


À memória da nossa doce Duquesa, que se tornou  
parte da nossa família depois de sobreviver ao Katrina.  

Nunca hostilizou um desconhecido, nunca ladrou  
a ninguém e ensinou-nos que afinal os cães sorriem.
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Prólogo

Do diário do Duque de Lovingdon

Na manhã de 2 de fevereiro de 1872, eu, Henry Sidney Stanford,  
7.o Duque de Lovingdon, Marquês de Ashleigh e Conde de Wyndmere, 
morri.

Não que mais alguém se tenha apercebido da minha morte, além de 
mim mesmo.

Continuei a respirar. Continuei a andar por aí. Por vezes, falava. 
Raramente sorria. Nunca ria.

Porque naquela manhã, naquela terrível manhã, o meu coração e a 
minha alma foram-me arrancados quando a minha mulher, primeiro, 
e a minha filha, poucas horas depois, sucumbiram ao tifo — e com  
a morte delas, morri eu.

Mas com o tempo renasci e assumi a forma de alguém que a minha 
mãe mal reconhecia.

Toda a vida eu tinha procurado fazer o que estava certo e era apro-
priado. Não frequentava salões de jogo. Não bebia álcool até cambalear 
de bêbado. Apaixonei-me aos 19 anos, casei aos 21. Fiz o que um homem 
honrado deve fazer: não dormi com a minha mulher até me casar com ela.  
Na noite do nosso casamento, ela não era a única que era virgem entre 
os nossos lençóis.

A minha conduta era irrepreensível. Fizera tudo o que estava ao 
meu alcance para ser um homem bom e honrado.

Fui educado acreditando que éramos recompensados de acordo com 
o nosso comportamento. Contudo, o Destino tinha conspirado para me  
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punir, para me tirar aquilo que eu mais prezava, apesar de eu não 
encontrar motivo para o seu cruel desfavor.

E, por isso, mandei tudo às urtigas. Iria levar a vida dissoluta 
que não tinha tido na juventude. Iria jogar, beber e conheceria muitas 
mulheres.

No entanto, eu sabia, no fundo meu coração enegrecido, que não 
voltaria a amar. Que ninguém voltaria a fazer com que me preocupasse 
com outra coisa que não fosse o prazer.
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Capítulo 1

Londres 
1874

Nada agradava mais ao Duque de Lovingdon do que estar entre 
as doces coxas de uma mulher.

A não ser que fosse passar-lhe as mãos pelo seu corpo 
quente e macio enquanto ela lhe acariciava os ombros, o peito, as cos-
tas. Ou ouvir a respiração prender-se-lhe, um suspiro murmurado, 
um…

Truz.
Ele pausou, ela deteve-se.
— O que foi aquilo? — sussurrou ela.
Ele abanou a cabeça, olhando-a nos olhos castanhos e afastando-

-lhe da face rosada as madeixas desordenadas do seu cabelo preto.
— Deve ser o soalho a ajustar-se. Não te preocupes.
Aproximou a boca da dela, apertando-lhe os lábios carnudos…
Truz. Truz.
— Raios!
Piscou um olho.
— Dá-me licença só por um momento. 
Virou-se e saiu da cama enorme que tinha sido especialmente 

feita para receber a sua estrutura corpulenta. Marchou sobre a grossa 
carpete Aubusson com a ira mal contida. O mordomo — todos os 
seus criados — sabiam que não o deviam incomodar quando desfru-
tava dos favores de uma mulher.

Envolveu o manípulo com a mão, soltou o trinco…
— É bom que haja uma justificação plausível… — Abriu repenti-

namente a porta. — para me…
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Ficou com o olhar preso nos grandes olhos redondos cor de safira 
que se esconderam para rapidamente se revelarem e chocarem com 
os dele, cor de âmbar.

— Santo Deus, Grace, que diabo?!
Antes que ela conseguisse responder, ele fechou a porta com 

estrondo, apanhou as calças do chão e vestiu-as à pressa.
— Mais uma das tuas amantes? — perguntou a megera lasciva 

que estava na cama dele.
Deitou a mão à camisa de linho pendurada na cadeira.
— Céus, não. Não passa de uma criança.
Ou pelo menos era-o na última vez que a vira. Que andava ela  

a fazer a esta hora da noite? Será que não tinha juízo nenhum?
Depois de vestir a camisa, deixou-se cair na cadeira e calçou ata-

balhoadamente as botas. Não sabia porque estava preocupado com a 
sensibilidade de Grace. Na verdade, era um pouco tarde para se preo-
cupar com isso, tendo em conta o cenário que lhe deu a ver quando 
abriu a porta. Esperava que ela encarasse a visão com compostura. 
Sempre tinha sido uma diabinha atrevida, mas esta noite tinha ido 
longe demais.

Levantou-se penosamente e dirigiu-se à cama. Debruçou-se e bei-
jou a testa da bela mulher.

— Não demoro nada a despachá-la.
Depois de lhe dar uma piscadela de olhos reconfortante, atraves-

sou o quarto a passos largos, abriu a porta com um pouco mais de 
calma e saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si.

Grace estava onde ele a tinha deixado, corada desde o pescoço até 
à raiz do cabelo cor de cobre. Se as sardas não se tivessem já esbatido, 
teriam desaparecido.

— Desculpa ter-te acordado.
Ela pensava que estava apenas a fazer isso? Mas, lá está, ela era 

uma inocente donzela de 19 anos e, embora os rapazes com quem ela 
tinha crescido fossem mais rufias do que cavalheiros, todos tinham 
feito os possíveis por lhe preservar a inocência. Para ela, o comporta-
mento malicioso deles não passava de rumores.

— Já passa da meia-noite. Estás nos aposentos de um homem 
solteiro. Que ideia é a tua? — perguntou ele.

— Estou metida em sarilhos, Lovingdon, uma situação muito 
complicada. Preciso da tua ajuda.
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Ele estava quase a dizer-lhe para procurar ajuda noutro sítio, mas 
ela fitou-o com uns grandes olhos azuis inocentes que não lhe dei-
xaram outra alternativa senão sugerir que continuassem a conversa 
na biblioteca. Ela sempre teve aquele efeito irritante sobre ele, desde 
menina, quando o olhava como se ele fosse um cavaleiro andante 
capaz de matar dragões.

Talvez quando ele era jovem e o dragão não passava de um gato 
com mau feitio que ela tinha e que precisava de ser resgatado do seu 
pouso no ramo da árvore…

Mas a dura realidade tinha-lhe ensinado que ele não era um caça-
dor de dragões.

Quando chegaram à sala bafienta dirigiu-se para uma mesa onde 
estavam vários decantadores. Em silêncio, serviu um uísque e um 
brandy. Ele esperava com todo o coração que, quando tivesse acabado  
de deitar a bebida, ela se tivesse ido embora. Mas quando se voltou,  
ela ainda lá estava, estudando-o como se estivesse à procura de algu- 
ma coisa, e ele deu por si a lamentar não ter tido mais tempo para 
se vestir. A roupa dela era muito mais formal: um vestido de baile 
branco debruado a veludo cor-de-rosa.

Conhecia Grace desde sempre. Geralmente ela não precisava de  
ajuda. Não era com certeza pessoa para a pedir. Uma vez passou uma 
tarde inteira presa numa árvore porque era demasiado teimosa para 
avisar alguém da sua situação difícil. Queria descer sozinha. A deter-
minada altura, quando a noite caiu, ele acabou por subir à árvore  
e ajudou-a a descer, embora ela tivesse 11 anos e ele 20, e fosse 
demasiado velho para andar a subir às árvores. Depois teve de voltar  
a subir ao maldito olmo para salvar o malandro do gato. E ficou com 
as marcas desse encontro gravadas no pulso esquerdo.

