em minia-
tura do que a casa de um homem. Os criados passavam, os cães ladra-
vam, os secretários e pajens corriam pelo pátio enquanto cumpriam  
as suas tarefas. Um ar de agitação enchia o pátio e os edifícios cir-
cundantes, lembrando os visitantes de que aquela remota cidade das 
montanhas era agora, subitamente, o coração do império — e tudo por 
causa da presença de uma pessoa.

E também elas estavam ali a mando do imperador. O governante 
de todos tinha pedido que uma jovem e a sua família viessem até ele, 
percorrendo as esgotantes estradas da Baviera até Bad Ischl, preparada 
para se casar com um estranho. E elas tinham obedecido. Não fora 
certamente por aquele rapaz tímido com cabelo cor de ferrugem de 
anos antes poder impor-lhes qualquer destino, mas porque o cargo que 
agora ocupava lhe dava uma autoridade quase sobrenatural. E Helena, 
a sua noiva, passaria a ter o mesmo estatuto deificado. A magnitude  
do novo papel da irmã abateu-se subitamente sobre Sissi, e a jovem 
ficou em silêncio, intimidada com aquele espetro assustador da auto-
ridade imperial.

Os cavalos travaram e a carruagem parou, o que indicava o fim  
da viagem e o início do seu trabalho.

— Muito bem, meninas, aqui estamos nós. — A duquesa pare-
cia ter conseguido livrar-se da incómoda enxaqueca, pois agora estava  
sentada direita e falava com ordens breves. — Ouviram o guarda…  
a Sofia… a arquiduquesa… espera-nos. — Ludovica saiu da carrua-
gem. Vendo que as filhas não a seguiram, fez uma pausa. — Venham. 
Helena?

Helena continuou sentada.
— Mãe, eu não consigo…
— Mas tem de ser. Vamos, agora.
Helena abanou a cabeça, o resto do seu corpo permaneceu imóvel.
— Estás aqui para ver o teu primo, Francisco, e a tua tia Sofia — 

insistiu a duquesa com um suspiro impaciente. — Pensa assim.
— Sim, o meu primo e a minha tia que só por acaso são o impe-

rador e a arquiduquesa da Áustria.
A duquesa olhou em volta, certificando-se de que ninguém a ou- 

via, e depois aproximou-se e sussurrou para dentro da carruagem:
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— Helena, eles escolheram-te. És convidada deles, estás aqui em 
resposta ao seu convite. Tens mais direito de estar aqui do que qualquer 
outra pessoa neste palácio.

Helena fechou os olhos, abanando a cabeça para um lado e para  
o outro. O mais tímido e mais modesto dos protestos.

— Helena, já chegámos até aqui. Tu vais conseguir superar isto. 
— A duquesa olhou mais uma vez por cima do ombro, lançando um 
breve sorriso a um secretário que passava, com o casaco do fato enfei-
tado com o brasão dourado de uma águia com duas cabeças. Sissi adi-
vinhou que seria o brasão da família Habsburgo.

— Néné. — Sissi pegou na mão da irmã. — Vamos estar juntas.
Helena agarrou-se a ela com os dedos frios, apertando com mais 

força do que era costume.
— Não me deixes, Sissi.
— Não deixo. — Sissi apertou a mão dela, uma comunicação 

silenciosa. — Agora, vamos conhecer o teu noivo, Néné.
— Mais uma coisa, meninas. — Ludovica inclinou-se para junto 

delas, sussurrando para que um guarda que ia a passar não a ouvisse. 
— Acabou-se o tratamento de Néné e Sissi. De agora em diante, vocês 
são Helena e Isabel, filhas do duque Maximiliano da Baviera, da Casa 
de Wittelsbach.

— A sério, mamã? — perguntou Sissi, saindo da carruagem e pu- 
xando a irmã consigo. — Mesmo quando estamos sozinhas? Parece-
-me um pouco…

— Sim, mesmo quando estão sozinhas, Isabel — sibilou Ludovica.  
Mas ainda mais cortante do que o seu tom de voz era o olhar que  
lançou à filha mais nova. — E não vão envergonhar a nossa casa ao 
discutirem com os vossos superiores, entendem?

Ludovica endireitou-lhe a saia com um gesto brusco e impaciente, 
numa tentativa fútil de desfazer os vincos dos dias de uso. Sissi ficou 
reduzida ao silêncio e limitou-se a responder com um aceno débil.

— Vocês agora são duas jovens duquesas na corte imperial e 
devem agir em conformidade. Isso significa que se acabaram os nomes 
infantis. — A duquesa disse-o com um tom severo, mas Sissi pen-
sou que o olhar da mãe denunciava uma pitada de tristeza. — E isso 
significa que também se acabaram as lamúrias, Helena. E acabou-se  
o responder aos adultos, Isabel, especialmente à tua tia Sofia. Fiz-me 
entender?
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— Sim, mamã — responderam em coro.
— Ainda bem. — Ludovica assentiu. — Agora, não vamos fazer  

o imperador esperar. Tenho a certeza de que está ansioso para conhe-
cer a sua noiva.

O guarda na parte da frente fechou a porta atrás delas, encerran-
do-as num salão fresco e de pé-direito alto. Sissi semicerrou os olhos, 
que demoravam a adaptar-se à escuridão do salão depois da luz solar 
intensa do pátio exterior. O burburinho do pátio estava agora bloqueado 
pelas espessas paredes do palácio, e ficaram de pé em silêncio durante 
vários minutos, um trio hesitante sem saber como proceder.

Um secretário de peruca avançou apressadamente e assustou 
Sissi quando falou.

— Duquesa Ludovica — disse ele, curvando-se. — Podereis, jun-
tamente com as vossas filhas, fazer a graça de me seguir?

Sem dizer uma palavra, o trio seguiu o secretário enquanto este as 
guiava até ao outro lado do salão. Aproximaram-se do que parecia ser 
uma área de receção, com as paredes de cor creme despidas, à exceção 
da mesma combinação de bandeiras que Sissi vira lá fora — os muitos 
reinos do domínio de Francisco José.

Atravessaram aquela sala passando por uma porta alta e entrando 
imediatamente num aposento muito menor. Este último estava inun-
dado de luz, ladeado por janelas do chão ao teto, e Sissi pestanejou, 
depois de já ter adaptado a visão à escuridão do corredor fresco.

— Vossa Majestade arquiduquesa Sofia, permiti-me anunciar- 
-vos Sua Alteza Real a duquesa Ludovica Guilhermina, esposa do 
duque Maximiliano da Baviera da Casa de Wittelsbach.

Os olhos de Sissi seguiram a direção para onde o secretário tinha 
falado, e a jovem detetou, pela primeira vez, a figura sentada da sua tia. 
Sofia estava sentada a uma pequena mesa, com um homem de cada 
lado. Os rostos dos três eram iluminados pelo sol da tarde que entrava 
pelas portas francesas e pelas janelas do chão ao teto. Os acompanhan-
tes de sexo masculino, um deles muito jovem e o outro bastante velho, 
deviam ser um oficial militar e um ministro, supôs Sissi. Também 
havia outras pessoas na sala. Os olhos de Sissi focaram-se no canto 
seguinte, onde, afastada do grupo sentado, estava uma mulher de 
cabelos grisalhos, com uma tez pálida e o rosto franzido. Ao contrário 
dos lacaios que estavam espalhados pela sala, homens de peruca que 
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mantinham o olhar desviado e sem expressão, esta mulher de cabelos 
grisalhos estudou descaradamente as três recém-chegadas da Baviera, 
emitindo o seu veredito com um maxilar cerrado e um olhar descon-
fiado. Sissi perguntou-se quem seria.

O olhar de Sissi fixou-se novamente na tia, que olhou para o trio 
recém-chegado com uma expressão avaliadora, uma expressão de 
curiosidade mas não de agrado. Ao ouvir a apresentação do secretário, 
Ludovica avançou, agitando a saia preta volumosa e fazendo uma vénia 
baixa, com uma graça que surpreendeu Sissi.

— E as suas filhas. — O secretário parecia não saber ao certo qual 
das raparigas era qual, pelo que fez um gesto na direção das duas.  
— Suas Altezas Reais Helena Carolina Teresa e Isabel Amália Eugénia, 
duquesas da Baviera, da Casa de Wittelsbach. — As duas raparigas 
seguiram o exemplo da mãe e fizeram uma vénia simultânea. Sissi 
achou estranho, até um pouco divertido, ouvir-se a ser referida com 
uma sequência de palavras tão elevada.

Um gesto quase impercetível do indicador de Sofia disse-lhes que 
deviam entrar na sala e aproximar-se dela junto à mesa. Lideradas pela 
duquesa, as três cruzaram a soleira e avançaram para onde Sofia estava 
sentada.