Para ela vir ter com ele agora tinha de estar mesmo em muito 
maus lençóis. 

Entregou-lhe a bebida e a gratidão na expressão dela era elucida-
tiva quando, com as delicadas mãos de luvas brancas, envolveu a 
oferta que ele lhe fazia. Embora fosse totalmente inaceitável uma se-
nhora estar sozinha na casa de um homem solteiro, a relação deles não 
era uma relação qualquer. As famílias eram chegadas e ela tinha cres-
cido praticamente à sua sombra, já que ele passou uma grande parte 
da sua juventude a tomar conta dela. Se ela estava mesmo em dificul-
dades, era mais provável que os pais dela — o Duque e a Duquesa de 
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Greystone — o matassem de uma maneira bem desagradável se ele 
a não ajudasse do que lhe levassem a mal ele permitir a sua perma-
nência naquela casa a esta hora escandalosa.

Indicou a área de convívio junto da lareira onde só restavam as 
brasas de uma anterior fogueira.

Ela dirigiu-se para uma cadeira bordeaux com as saias a restolhar, 
o perfume de rosas e alfazema a esvoaçar na sua direção, e sentou-se  
na ponta da almofada. Sempre tinha sido uma criatura complexa, 
nunca contente com o que era comum, não sendo fácil defini-la.  
Um aroma não lhe chegava. Nem um cavalheiro, a dar crédito às con- 
versas a que ele mal dava atenção nos salões de jogo.

Ele ficou com a poltrona à frente dela, beberricou lentamente o seu 
uísque e estudou-a durante uns instantes. Embora soubesse que ela  
tinha 19 anos, não podia deixar de se interrogar quando raios é que  
ela tinha crescido. Conheceu-a como uma miúda de pernas compri-
das e magras e braços cheios de sardas que preferia subir às árvores  
a frequentar salões de baile, que antes queria galopar pelas colinas 
suaves do que ter aulas de dança.

Era 9 anos mais nova do que ele. Sabia, claro, que ela estava a 
crescer, mas a sua constatação tinha sido uma coisa mais vaga, à mar- 
gem da sua vida, como saber que as estações do ano estavam a mudar, 
mas não tendo consciência plena de cada folha que caía nem de cada 
botão que abria. Ela tinha-se aberto em flor, não haja dúvida. Era gra- 
ciosamente magra, com uma leve sugestão de curvas. O vestido, em- 
bora lhe revelasse o pescoço e a parte de cima do peito, não chegava 
a mostrar qualquer intumescência nos seios. Não esperava que ela 
fosse tão modesta, mas a modéstia tornava-a mais misteriosa.

Parecia que também era destemida. Tinha ouvido dizer que não 
tinha medo de ir de noite aos orfanatos que os pais tinham aberto. 
Embora tivesse uma acompanhante a reboque, dizia-se que era perita 
em se lhe escapar.

A visitinha desta noite era um bom exemplo disso.
Bateu no copo, tentando voltar a centrar os seus pensamentos no 

problema dela, na razão de aqui estar agora.
— Então que sarilhos são estes em que estás metida? 
— Não estiveste no baile dos Ainsleys — respondeu ela, sem 

censura na voz, mas ainda assim sugerindo qualquer coisa muito 
parecida com desilusão. Ele tentou lembrar-se quando é que ela tinha 
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sido apresentada à sociedade, se é que ele se tinha apercebido disso. 
As atividades respeitáveis já não o atraíam de todo e conseguia evitá-
-las com sucesso.

— Algum cavalheiro se tentou aproveitar de ti? Tenho de ir bus-
car as minhas pistolas?

Ela sorriu num movimento quente e divertido dos lábios carnu-
dos e macios.

— Não, mas aquece-me o coração saber que me defenderias.
Sim. Ele defendê-la-ia. Quando ela era criança. Hoje em dia não 

tinha vontade de defender ninguém. O que ele desejava estava à es- 
pera dele lá em cima, na sua cama. 

— Nunca foste pessoa de delongas — notou ele impaciente-
mente. — Explica o que te traz aqui.

Ela ergueu a mão. A baloiçar-lhe no pulso estava um cartão, o seu 
cartão de dança.

— Esta noite dancei todas as músicas. A julgar por bailes ante-
riores, de manhã serão entregues dezenas de buquês na minha casa.

— És muito popular.
— Não — disse ela sucintamente. — Como sem dúvida sabes, 

tenho um dote imenso que inclui terras e dinheiro. O meu dote é que 
é popular.

— Não sejas ridícula. Tu tens muito para oferecer a um homem. 
És bonita, encantadora e elegante. Apostava tudo o que tenho em 
como antes do fim da temporada estarás comprometida.

Ela levantou-se da cadeira com a graça a que ele tinha aludido e  
dirigiu-se para a lareira. Era alta. Ele tinha mais de um metro e oitenta  
e a cabeça dela dava-lhe pelo queixo sem se pôr em bicos de pés. O seu 
longo pescoço chamava a atenção de qualquer cavalheiro. Tinha umas 
pequenas pérolas discretas à volta do pescoço e nas orelhas. Ela não 
precisava de ser ostensiva. Chegava o cabelo. Tinha-o apanhado num 
coque, deixando alguns cabelos deliberadamente soltos para brincarem 
com a delicada parte de trás do seu pescoço. Ele suspeitava que os cabe- 
los aleatórios que lhe envolviam a cara oval não eram intencionais e se  
tinham escapado do lugar durante o baile, sem dúvida enquanto valsava.

— Mas será que serei amada, Lovingdon? Tu sabes o que é o amor, 
já o experimentaste. Como é que o posso identificar?

De um trago, engoliu o uísque que devia ser saboreado. Não iria 
por aí, nem com ela nem com ninguém. 
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— Vais saber que é amor porque será uma pessoa sem a qual não 
poderás viver.

Virando-se ligeiramente, o olhar dela encontrou o dele.
— Não tenho dúvidas de que saberei que o amo. Mas como sabe-

rei que ele me ama a mim? A minha querida amiga, Lady Bertram, 
estava loucamente apaixonada pelo marido. Depois disso, ele já 
arranjou uma amante. Isso destroçou-a. Ele estava apaixonado pelo 
dote dela, não por ela. E Lady Sybil Fitzsimmons? O marido começou 
a repreendê-la e a criticá-la. Como poderá amá-la se nem em público 
se abstém de o fazer? Com tantos homens a disputar o meu afeto, 
como posso saber se o deles é verdadeiro? Só me casarei uma vez e  
os caçadores de fortunas abundam. Quero ter a certeza de que esco-
lho bem.

— Confia no teu coração.
— Não estás a ver? Para mim é óbvio que em questões de amor, 

uma mulher não pode confiar no coração. Pode ser muito facilmente 
influenciada por poesia, chocolates e flores. Uma senhora precisa de 
uma pessoa objetiva, uma pessoa familiarizada com o amor o sufi-
ciente para a ajudar a identificar e a eliminar os sentimentos falsos, 
separando o trigo do joio, por assim dizer. Uma pessoa como tu.

— Já não sou perito no amor, e não tenho nenhuma vontade de 
ficar envolvido nele outra vez, nem que seja do lado de fora. 

— Foi por isso que te viraste para esta vida de deboche?
Ele olhou para ela por cima da borda do copo.
— O que sabes tu de deboche?
— Ouvi boatos. — Passou os dedos pela cornija da lareira como 

se estivesse à procura de pó. — E sei que não estavas sozinho esta 
noite quando te perturbei. Ela é a tua amante?

— Uma amante implica uma certa permanência. Eu não tenho 
qualquer interesse na permanência.

Ela perscrutou-o.
— Uma cortesã, então.
— Esse teu tom incisivo é de desaprovação?
— Não te estou a julgar.
— Não?
Ela abanou a cabeça com uma tristeza nos olhos que o irritou.
— Não. Tens o direito de estar zangado com o destino por aquilo 

que te roubou…
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— Não quero discutir isso, Grace. Nem o destino, nem a Juliette, 
nem o amor. Não preciso que nem tu nem ninguém justifique as 
minhas ações. Vivo como quero viver. Encontro prazer nisso e não 
arranjo desculpas para esse facto. Se queres alguém que seja perito 
em amor, sugiro que fales com os teus pais. Eles parecem ter pas- 
sado por tempestades suficientes.

Ela ironizou:
— Acreditas mesmo que vou discutir o meu interesse em homens 

com a minha mãe ou com o meu pai? É bem provável que qualquer 
um dos dois inflija danos físicos a qualquer homem sobre quem eu 
tenha dúvidas, simplesmente por eu estar insegura sobre ele. Além 
disso, eles vão dizer-me para casar com quem quer que me faça feliz.

— Um conselho avisado.
— Não tens estado a ouvir? O facto de ele me fazer feliz antes 

da troca dos votos não quer dizer que me faça feliz depois disso. Se 
com o teu conhecimento do amor não me ajudares na minha busca, 
podes pelo menos recorrer às tuas experiências recentes. Quem 
melhor para identificar um mariola do que outro mariola? Preciso 
de ti, Lovingdon.

Preciso de ti. A Juliette precisou dele e ele falhou-lhe.
— Por favor, Lovingdon.
Ele quase acreditou que havia algo mais para lá do pedido dela 

do que parecia. Onde estava o mal? Estendeu-lhe a mão. Ela ficou  
a olhar para ela como se não reconhecesse o que era.

Ele estalou os dedos.
— Vou dar uma vista de olhos rápida à tua lista e ajudar-te a eli-

minar os canalhas, para que te possas ir embora.
— Como podes distinguir os sentimentos de um cavalheiro por 

mim só pela leitura do seu nome?
— Posso identificar aqueles em quem não deves investir os teus 

sentimentos, os que têm maus hábitos e vícios.
— Se eu quisesse isso, ia ter com o Drake. Ele conhece os vícios 

dos homens melhor do que ninguém.
Drake Darling — um antigo menino de rua e ladrão que tinha 

crescido no seio da família de Grace — geria o Dodger’s Drawing 
Room, um salão de jogo para cavalheiros respeitáveis. Sim, ele estava 
sem dúvida familiarizado com os vícios dos cavalheiros, mas tam-
bém era muito bom a guardar segredos.
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— Preciso de mais — disse ela. — Preciso que os observes, para 
depois me dares a tua opinião sobre eles.

Ajoelhou-se à frente dele e, embora as brasas incandescentes 
pouco iluminassem, essa luz era suficiente para ele ver o desespero 
patente nos olhos azuis dela.

— Vai ao baile dos Claybournes. Será o próximo com alguma 
importância. Ficas à parte, pões-te atrás das plantas. Depois fazes-me 
um relatório sobre o que notaste, quem achas que gosta verdadeira-
mente de mim.

A ideia de estar num sítio saturado de tanta jovialidade era-lhe 
soberanamente desagradável. Só serviria para lhe trazer à memória 
tempos mais felizes e quão rápida e dolorosamente lhe tinham sido 
arrebatados. 

— Confia no teu coração, menina. Não permitirá que te afastes 
do caminho certo. Vais saber distinguir se um homem gosta de ti  
ou não.

As feições dela foram invadidas pela derrota.
— Não posso confiar no meu coração, Lovingdon. Já me traiu 

antes.
Ele sentiu-se como se tivesse levado um murro no estômago. 

Detestava a ideia de a ver magoada. Ter-se-ia algum homem apro-
veitado dela? Porque outra razão não haveria ela de confiar no seu 
instinto?

De pé, ela voltou para junto da lareira, virando-lhe as costas.
— Quando era mais nova, uma vez apaixonei-me perdidamente; 

ou tão perdidamente quanto nos podemos apaixonar com aquela 
idade. Eu pensava que ele me retribuía a afeição. Mas um dia casou 
com outra.

— Quem? Não. — Levantou uma mão. — Isso não me diz res-
peito.

Com um sorriso triste, olhou para ele por cima do ombro.
— Não te preocupes. Não vou revelar o nome dele. Ias pensar 

que era louca se soubesses quem era.
— Lá porque se casou com outra não quer dizer que não te 

amasse. Os homens casam por toda a espécie de razões.
— Isso sei eu. E é por isso que aqui estou. Não vês que me estás a 

fornecer ainda mais argumentos? Como é que eu determino que ele 
se casa comigo pelo motivo certo, por amor, e que o seu afeto não está 
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noutro sítio? Temo que se desse o coração a alguém e descobrisse 
que ele tinha pouco respeito por ele… a devastação que sentiria pode-
ria bem ser a minha ruína.

— Pequena Rosa, talvez seja melhor não amar.
Deslizou de novo para a cadeira e sentou-se.
— Acreditas mesmo nisso? Não será melhor ter uma pessoa 

mesmo que por pouco tempo do que nunca a ter tido?
Por um instante, ele ouviu uma risada — a risada de Juliette. Viu 

o sorriso dela, sentiu o calor do seu toque, saboreou os seus lábios, 
sentiu o calor do seu corpo recebendo o dele. Já há muito tempo, 
mesmo muito tempo, que não se permitia pensar nela. A agonia da 
memória quase o vergou.

— Quero o que tu tiveste — disse Grace suavemente. — Era per-
feito, não era?

— Nunca amarei outra mulher como a amei a ela. Essa é verdade 
absoluta.

Ela estudou-o durante um longo e pensativo momento antes de 
perguntar:

— Como é sentir um amor tão grande?
Abrangia tudo, permeava todas as coisas. Como poderia ele pôr 

em palavras uma emoção que as desafiava?
— Rimo-nos, sorrimos. Têm-se segredos a que mais ninguém 

tem acesso. Consegue-se comunicar sem palavras. Sabe-se o que o 
outro está a pensar. Há uma sensação de euforia. Mas tudo tem um 
preço, Grace. Perdê-lo pode destruir-nos, transformar-nos em pouco 
mais do que um invólucro oco.

— Não consegues dissuadir-me de o querer, mesmo que seja 
apenas por um abrir e fechar de olhos. Amar uma pessoa e saber, 
sem sombra de dúvida, que ele me amou também seria a experiência 
mais maravilhosa que consigo imaginar. E aí está o meu dilema — 
não chega amar. Tenho de ser amada também, senão para que serve? 
Ajudas-me na minha busca pelo verdadeiro amor? Não consigo pen-
sar em nada melhor para honrares a tua Juliette do que ajudares uma 
pessoa a adquirir o que vocês os dois um dia tiveram.

Que um dia tinha tido e depois perdera. Não desejava tal sofri-
mento ao seu pior inimigo.