— Devagar, meninas — sussurrou Ludovica entre Helena e Sissi. 
— Cabeças baixas — lembrou.

Mas Sissi não resistiu à tentação de lançar um olhar sorrateiro  
à figura de que se aproximava. A arquiduquesa era como Sissi recorda- 
va: uma versão da mãe com feições mais marcadas. Tal como Ludovica,  
Sofia usava o cabelo num penteado que lhe emoldurava o rosto com 
caracóis muito fechados — castanho-claros misturados com alguns 
fios cinzentos — e que se uniam num coque junto à nuca.

O vestido cor de salmão de Sofia caía por cima de um grande aro 
de crinolina; brincos verde-esmeralda dançavam ao lado do seu rosto 
empoado com rouge quando ela abanava a cabeça para um lado e para 
o outro, contemplando cada visitante à vez. Tinha uns olhos estreitos 
que pareciam mais analíticos e menos propensos a sorrir do que os de 
Ludovica.

Sofia deveria falar primeiro, segundo Ludovica, mas a mulher não 
parecia ter pressa para quebrar o silêncio, pelo que o único som no 
quarto era o estalido coordenado dos saltos dos sapatos das visitan- 
tes quando atravessaram o chão de mármore. As três pararam a vários 
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passos de distância da sua anfitriã. Sissi estava agora suficientemente 
perto para conseguir sentir o cheiro do perfume de Sofia, uma mistura 
potente de aromas florais e doces. De perto, Sofia era mais larga de 
peito e ancas do que Ludovica, muito provavelmente devido aos ban-
quetes imperiais que consumia com o filho. Na verdade, a mesa a que 
estava sentada estava repleta de bules, biscoitos, bolos em miniatura  
e travessas de frutos secos e fruta fresca. Sissi percebeu o quanto estava 
esfomeada depois de tantas horas de viagem.

Um pequeno cão bege estava sentado ao colo da Mãe Imperial, 
observando altivamente as três visitantes silenciosas do seu poleiro em 
frente ao serviço de chá. Os dedos carregados de anéis de Sofia acari-
ciavam o pelo denso do animal e, a dada altura, levantou a pequena 
criatura para lhe sussurrar uma inaudível frase carinhosa junto à ore-
lha pontiaguda.

Ludovica aclarou a garganta e Sofia desviou a atenção do cão  
e olhou-as mais uma vez.

— Então, as bávaras chegaram. — Como aquela frase não dei-
xava espaço a grandes respostas, as três visitantes permaneceram em 
silêncio. — O que é isto? — continuou Sofia. — Ludovica, estás tão 
interessada no chão do palácio que nem olhas para a tua velha irmã?

Ao ouvir aquele comentário, Ludovica ergueu o olhar e sorriu 
para a irmã.

— Olá, Sofia. Que bom ver-te.
— Olá, Ludie. Também estou muito feliz por te ver. Estava a come- 

çar a pensar que não me tinhas reconhecido, de tão gorda que estes 
cozinheiros imperiais me tornaram.

E, com isso, Ludovica soltou uma gargalhada, caminhando para 
junto da cadeira da irmã e estendendo os braços para a frente numa 
saudação que era parte vénia, parte abraço. As duas mulheres abraça-
ram-se e a manifestação de afeto serviu para acalmar visivelmente os 
nervos desgastados de Sissi; a pequena esperava que Helena tivesse 
sentido o mesmo efeito.

Sissi perguntou-se se um dia seria assim a sua relação com 
Helena. Duas irmãs a encontrarem-se como estranhas, depois de déca-
das de separação prolongada. Bebés, maridos e diferentes pátrias a 
separá-las, como se nunca tivessem partilhado uma cama, sussurros 
noturnos e uma casa de infância. Não, decidiu Sissi. Helena nunca se 
tornaria distante. Nunca seria o tipo de pessoa que usa a sua autoridade 
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e poder como poleiro a partir do qual olha de cima para a sua antiga 
vida. E Sissi nunca deixaria passar muito tempo sem se verem.