— Não te posso ajudar, Grace. Não serviria a nenhum de nós que  
eu sequer tentasse. Tens de partir, antes que o teu pai descubra onde 
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estás e me force a casar contigo. Seria a maneira mais rápida de ga- 
rantir que não obténs aquilo que procuras.

— O meu pai confia em ti. Ele sabe que não te aproveitarias de 
mim.

— Seja como for, se alguém te visse a sair daqui, estarias perdida.
— Não me caso com um homem que não me ame, mesmo pe- 

rante a perdição.
As palavras dela saíram com tremenda convicção, mas ele sabia 

por experiência que a convicção nem sempre fazia com que as pala-
vras se tornassem realidade.

— Seja como for, temo que não tivesses escolha.
— Todos temos escolhas. — Ergue-se lentamente. — O baile dos 

Claybournes.
Ele não olhou para ela enquanto saía. Em vez disso, virou o olhar 

para a lareira onde as brasas já não ardiam. Ela pedia-lhe o impossí-
vel — tal como Juliette tinha feito.

Não nos deixes morrer.
Não deixo. 
Mas deixara.
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Capítulo 2

A carruagem chocalhava pela calçada e os pensamentos de Lady 
Grace Mabry viajavam para onde não deviam: Lovingdon a 
abrir a porta do seu quarto e a ficar ali orgulhosamente nu 

à sua frente. Ela tinha vislumbrado a mulher que estava na cama 
dele, sabia que não o tinha acordado, contudo pareceu-lhe prudente 
fazer-se de inocente.

Mas ao fazê-lo ficou com perguntas que uma senhora não deve 
ter, mas tinha-as apesar de tudo, e não tinha a certeza para quem se 
devia voltar em busca das repostas.

O Duque de Lovingdon não se parecia com nenhuma estátua 
que tivesse visto. Tinha visto o David de Miguel Ângelo, entre outras. 
Lovingdon envergonhava cada uma delas. Pensou que gostaria de 
ficar a olhá-lo para todo o sempre, mas forçou-se a encarar o olhar 
dele porque não era conveniente que ele soubesse que ela gostaria de  
o tocar.

Todo. Os seus ombros largos, a sua barriga lisa, a sua… virilidade. 
Não, não era nada como o David nesse pormenor. Era de tirar a res-
piração. Quando a recordação a encheu de calores, encostou a face 
ao vidro frio.

Teve sorte em encontrar a casa dele ainda aberta àquela hora da 
noite. Pressupôs que isso queria dizer que a mulher não iria ficar. 
Não sabia porque sentia alívio com essa ideia. Que diferença fazia, se 
a verdade é que a mulher lá estava agora?

Grace tinha 7 anos quando começou a amar Lovingdon. Embora, 
em retrospetiva, ela soubesse que era pouco mais do que a fantasia 
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de uma menina, naquela altura parecia tanto mais para o seu jovem 
coração.

A primavera tinha acabado de chegar e a mãe tinha convidado as  
outras famílias — ligadas pelo coração, não pelo sangue — para se 
encontrarem em Mabry Manor, a propriedade ancestral do seu pai. 
Alguns dos rapazes tinham começado a meter-se com ela por causa 
do seu cabelo vermelho, dizendo que parecia uma cenoura. Ela esta- 
va aninhada num canto dos estábulos a chorar quando Lovingdon  
a encontrou e se baixou ao seu lado. Ele tinha 16 anos, à beira de entrar 
na idade adulta. Com os polegares, limpou-lhe suavemente as lágri-
mas. Nenhum rapaz a tinha tocado tão suavemente. O seu coração 
infantil tinha feito uma pequena pirueta. Ele podia ter-lhe pedido 
fosse o que fosse naquele momento e ela ter-lho-ia concedido. Ele 
podia ter-lhe chamado tudo — Sardenta, Acobreada, Feia — e ela 
tê-lo-ia considerado poesia. Mas em vez disso, roubou-lhe o coração 
com palavras.

— És apenas um botão neste momento — disse ele. — Ninguém 
aprecia o botão, mas não tarda florirás e tornar-te-ás tão bela como 
uma rosa vermelha e envergonharás todas as outras mulheres. Por isso 
vamos lá, Pequena Rosa. Deixa de andar por aí amuada. Um dia terás 
a tua vingança e será incrivelmente doce.

Desde então e durante anos, ele chamava-lhe Pequena Rosa. Até que 
casou. Depois passou a não ter tempo para ela, não lhe dava atenção. 
Embora o seu coração saudoso soubesse que era assim que devia ser, 
que os seus sentimentos eram pouco mais do que afeição infantil, 
sentiu a dor aguda da rejeição.

Esta noite tinha sido a primeira vez em vários anos em que ele se 
referiu a ela usando a expressão de afeto. E o seu coração fez aquela 
piruetazinha tola no peito, o que a irritou sobremaneira. Ela não 
queria sobressaltar-se por ele. Ele tinha provado ser uma desilusão. 
Amava-o como amigo, irmão. O seu coração de mulher nunca o ama-
ria para além disso.

Mas ele possuía o conhecimento de que ela precisava para atingir 
a felicidade. Ele conhecia o amor e as maneiras ínvias dos homens. 
Quem melhor para a ajudar? No entanto, ele não se importava o sufi-
ciente com ela para fazer uma pausa na sua vida pecaminosa. Ela 
achava que com isso estava tudo dito. Ele não era uma pessoa digna 
de admiração.
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Que tola tinha sido por durante todos aqueles anos o ter tido em 
tão alta consideração. Não podia arriscar-se a voltar a errar no seu 
julgamento, porque desta vez, ela ia ficar ligada a um homem para 
o resto da sua vida. Queria um homem bom, honesto, um homem 
disposto a ser o seu herói mesmo que não precisasse de nenhum.

Sentada à mesa do pequeno-almoço na manhã seguinte, Grace 
não pode deixar de se sentir divertida por, tal como tinha previsto, 
uma abundância de flores ter chegado antes mesmo de ela ter esta-
lado a casca do seu ovo mal cozido. Talvez devesse ficar tonta de 
entusiasmo, mas era simplesmente demasiado prática para esses 
disparates. Era o resultado da sua educação, especulou ela, ou mais 
incisivamente — a da mãe.

Não era segredo nenhum que Frannie Mabry, Duquesa de 
Greystone, tinha crescido nas ruas sob os cuidados de um patife  
que a ensinou a sobreviver através do recurso à artimanha, ao roubo 
e à burla. Grace tinha-a ouvido, fascinada, contar as suas histórias e 
à medida que se ia tornando adulta ganhou um imenso respeito pela 
mãe. 

Também ganhou uma crença desmesurada no amor, tendo-o tes-
temunhado em primeira mão. Contra todas as expetativas e a sua 
origem sórdida, a mãe tinha ganhado o coração de um duque.

Grace queria muito o tipo de amor que eles tinham: um amor 
feito de adoração, respeito, apoio. Durante muitos anos, a mãe con- 
tinuou a ser responsável pela gestão do Dodger’s Drawing Room.  
Era sócia do clube de cavalheiros e o marido tinha muito orgulho no  
seu sucesso e independência. Trabalhavam com um propósito comum 
para melhorar a vida dos órfãos. Partilhavam objetivos, triunfos e fra-
cassos. Mas nada os impedia de procurar atingir o que queriam obter. 
Grace estava convicta de que, em todos os aspetos das suas vidas, 
tinham alcançado o sucesso porque a sua relação era construída no 
alicerce do amor.

Ela podia pedir aos pais que a ajudassem a determinar se um cava- 
lheiro verdadeiramente a amava, mas nenhum deles acharia qualquer 
homem digno dela.

— Mais uma manhã cheia de flores, estou a ver — notou o pai 
enquanto entrava na opulenta sala de pequeno-almoço e se dirigia 
para o aparador.
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Grace só recentemente tinha sabido que a sua visão lhe estava a  
falhar embora o problema o apoquentasse há anos. Ele esperava man- 
ter o facto alheio aos filhos durante muito mais tempo, mas tinha 
adquirido o hábito de se apoiar mais na mãe deles, os seus passos 
tinham-se tornado mais cautelosos e tendia a franzir os olhos mais 
vezes, ainda que esse gesto não lhe expandisse um mundo que lenta-
mente se tornava cada vez mais escuro.

Grace queria casar antes que ele ficasse completamente cego. 
Uma razão pateta, sabia, mas queria que ele visse como ela estaria 
gloriosamente feliz.

— Achas que devia fazer-lhes chegar a informação de que prefe- 
ria que um cavalheiro fizesse um donativo a um lar de crianças? — 
disse ela em resposta ao seu comentário sobre as flores. — Nem se- 
quer tem de ser necessariamente um dos nossos.

Os seus pais tinham criado três lares para órfãos e um para mães 
solteiras. Grace sempre tivera consciência de que algumas pessoas 
eram menos afortunadas, e fora educada para acreditar que tinha a 
obrigação e o dever de ajudar como pudesse. Ela queria um marido 
que também acreditasse nas boas obras, não um que esbanjasse o seu 
dote. Não era pedir muito, pois não?

O pai sentou-se com ela à mesa, sentado no seu lugar habitual,  
à cabeceira da mesa, enquanto ela tomava o lugar à sua direita. 

— Os que vivem da venda de flores também têm contas para pagar.
— Também é verdade. Mas o que se passa é que as flores mur-

cham; não duram.
— Então devemos desfrutar delas enquanto podemos.
O estômago dela apertou-se-lhe com a ideia de que não tardava 

muito ele só poderia desfrutar do seu cheiro, não das suas cores 
vibrantes e da forma das suas pétalas.

— A maior parte das raparigas ficariam encantadas por um ho- 
mem as encher de flores como maneira de as obsequiar — disse o pai.

— Mas eu não sou uma delas. 
Ele sorriu.
— Tenho a certeza de que os cavalheiros se estão a aperceber 

desse facto. Como foi o baile? Alguém te chamou a atenção?
Os pais raramente frequentavam festas, uma vez que o pai já não 

suportava multidões. Era demasiado orgulhoso para ser apanhado  
a ir de encontro a alguém que não pudesse ver.
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— Alguns cavalheiros abordaram-me com conversas interessan-
tes. Lord Sumerdale está bastante fascinado com as capacidades poli-
nizadoras das abelhas. Um processo entediante.

— Igualmente entediante ouvir falar dele, arrisco-me a dizer.
Ela riu-se.
— Infinitamente entediante. Os ossos de Lord Amber rangem 

quando o tempo arrefece. Vive no norte, o que quer dizer que eu havia 
de estar sempre a ouvir os ossos dele a ranger. Na verdade, não é lá 
muito apelativo.

— Não. — O pai franziu o sobrolho. — Estás a falar do 5.º Lord 
Amber.

— Não. Do 4.º.
— Pensava que tinha morrido há alguns anos.
— Nem por isso. — De cabelo branco, punha um instrumento 

em forma de corno ao ouvido para ouvir. Não dançava. Só se movia 
instavelmente. — Ele não precisa de herdeiro. Acho que apenas se 
sente só.

— É. Então podes riscá-lo da tua lista. A ideia de te dar um bom 
dote era teres muito por onde escolher e não seres obrigada a aceitar 
algo contra vontade.

— Temo que me tenha dado pretendentes a mais. Estou a ter 
dificuldade em distinguir os sinceros dos falsos.

— Confia no teu coração.
Ela começou a espalhar manteiga na torrada.
— Pois, foi isso que Lovingdon disse.
Não que o conselho dele tenha servido para alguma coisa.
O pai deteve a chávena de chá na atmosfera a meio caminho da 

boca.
— Quando estiveste com ele?
Ela levantou um ombro.
— Oh, os nossos caminhos cruzaram-se recentemente.
— Talvez na noite passada?
Agora foi ela que gelou e os seus pulmões recusaram-se a inspirar.
Antes que o pudesse negar, ele disse:
— A tua criada voltou para casa às onze e meia. Não me pareceu 

que estivesses com ela.
Ela devia saber que ele estaria atento ao facto de ela não chegar. 

Ficou surpreendida por não o encontrar à espera no átrio quando 
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finalmente chegou a casa. Mas também é verdade que o pai estava 
habituado a que passasse noites nos orfanatos.

— Fui vê-lo para lhe pedir a opinião sobre alguns dos cavalheiros 
que me fazem a corte.

— Grace, uma jovem não vai a casa de um homem solteiro a altas 
horas da noite.

— Não eram altas horas. Era meia-noite. Não me foi útil e depres- 
sa me vim embora.

— Não estás a perceber o que quero dizer.
— Tu sabes que o Lovingdon não se aproveitaria. Ele vê-me como 

uma irmã.
Ficou incomodada com a repugnância que se repercutiu na sua 

voz ao proferir as últimas palavras.
— E tu gostarias que te visse como algo mais.
Parecia que o pai via muito mais com a sua vista limitada do que 

a maior parte via com a sua capacidade visual intacta.
— Admito que em tempos, quando era miúda, tinha um fraqui-

nho por ele, mas agora só me irrita. Já não se move na Sociedade e 
ouvi os boatos acerca do inútil que se tornou. É uma desilusão e um 
péssimo exemplo. Ainda assim, devo confessar que esperava que, 
ao ver-me com o meu vestido de noite, deixasse de pensar em mim 
como criança.

O pai pôs a mão por cima da dela.
— Acho que ninguém te poderia tomar por uma criança. Tornaste- 

-te uma mulher admirável. Mereces um homem que te ame e apre-
cie. Por muito que me custe dizer isto, acho que ele já não consegue 
amar nem apreciar ninguém.

— Temo que tenhas razão. Está a despedaçar o coração da sua 
mãe.

— A Olívia sabe tomar conta de si própria. E eu não quero que 
ele te despedace o teu. Ora bem — disse ele, voltando a atenção para 
o seu pequeno-almoço —, acabaram-se estas excursões noturnas. 
Não quero ter de te trancar no teu quarto.

Ela deitou-lhe um olhar maroto.
— Como se o fizesses.
— Farei o que for necessário para te ver segura e feliz.
— Bem, hoje, feliz é um vestido novo. — Levantou-se da cadeira, 

inclinou-se e beijou-lhe a face. — Amo-te, Papá.
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— Um dia, quando menos o esperares, querida, o amor vai che-
gar e não será nada como o imaginaste.

— Foi assim para ti?
— Foi tanto mais.
Voltou ao seu lugar, entrelaçou os dedos nos dele e apertou-os.
— Mas em que altura é que revelo a verdade acerca da minha… 

situação?
Ela notou a tristeza e a dor nos seus olhos azuis profundos.
— Deixa isso comigo. Eu trato disso quando pedirem a tua mão.
— Embora agradeça a disponibilidade para fazeres de meu defen- 

sor, creio firmemente que a notícia devia ser dada por mim. Às vezes 
penso que devia publicar um anúncio. «Cuidado! Lady Grace Mabry 
pode ter um imenso dote, mas está longe de ser perfeita.»