Sissi usou a distração do reencontro para estudar um pouco mais 
o ambiente que a envolvia. Como já tinha notado, Sofia estava ladeada 
por dois homens, ambos os quais tinham estado presentes na en- 
trada das senhoras. De um lado estava o mais velho dos dois, um 
homem de peruca que usava um fato de seda cinzento-claro e firmes 
caracóis brancos: alguma espécie de ministro, supôs Sissi. Não estava a 
assistir ao reencontro que se desenrolava à sua frente, mantendo antes 
o olhar fixo em frente, na mesa, com um olhar frio e desinteressado. 
Do outro lado de Sofia estava um rapaz de uniforme militar completo. 
Era aparentemente um assessor ou conselheiro militar, embora jovem. 
Jovem e muito atraente. O oficial tinha olhos azul-claros, cabelo casta-
nho com uma onda muito suave e um bigode fino. Tinha uma cons-
tituição estreita, mas Sissi tinha de admitir que causava uma grande 
impressão com o seu robusto uniforme vermelho e branco, com deta-
lhes debruados a fio de ouro. O jovem oficial olhou para cima mesmo 
a tempo de apanhar Sissi a olhar para ele. Ela desviou rapidamente o 
olhar, mas não sem antes ficar com o rosto a ferver. Oh, como teria de 
ser cuidadosa na corte, subitamente exposta a todos aqueles homens 
bonitos! Não, não podia deixar-se distrair com o assessor militar da tia 
Sofia, nem com qualquer outro homem, quando tinha de ajudar Helena  
a garantir o seu lugar como esposa do imperador.

As duas irmãs separaram-se então do seu abraço. Sissi notou que 
ambas as mulheres tinham lágrimas no rosto, embora Sofia tivesse 
limpado rapidamente as suas e voltado a sentar-se na sua cadeira.

— Bem, Ludovica, afasta-te para eu poder ver as tuas lindas filhas. 
— O tom frio da autoridade de Sofia tinha-se suavizado, ligeiramente, 
com a manifestação de afeto familiar. Mas uma severidade intangível 
ainda se agarrava às suas feições sisudas.

— Claro, Sofia. Esta aqui…
— Então, então, mas agora decides ignorar o meu título real? — 

A arquiduquesa inclinou a cabeça para o lado, olhando para a irmã 
mais nova com os lábios apertados numa expressão inquisidora. — Já 
estás assim tão à vontade?

— Oh… — Ludovica aclarou a garganta. — Devo… devo chamar-te…
— Estou a brincar — disse Sofia, agitando o pulso como quem 

afasta uma mosca. — Era uma piada.
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Será mesmo?, perguntou-se Sissi.
— Chega-te para lá, Ludovica.
— Sim, claro. — Ludovica deu um passo atrás, como uma égua 

arisca que não está a entender as instruções do treinador, com medo 
do chicote. Agora o olhar da tia Sofia pousou inteiramente, e pela pri-
meira vez, nas sobrinhas.

— Ludovica — ela semicerrou os olhos —, porque é que elas 
estão vestidas de preto?

O que aconteceu a seguir foi rápido, uma troca instantânea que 
Sissi poderia não ter notado se não tivesse estado a observar a tia tão 
atentamente. Os olhos de Sofia fixaram-se no jovem, o oficial de pé 
ao seu lado, como se quisesse perguntar-lhe algo. Uma comunicação 
sem palavras. E depois ela voltou-se novamente para Ludovica, com 
um olhar frio e reprovador.

— Porque é que ainda não despiste esse preto horrível, Ludovica? 
— Sofia cruzou os braços à frente do corpo.

— Era o que tencionávamos fazer, Sofia. A sério que era. Mas  
o problema é que…

— Deviam ter mudado de roupa durante a viagem.
— Tentámos, Sofia. Mas a carruagem que levava as nossas arcas 

separou-se da nossa.
— Foi um péssimo planeamento da tua parte.
— E, quando cá chegámos, disseram-nos para entrar imediata-

mente.
— Devias ter estado mais bem preparada para uma reunião como 

esta.
Para o espanto de Sissi, a mãe ficou em silêncio ao ouvir as pala-

vras reprovadoras de Sofia. Por fim, a arquiduquesa suspirou.
— Felizmente, a juventude e a saúde jogam a favor delas — disse 

Sofia, falando das sobrinhas como se não estivessem presentes. — Dei-
xa-me adivinhar, esta é a tua mais velha, a Helena? Vejo uma forte 
semelhança familiar. É linda.