— Eu estava longe de ser perfeito. Isso não impediu a tua mãe 
de me amar.

— Mas acho que é preciso um homem mesmo muito especial 
para aceitar a minha imperfeição.

— Não tão especial como pensas.

Lovingdon percorria as ruas de Londres com os estores do seu 
coche corridos. Doíam-lhe os olhos devido ao excesso de álcool e de 
charutos. A desvantagem de jogar às cartas numa sala sem janelas 
era que não se conseguia ver a noite a tornar-se dia.

Na noite anterior, depois de Grace sair, tinha mandado embora a 
mulher que estava na cama dele com uma bolsa recheada de moedas 
enquanto ele ia em busca de álcool e jogo. Aqueles com quem jogava 
regularmente eram bons jogadores e ganhar-lhes exigia uma concen-
tração que ele esperava lhe servisse como distração suficiente. Mas 
Grace continuava a intrometer-se nos seus pensamentos. Ela me- 
recia amor. Não conhecia ninguém que o merecesse mais. Mas não 
conseguia entender cabalmente o seu dilema. Ela era perspicaz, inte-
ligente, espirituosa. De certeza que sabia distinguir se o afeto de um 
homem era verdadeiro. Havia qualquer coisa que estava errada, mas 
não tinha bem a certeza do que era.

Além disso, seria pouco sensato um homem tomá-la por tonta. 
Não era segredo para ninguém que os amigos da sua família e os 
membros da sua família a defenderiam até à morte. Mas podia ter 
pedido ajuda a qualquer um. Verdade seja dita, qualquer um teria sido  
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melhor escolha, pois ele já não frequentava a Sociedade e evitava as  
intrincadas delicadezas conviviais das festas como se da própria peste 
se tratasse.

O seu coche parou. Um criado abriu-lhe rapidamente a porta. 
A luz do sol fez-lhe arder os olhos, mas limitou-se a semicerrá-los 
quando saiu. Queria um banho e depois uma cama.

Subiu as escadas a passos largos. Outro criado abriu-lhe a grande 
porta de madeira maciça. Avançou por ela dentro e foi assaltado pela 
forte fragrância de flores. Não admirava, já que uma quantidade 
absurda enchia a entrada. De todas as cores, de todas as variedades, 
formas e tamanhos. Enjoativamente doces.

— Bem-vindo a casa, Vossa Senhoria — disse Barrow, o seu mor-
domo, que apareceu vindo do corredor.

— O que significa tudo isto?
— Chegaram há uma hora, com esta missiva. 
Barrow estendeu-lhe o pergaminho dobrado.
Apesar da sua esmagadora dor de cabeça, Lovingdon pegou no 

papel, desdobrou-o e estreitou os olhos com as palavras.
Chegaram esta manhã. Como poderá uma senhora decidir?
Zombou. Parecia que Grace não desistia de tentar obter a sua 

ajuda. Típico da diabinha teimosa.
— O que lhes faço, Vossa Senhoria? — perguntou Barrow.
— Devolve-as a Greystone com uma mensagem dizendo simples-

mente «Não». — Começou a subir as escadas. Pausou. — Pensando 
melhor, manda-as para um hospital ou para um lugar onde as pes-
soas precisem de ânimo.

Já tinha ganhado a batalha. Não fazia sentido envolver-se em mais 
combates. Não queria que Grace se magoasse. Ela havia de perceber 
a sua mensagem quando percebesse que ele estava a ignorar a dela.

Tinha galgado mais três degraus quando abruptamente reverteu 
a direção e voltou a descer. Barrow continuava em sentido como se 
soubesse que Lovingdon ainda não tinha acabado.

— Vou mandar uma missiva para Mabry House.
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Capítulo 3

Uma pessoa não se devia queixar de ter em abundância aquilo 
que outros desejavam desesperadamente.

Por isso, Grace não se queixava de lhe doerem os dedos 
dos pés, pois tal era o resultado de desfrutar da atenção de muitos 
cavalheiros. Assim, limitou-se a sentar-se no luxuoso banco que havia 
no quarto de banho das senhoras e levantou um pé inchado para que 
a sua camareira lhe substituísse os sapatos gastos por outros novos.  
Era a segunda vez esta noite que tinha tido de se retirar do salão de bai- 
le, prometendo a um cavalheiro dececionado que o receberia de bom- 
-grado na sala de visitas privada da mãe dela na tarde do dia seguinte. 
Apenas não revelou que ele não seria o único presente. Tentou repou- 
sar durante algumas danças, mas os cavalheiros insistiam até à exaus- 
tão que a sua noite ficaria incompleta sem uma volta na pista do salão 
de baile com ela nos seus braços. 

E assim, ela sucumbia aos seus encantos.
E eram encantadores. Todos eles. O que era uma parte do seu 

dilema. Como separar o charme da ilusão.
Tinha passado boa parte da noite procurando Lovingdon nas 

sombras, mas, tanto quanto sabia, ele não tinha vindo. A mensagem 
que lhe mandara dias antes — «Ele vai saber qual é a tua flor prefe-
rida» — tinha-a enchido de esperança que ele estivesse no baile dos  
Claybournes para a ajudar a distinguir quem era um caçador de for-
tunas de quem não era. Não podia presumir que, por ter um cofre 
vazio, um homem só andasse atrás da fortuna dela. Sozinha, ela já 
tinha eliminado alguns dos seguidores que tinham esse fito. Tinham 
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sempre olhinhos gananciosos e falavam de todas as coisas que conse-
guiriam fazer quando pusessem as mãos no dote dela.

Uma técnica de cortejar bastante infeliz.
Mas a maior parte dos seus pretendentes não eram tão óbvios e 

raramente mencionavam os seus ativos monetários. Cortejar era uma 
arte, e eles tinham-na aperfeiçoado. Sendo a dama da Temporada 
com o maior dote, Grace era a mais solicitada — o que lhe valia a anti- 
patia das outras jovens, que sabiam ir ficar com o refugo.

Com um suspiro, pôs-se de pé. 
— Obrigada, Felicity.
Embora a maior parte dos aristocratas não tivessem o hábito de 

agradecer aos seus criados por fazerem as suas tarefas, Grace tinha 
crescido a ouvir a mãe a fazê-lo constantemente. Sendo produto da 
rua, a sua mãe nunca tomava nada como garantido e tratava toda as 
pessoas como se fossem importantes porque, para ela, o eram. Ela ti- 
nha passado essa qualidade a Grace.

Felicity ajudou-a a alisar o cabelo, voltando a prender o que podia 
ser preso. O cabelo de Grace era tão encaracolado que as madeixas  
muitas vezes se soltavam dos ganchos. Com um último olhar ao espe-
lho, Grace virou-se e quase esbarrou em Lady Cornelia. A mulher 
tinha todas as curvas que Grace não tinha.

— Por favor, liberte Lord Ambrose do seu feitiço — sussurrou-
-lhe Lady Cornelia.

— Perdão?
Lady Cornelia olhou em volta como se esperasse que houvesse 

demónios à espreita nos cantos, mas as únicas senhoras na sala além 
delas estavam demasiado ocupadas a conversar, enquanto as suas 
criadas lhes ajeitavam as cabeleiras.

— Lord Ambrose: se lhe dissesse que não tinha nenhuma possi-
bilidade de cair nas suas graças, ele poderia procurar noutro sítio os 
fundos de que precisa para continuar a criar os seus cavalos.