— Não, Sofia, essa é a minha segunda menina, a Sissi, quero dizer…  
Isabel — respondeu Ludovica, dando um passo para a frente de Sissi  
e pondo os braços sobre os ombros de Helena. — Esta é a nossa Helena. 
A nossa doce, carinhosa, obediente Helena, e a nossa filha mais velha.

— Ah sim? — Sofia voltou-se de Sissi para Helena, parando um 
momento para registar o seu erro. — Oh! Esta é a Helena? — Disse-o 
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como se esperasse que a corrigissem. Quando Ludovica assentiu, a ex- 
piração de Sofia foi audível. Um suspiro de… o que seria… desilusão?

— Meu Deus, nunca teria adivinhado. Há tanto tempo que não 
vos via.

Sofia estudou Helena sem pudor ou vergonha, como inspeciona-
ria um cavalo que pensasse comprar para os estábulos imperiais.

— Mas pareces… não sei… mais jovem do que a outra.
Ludovica agitou-se, tentando encontrar uma resposta coerente 

que dissesse algo acerca da figura delicada e feminina da rapariga. 
Tanto Helena como Sissi tinham fixado o olhar no chão, de tal for- 
ma que pareciam ambas muito interessadas nas bainhas dos vestidos 
pretos.

— Qual é a diferença de idades entre as duas? — perguntou Sofia.
— A Isabel ainda só tem 15 anos. A Helena acaba de fazer 18,  

a idade perfeita para se casar — respondeu Ludovica.
— Sim? — Sofia inclinou a cabeça, pouco convencida. — Ainda 

tem o corpo de uma menina. Não parece ter 18 anos.
Ludovica encolheu os ombros, com um sorriso educado no rosto.
— Bem, posso garantir-te que tem. Afinal, eu estava presente 

quando aconteceu.
— E quantos anos disseste que tem a outra?
— A Isabel vai fazer 16 anos daqui a apenas alguns meses.
— Ah! Ainda criança. — Depois de uma longa pausa, Sofia conti-

nuou: — Tiveste mais alguns depois destas raparigas, não foi?
— Sim — respondeu Ludovica. — Elas têm um irmão, Carlos, 

que é herdeiro do ducado. E depois têm mais quatro irmãos, três meni-
nas e um rapaz, que ficaram em casa com o pai, o duque.

— Tens todas essas meninas para casar — suspirou Sofia, ainda 
estudando Helena com os olhos semicerrados. — Mas é claro que, com 
a mais velha a tornar-se uma Habsburgo, duvido que te faltem preten-
dentes para as outras.

Ludovica assentiu.
— Não duvido que assim seja.
— Será que é fértil? Parece esguia como uma vara.
Ludovica riu-se, um riso breve e nervoso, e Sissi sentiu a irritação 

da mãe.
— Ora, Sofia, eu nunca tive problemas de fertilidade e as minhas 

filhas também não os terão.
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Naquele momento, Sissi atraiu novamente a atenção do soldado de  
cabelos avermelhados ao lado de Sofia e, mesmo sabendo que não 
devia, sentiu-se a sorrir para ele. Ele retribuiu o sorriso, uma comuni-
cação secreta que ela esperava ter sido a única a notar quando baixou 
novamente os olhos. As suas faces, o seu corpo todo, na verdade, fervia.

— Esperemos que não. Mas não gosto do preto, Ludovica, não lhe 
assenta bem. — O tom de Sofia manteve-se regular e pouco impres-
sionado.

— Conforme tentei explicar, Sofia, ainda não tivemos tempo para 
tirar a roupa de luto. — E, entredentes, Ludovica disse: — Espero que 
sejamos capazes de localizar rapidamente os nossos vestidos.

Sofia assentiu.
— Dá um passo em frente, minha menina. — Sofia ergueu a mão 

do pelo branco e felpudo do cão, fazendo um gesto a Helena para que 
se aproximasse. Helena obedeceu. Sissi observou a irmã a aproximar-
-se, desviando momentaneamente o olhar de Helena para olhar mais 
uma vez para o jovem soldado. Ele ainda estudava Sissi, e os olhares 
dos dois cruzaram-se durante um longo momento antes de a rapariga 
se obrigar a olhar novamente para a irmã.

— Então, diz-me, sobrinha: como foi a tua viagem? — Sofia 
aguardou pela resposta, mas os seus olhos já devoravam a figura de 
Helena, enquanto pensava em mais uma centena de perguntas adi-
cionais. Seria realmente fértil? Seria agradável para o seu filho? E não 
teria certamente de se preocupar com a virgindade, sendo a rapariga 
tão pequena e débil?

Helena encolheu-se sob a intensidade daquele exame visual.
— Então? Fiz-te uma pergunta: como foi a tua viagem, sobrinha?
Helena, com o olhar ainda fixo no chão, não respondeu. Mordis-

cou o lábio inferior, um hábito nervoso do qual Sissi a lembrava cons-
tantemente de que tinha de se livrar antes da sua apresentação formal 
na corte de Viena.

— Helena, a tua tia Sofia fez-te uma pergunta. — Ludovica deu 
um toque à filha mais velha, mas a rapariga tímida continuava sem 
responder.

Sofia riu-se da reticência da sobrinha.
— Nervos?
— Acho que sim. — Ludovica sorriu apenas com os lábios. — A 

Helena é uma menina muito intelectual. Ela surpreende todos os seus 
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tutores. Mas é um pouco séria… se bem que a arte da conversação pode 
ser aprendida. E, claro, a tua corte aqui é muito mais imponente do que 
o nosso ducado na Baviera. Ela precisa apenas de tempo para se sentir 
mais à vontade.

— Ah, isto não é nada! Isto não passa de um pequeno retiro de 
verão. Espera só até voltarmos para Viena. — Sofia sentou-se, fazendo 
festas ao seu cãozinho, com o anel de pedras preciosas a prender-se  
momentaneamente no pelo do animal. — Ainda me lembro de quando  
cheguei à corte pela primeira vez. Eu não me permiti mostrar que es- 
tava nervosa. Helena, sabias que sou originalmente da Baviera? Como 
a tua mãe?

— Sim, Vossa Majestade. — Helena acenou com a cabeça e Sissi 
estava capaz de cantar de alívio. Pelo menos aquela pequena parte da 
comunicação tinha sido processada.

— Diz-me, Helena, o que achas da Áustria em comparação com  
a Baviera? — Quando Helena não respondeu a mais esta pergunta, 
Sofia continuou: — Eu, por exemplo, nunca mais quero voltar àquela 
terra escura e fria. Certamente que a beleza dos nossos Alpes austría-
cos e das nossas vistas desafogadas foi uma imagem muito apreciada 
depois dos pinheiros opressivos das vossas florestas, não?

Um silêncio clamoroso alastrava agora entre a mulher sentada  
e as suas três visitantes, e o único som na sala de estar era o do resso-
nar do pequeno cão ao colo da arquiduquesa. O jovem oficial, ainda  
de pé, aclarou a garganta.

Sofia bebeu um gole lento de chá e, de seguida, voltou a tentar.
— Então, o que tens a dizer acerca disto, Helena? Achas a Áustria 

bonita?
Fala!, apeteceu a Sissi gritar à irmã. Lançou um olhar de soslaio 

na direção de Helena, ordenando-lhe com o olhar que falasse. Mas 
Helena, ainda a morder o lábio inferior, manteve-se muda enquanto os 
guardas se posicionavam junto a todas as entradas da sala.

Agora Sofia tinha as sobrancelhas arqueadas.
— Perdeste a língua no caminho, juntamente com a arca de ves-

tidos limpos?
Um rápido olhar para a mãe confirmou a Sissi o quanto o desem-

penho de Helena estava a ser mau. Ludovica fez uma careta, apertando 
com as mãos as dobras negras da saia, e os seus lábios apertados não 
encontravam palavras para intervir.
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Reagindo como fizera tantas vezes antes, Sissi avançou instintiva-
mente e posicionou-se ao lado da irmã.

— Na verdade, Vossa Alteza, a minha irmã ficou tão encantada 
com o cenário alpino que ficou extremamente cansada. — Sissi cur-
vou-se diante da tia, reparando que o jovem oficial se endireitara um 
pouco mais, fixando firmemente o olhar em Sissi enquanto ela falava.

Sissi forçou-se a não olhar na direção dele enquanto continuava:
— Nem sei dizer o quanto a Helena falou da beleza do seu novo 

país! Ora, eu e a mamã sentimos que ela já tinha esquecido as suas 
raízes bávaras na ânsia de abraçar a sua nova pátria.

— Não me digas! — Sofia, acariciando lentamente o cão, voltou  
o olhar para Sissi. — A tua irmã a tagarelar? Não consigo imaginar 
uma coisa assim.