— Gosta dele? — perguntou Grace.
— Ele é jeitoso. Admito que não me é indiferente. E gosto imenso 

de cavalos. Dos dele em especial já que são belíssimos puro-sangue. 
E ele tem uma linda propriedade. Gostaria muito de ser a sua condessa.

Embora o amor estivesse deploravelmente ausente das razões da 
senhora, Grace analisou o seu cartão. Não lhe competia julgar o que 
outra pessoa desejava para ser feliz. 
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— Quem tem para a décima quinta dança?
— Ninguém. Dancei as três danças que estavam marcadas. O meu 

dote não é tão grande como o seu. O meu pai não é tão poderoso. 
Tenho um cabelo preto horrível e sou tão branca como a toalha de 
mesa da minha mãe. O meu irmão diz que pareço um fantasma.

Grace sorriu.
— Os irmãos são execráveis, não acha?
— Tem sorte que os seus não estejam cá nesta temporada.
— Tenho mesmo muita sorte. — Para fortalecer a ligação entre 

elas, Grace agarrou Lady Cornelia pelo braço. — Venha ter comigo, 
junto da porta que dá para o terraço, antes da décima quinta dança. 
Suspeito que terei os pés demasiado doridos para dançar a quadrilha. 
Poderia fazer o favor de dançar com Lord Ambrose no meu lugar.

A cara de Lady Cornelia iluminou-se e Grace não a achou nada pa- 
recida com um fantasma. Achou que se assemelhava mais a um anjo. 

— As outras raparigas têm inveja da atenção que recebe, sabe.
— Sei. Mas é porque sempre queremos o que os outros têm.
— E a Grace, o que quer?
Grace apertou-lhe suavemente o braço.
— Quero que fique com Lord Ambrose.
Antes que Lady Cornelia pudesse enchê-la de perguntas, Grace 

saiu da sala. Não ia admitir perante ninguém — senão Lovingdon — 
que desejava o amor. Não queria ser retratada com uma criatura paté-
tica que duvidava do seu valor, mas havia momentos em que temia 
que o amor lhe fosse negado.

Deslizou pelas escadas abaixo até ao primeiro patamar. Lá estava 
Lord Vexley, com o cotovelo pousado no balaústre. Era possivelmente 
um dos homens mais bonitos que já tinha conhecido. O seu cabelo 
preto estava penteado na perfeição. Ao contrário do dela, não apre-
sentava nenhuma madeixa rebelde. Os seus olhos azuis profundos 
chispavam, o sorriso era largo e acolhedor.

— Receava ter de subir as escadas e arrastá-la para fora daquela 
divisão onde as senhoras se escondem para fazer e dizer sabe-se lá o 
quê — provocou ele enquanto ela se aproximava.

— Está à minha espera?
— Estou. A próxima dança é minha, e ao contrário dos outros 

cavalheiros, não estou disposto a prescindir de uma valsa com a 
mulher mais bonita da festa.

As licoes do amor.indd   31 23/03/16   15:31



Lorraine Heath

32

Ofereceu-lhe o braço quando ela desceu o último degrau.
Ela colocou a mão na dobra do cotovelo dele.
— Lisonjeais-me, meu senhor.
— Acho que faríamos um par notável.
Ele conduziu-a para o salão de baile no exato momento em que a  

música lentamente se silenciava. No momento certo. E ele era tão ele- 
gante. Ela gostava de ter por ele mais do que um sentimento de prazer 
suave por estar na sua companhia. Infelizmente, nenhum dos cava-
lheiros que a cortejavam lhe alvoroçava o coração, que continuava com 
a mesma batida constante e estável, quer estivesse a pensar neles,  
a dançar com eles ou a conversar. Não tinham nada de extremamente 
errado, mas também não tinham nada de extremamente certo.

— Chegou a receber as minhas túlipas depois do baile dos 
Ainsleys? — perguntou ele.

— Sim. — Não eram as suas flores preferidas, mas não estavam 
longe. — Tal como os chocolates.

Não se tinha dado ao trabalho de os mandar para Lovingdon. Ela só  
queria ir até certo ponto para o convencer de que precisava da sua ajuda,  
e abrir mão dos chocolates teria sido um exagero. Embora se questio-
nasse se teriam feito alguma diferença no sentido de garantir a sua 
cooperação. Na sua juventude, o chocolate era o seu mimo preferido, 
mas ele já não era quem tinha sido em tempos. Se fosse, teria posto 
as necessidades dela acima das suas e estaria disposto a ajudá-la. Por 
outro lado, ele tinha reagido às flores, embora não na medida que ela 
queria, mas era melhor do que nada.

Para conseguir mais ajuda da parte dele, ia ter de tomar medidas 
mais drásticas.

Embora já passasse muito da meia-noite, Grace caminhava con-
fiante pelo corredor mal iluminado e estreito, com as saias a restolhar 
na carpete grossa. Esperava que aqueles que ia encontrar em breve 
torcessem o nariz à sua chegada, mas nunca se tinha preocupado com 
a aprovação dessas pessoas. Embora nenhuma delas se tivesse preo-
cupado em obter a dela. Faziam o que queriam, quando queriam, com 
quem queriam. Apesar de provavelmente preferirem nada terem a 
ver com ela, ela não ia dar-lhes alternativa. Pelo menos não esta noite.

Afinal de contas eram homens e, como tinha recentemente perce- 
bido, um sorriso bem colocado acompanhado de um bater de pestanas  
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conseguia tornar o homem mais inteligente num imbecil inconse-
quente, que podia ser conduzido para onde uma senhora quisesse 
levá-lo. O problema dela, contudo, era que não queria um homem 
que pudesse controlar tão facilmente, nem um que quisesse contro-
lá-la a ela. Queria um parceiro para a vida, alguém que a visse como 
igual mesmo que o não fosse aos olhos da lei.

Chegou finalmente à porta localizada no canto mais escuro. Bateu 
duas vezes com os nós dos dedos no mogno sólido, fez uma pausa, e 
de novo duas batidas, mais rápidas do que as primeiras. Uma porti-
nhola ao nível dos olhos, uma pequena abertura na formidável porta, 
chiou e abriu-se. Um homem espreitou por ela. As sombras oculta-
vam os detalhes do rosto. Não ficaria surpreendida se descobrisse 
que usava uma máscara.

Havia sempre muita agitação à volta dos encontros secretos.
— Só quem sabe a senha pode passar por esta porta — rosnou 

ele com uma voz profunda e ressonante, como se estivesse a prestar 
provas para o papel de ogre num conto de fadas. 

Ah, o dramatismo. Ela fora autorizada a vir brincar aqui no seu 
aniversário e por isso sabia como conseguir entrar.

— Feagan.
Era uma homenagem ao homem que em tempos geriu o escon-

derijo de ladrões infantis que incluíam a sua mãe.
O energúmeno que lhe barrava o caminho grunhiu. Uma fecha-

dura tiniu ao ser solta. A porta abriu-se com ímpeto e Grace passou  
graciosamente pela estreita passagem que ele criara. Era um bruta- 
montes grande e desajeitado que ela nunca tinha visto antes. Descon- 
fiava que só o seu tamanho bastava para intimidar muitos, enquanto 
os seus punhos grandes e gordos intimidavam os restantes.