— Bem, é difícil não nos tornarmos efusivas quando contempla-
mos as vistas da Alta Áustria — respondeu Sissi.

Para o alívio combinado das três visitantes, os lábios de Sofia subi-
ram num indício de um sorriso.

— E que te parece a ti, sobrinha Isabel?
— É incrivelmente bonita — respondeu honestamente Sissi.  

— Penso que não existe vida mais gloriosa do que a do pastor de cabras 
austríaco.

Nesse momento, Sofia irrompeu numa gargalhada, com as suas 
feições vincadas a enrugarem-se de delírio, e o som dissipou a tensão 
da sala como uma tempestade limpa o calor do verão opressivo.

— Meu Deus, Ludovica, não há dúvida de que educaste uma rapa-
riguinha espevitada. Uma pequena duquesa que sonha ser pastora de 
cabras… nunca tinha ouvido tal coisa. — Sofia virou-se para o jovem 
oficial e trocaram um sorriso.

Sissi também atraiu a atenção do jovem guarda e sentiu-se a corar. 
O olhar dele estava tão intensamente fixado em si que se sentiu como 
se ele quisesse algo dela.

— Então, vais sentar-te, Ludie? Tu e as meninas devem estar 
ansiosas para tomar alguma coisa. Chá, chá… — Sofia fez um sinal com 
a mão e três lacaios aproximaram-se da mesa, ajudando as mulheres 
a sentarem-se e enchendo com chá fumegante chávenas de porcelana, 
pintadas com um padrão delicado e rebuscado. Sissi instalou-se ao 
lado da irmã, juntando-se à tia e aos outros à pequena mesa redonda.  
A mulher de rosto franzido continuava sentada em silêncio a um canto, 
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imóvel. Podia ser uma estátua, não fosse pelo movimento ligeiro do 
seu peito, que indicava que estava a respirar.

— Ora, Isabel, como pode o destino do pastor de cabras austríaco 
ser superior ao do imperador? — Sofia parecia ter-se esquecido com-
pletamente de Helena, enquanto falava com a sua sobrinha mais nova.

— Certamente a minha tia sabe que não há destino mais glorioso 
do que o do imperador austríaco. — Sissi olhou ansiosamente para 
os biscoitos espalhados na mesa à sua frente. Deveria esperar que  
a arquiduquesa as convidasse a participar no lanche? Voltou-se para a 
tia. — Mas eu nunca me permitiria imaginar uma vida assim, pois esse 
papel cabe apenas ao veículo escolhido de Deus, o meu querido primo 
Francisco José, e, portanto, não nos cabe a nós, plebeus, cobiçar.

— Não és uma plebeia, és filha de um duque. — Sofia aproximou 
um pequeno bolo de limão dos lábios, dando uma dentada, mas sem 
convidar os restantes a fazerem o mesmo. Ludovica bebeu goles conti-
dos de chá. Helena estava perfeitamente imóvel.

— É verdade, mas, ao lado do imperador Francisco José, senti-
mo-nos todas plebeias. — Sissi inclinou novamente a cabeça, fixando 
humildemente o olhar no colo.

— É verdade — disse Sofia, com uma migalha de bolo de limão 
agarrada ao queixo.

Aquilo era fácil, pensou Sissi para consigo mesma. Todas as mu- 
lheres queriam ouvir elogios a si próprias, ao seu país e, acima de tudo, 
aos seus filhos.

— Esta é rápida. — Sofia virou-se para o ministro idoso vestido 
de seda cinzenta que estava sentado ao seu lado. E então, como se as 
duas sobrinhas não estivessem presentes, dirigiu-se à irmã mais nova. 
— Ludovica, é uma pena que a Isabel não seja a tua mais velha. Ela tem 
uma aparência e disposição muito mais adequadas para a coroa.

Sissi estremeceu, sem ousar levantar os olhos do chão por medo 
de fazer uma careta para a tia. Como se atrevia a mulher a proferir 
tamanho insulto à frente de Helena?

— És muito simpática por elogiares a Isabel, Sofia. — Ludovica 
falou por entre dentes cerrados, com o tom de voz mais submisso que 
Sissi já lhe ouvira. — A Isabel é espirituosa, mas está longe de ser tão 
bem-educada como a Helena. E a Sissi… a Isabel… prometeu dedicar 
toda a sua energia a assistir a irmã, enquanto a Helena se prepara para 
este papel tão augusto com que a honraste.
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— Não me digas? — Sofia olhou de uma sobrinha para a outra 
como se comparasse dois tipos de seda. O seu olhar, como o dos 
olhos azuis do oficial ao seu lado, permanecia fixado em Sissi. Com 
um último suspiro de resignação, Sofia voltou-se novamente para a 
rapariga que estava destinada ao seu filho. — Helena, entendo que  
a viagem tenha sido cansativa. Mas, por favor, despe essas roupas desin-
teressantes. E ser-te-ia útil aplicar um pouco de rouge nessas faces.  
E talvez sorrir de vez em quando. E, por amor de Deus, para de morder 
o teu pobre lábio como se estivesses a tentar arrancá-lo. Vieste para 
uma proposta de casamento, não para um funeral.

Ludovica inclinou-se para a frente, com um tom quase melancó-
lico.

— Tencionamos localizar a nossa bagagem e trocar de roupa ime-
diatamente, minha irmã. Assim que achares por bem dispensar-nos. 
Na verdade, eu gostaria muito de trocar de roupa antes de podermos 
conhecer o imperador.

— Conhecer o imperador? — Sofia sorriu para a irmã, com um 
bolo entre os dedos repletos de anéis. — Bem, infelizmente já é tarde 
para isso. Ele está mesmo aqui. — Sofia fez um gesto para a esquerda 
com o queixo, em direção ao belo e jovem oficial que estava sentado ao 
seu lado. O homem que Sissi supusera que fosse um conselheiro ou 
assessor militar.

— Vossa Majestade! — exclamou Ludovica, saltando da cadeira 
antes de se curvar numa vénia. Com o olhar fixo no chão, a sua voz era 
pouco mais do que um sussurro. — As minhas mais sinceras descul-
pas. Eu não fazia ideia. Cresceu e mudou tanto que nem o reconheci.

Aquele jovem de uniforme militar era o imperador? O seu anfi-
trião e dono daquele palácio? O noivo de Helena? E então Sissi lem-
brou-se do rapaz de traços delicados e cabelo cor de canela. A sua 
mente mudou rapidamente de direção e teve a certeza de que o seu 
rosto traiu a sua surpresa. Mas logo se controlou. Reagindo como a 
mãe, também ela se levantou da cadeira para fazer uma vénia. A pobre 
Helena vacilava ao lado de Sissi, como se estivesse quase a desmaiar.

O jovem sorriu-lhes, falando pela primeira vez.
— Não precisa de pedir desculpa, tia Ludovica. — Os seus olhos 

azuis, mais suaves e bondosos do que os da mãe, fixaram-se em cada 
uma delas enquanto se lhes dirigia. — Por favor, ergam-se, ergam-se 
todas. São a minha família, não minhas súbditas.
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— Ora, não nos apresentaste, Sofia — disse Ludovica, olhando 
para a irmã com uma expressão confusa.

— É um pequeno jogo que gostamos de fazer. Permite ao Francisco  
observar, para variar… coisa que o pobre rapaz nunca pode fazer 
quando está sempre exposto.

— Mas sinto-me muito envergonhada porque nem eu nem as 
minhas filhas lhe prestámos o devido respeito. — Ludovica ainda 
estava a olhar fixamente para a irmã, com o seu tom de voz a denunciar 
desconforto e até uma certa irritação. — Uma pessoa não chega à pre-
sença do imperador sem uma manifestação adequada de humildade.

— Não há problema — disse Francisco, com um tom ligeiro por 
oposição ao da tia. — Gosto muito de passar despercebido de vez em 
quando. De poder ver sem ser visto. — Francisco olhou da tia para 
Sissi, fitando os olhos da prima com os seus azul-claros, como uma 
extensão de céu sem nuvens. — Importam-se de se levantar? Não con-
sigo ver-vos a todas de joelhos depois da penosa viagem que fizeram  
a meu pedido.

— Meu Deus, Francisco. — Ludovica sorriu para o sobrinho en- 
quanto se sentava novamente. — Que belo imperador é.

Francisco estendeu a mão, chocando a tia ao pegar na mão dela.
— Tia Ludie, é tão bom vê-la. E seja bem-vinda à Áustria. Mal 

posso esperar para conhecer melhor as suas filhas.
Estava noivo de Helena, mas os olhos de Francisco fixaram-se  

em Sissi quando disse aquelas palavras.
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