— Vou levá-la até aos outros… — começou ele.
— Não é preciso.
Seguiu em frente, afastando pesados reposteiros de veludo que 

pareciam negros pela ausência de luz, embora soubesse que eram de 
uma rica cor de vinho. Nesta secção havia áreas de lazer com mesas 
adornadas com decantadores. Porém, o facto de estar vazio o espaço 
onde se curtiam as mágoas, indicava que provavelmente os jogos  
não tinham começado há tempo suficiente para alguém se ter des-
pedido de grande parte do seu dinheiro. Afastou outro conjunto de 
reposteiros e deslizou para o interior…
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— Não! Céus, Grace, o que estás a fazer aqui? 
Drake Darling levantou-se da sua cadeira a uma mesa redonda 

grande coberta por um pano verde. Parecia que já tinha passado as 
mãos repetidamente pelo cabelo escuro, sinal de que a noite não lhe 
estava a correr de feição. Era o gerente do Dodger’s; ela suspeitava 
que havia de chegar o dia em que seria ele o dono.

Os olhos arderam-lhe momentaneamente na sala cheia de fumo. 
Havia mesas com mais decantadores encostadas à parede. Os criados  
de uniforme vermelho estavam preparados à espera. Um homem alto fez  
um movimento na direção dela. Drake levantou uma mão e ele parou.

— Vim jogar — declarou ela sucintamente.
O Visconde Langdon, filho do Conde de Claybourne, grunhiu 

enquanto a fulminava com o olhar.
— Não estou na disposição de perder esta noite.
— Então deixe o seu lugar vago e deixe-nos — disse ela. Sabendo 

que Langdon não faria nem uma nem outra coisa, fez sinal ao empre-
gado mais próximo, que reconheceu de outras visitas. Sem hesita-
ção, ele trouxe-lhe uma cadeira, aparentemente consciente da pessoa  
a quem lhe convinha agradar.

Resmungando, três dos cavalheiros que estavam à mesa chega-
ram as cadeiras para o lado criando espaço para ela. O quarto homem 
não mexeu um músculo, apenas fixou o seu olhar de âmbar nela 
como se conseguisse ver-lhe a alma à transparência. O seu escrutí-
nio provocou-lhe um nó desconfortável no peito. O seu cabelo loiro 
escuro encaracolava-se onde o pescoço se encontrava com os ombros 
largos. A barba comprida que lhe ensombrava o maxilar fazia-o pare-
cer perigoso. Ela teve a sensação desagradável de que ele sabia exata-
mente porque razão ela estava ali e que jogo se preparava para jogar. 

— Lovingdon.
— Este jogo específico é só por convite.
A sua voz áspera percorreu-lhe todo o corpo. Porque é que ne- 

nhuma outra voz masculina tinha este impacto nela?
— Tendo em conta que a minha mãe também é dona deste esta-

belecimento, acho que o convite está implícito.
Grace sentou-se na cadeira que os colocou frente a frente, ou 

quase. Ficou aliviada por o encontrar ali, embora os homens nesta 
sala não fossem muito diferentes dele. Jogavam com regras espe-
ciais. Casacos, coletes e lenços de pescoço eram retirados. As mangas 
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deveriam estar enroladas acima dos cotovelos. Surpreendeu-a que 
não insistissem em jogar sem camisa. Eram todos batoteiros habili-
dosos com a sua educação influenciada por pelo menos uma pessoa 
que tinha sobrevivido à rua. Todos tinham crescido fascinados por 
trapaças, artifícios, truques de mãos e ilusões. Entre a aristocracia, 
eram invulgares, mas entre eles — independentemente do título, 
estatuto ou património — eram iguais.

Bem, quase. Sempre tinha sentido que Lovingdon estava um grau 
acima. Não podia deixar de notar, neste momento, o músculo firme 
e sólido dos seus antebraços que sugeria músculos firmes e sóli-
dos noutros sítios. Ela suspeitava que ele a conseguia levantar sem 
grande esforço. Não que o quisesse. A única coisa que queria é que 
ele a orientasse para o amor.

— Como sabia que aqui estávamos? — perguntou o Duque de 
Avendale.

Voltou a sua atenção para o homem de cabelo e olhos escuros ao 
seu lado. Tal como Lovingdon, tinha herdado o título ainda muito 
novo. A sua ligação à família dela era feita através do homem que 
tinha casado com a sua mãe viúva: William Graves, um dos melhores 
médicos de Londres.

— Nenhum de vocês esteve no baile dos Claybourne. Onde mais 
poderiam estar? — Fez um curto silêncio antes de continuar. — Vocês 
sabem, não sabem, que com a vossa ausência despedaçam o coração 
de muitas mães — e filhas, já agora?

— Há muitos cavalheiros em busca de esposa. Tenho a certeza  
de que ninguém dá pela nossa falta.

— Mas nenhum deles vem de famílias tão poderosas e abastadas 
como os presentes.

O seu olhar virou-se novamente para Lovingdon. Focando a aten-
ção no centro da mesa, rolava uma moeda de prata entre os dedos, 
criando uma ondulação intermitente de luz. Ela questionou-se se 
ele se estaria a recordar de quando frequentava bailes, de quando se 
tinha apaixonado.

A alegria, a magia desse tempo.
Desejava desesperadamente essa alegria, essa magia, que tinha 

estado dolorosamente ausente da temporada anterior, e ameaçava 
não marcar presença nesta temporada, ou pelo menos não o fizera até 
ao presente.
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— Não está aqui para fazer de casamenteira, pois não? — per-
guntou Langdon. 

Tinha o cabelo preto e os olhos prateados do seu pai. Todos os Con- 
des de Claybourne tinham visto o mundo através de olhos de estanho.

Riu-se levemente.
— Não, estou aqui para ficar com o vosso dinheiro. Estou a pre-

cisar de fundos para um dos orfanatos.
Com a moeda a rolar mais depressa por cima dos dedos, 

Lovingdon resmungou:
— Faço um donativo de boa vontade se nos deixares em paz.
Ela fez-lhe um sorriso coquete.
— Prefiro tirar-vos o dinheiro. — E se tivesse sorte, tiraria muito 

mais. — É imensamente divertido vencer-vos a todos, e estou a preci-
sar de me divertir esta noite. Achei o baile bastante aborrecido.

— A minha mãe vai ficar um pouco desiludida por saber isso — 
disse Langdon.

— A culpa não foi dela, posso garantir-lhe. — Olhou-o. — Estou 
espantada que ela tivesse dispensado a sua presença.

— Fingi estar doente.
— Bem, ela não vai ouvir a verdade da minha boca, a menos que, 

claro, me ponham fora daqui.
Inclinou a cabeça ligeiramente.
— Pode jogar enquanto eu tiver dinheiro.
Considerando que o pai dele também era parcialmente dono do  

Dodger’s, ela suspeitou que ele tinha bastante dinheiro. Meteu a mão  
na sua pequena mala, tirou o dinheiro, guardado numa bolsa de velu- 
do vermelho, e colocou-o em frente de Drake. Apesar de ter crescido  
no seio da família dela e por isso ser mais seu irmão do que amigo, 
neste momento examinava-a como se não confiasse inteiramente 
nela. Ela sabia que era hábil a parecer inocente quando o não era. 
Essa era a razão pela qual a culpa de pequenas partidas — que cos-
tumava ser ela a começar — costumava recair sobre os seus dois 
irmãos mais velhos e não nela e a razão pela qual eles eram casti-
gados enquanto ela seguia alegremente o seu caminho. Foi ela que 
herdou a mente rápida e os dedos ágeis da mãe. Os irmãos tinham 
herdado a astúcia do pai — e encontravam sempre maneira de se 
vingarem dela por lhes ter causado problemas. Mas, como era a mais 
nova, gostavam dela na mesma. E ela adorava-os.
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Como, neste momento, andavam a viajar pelo Continente, não iriam 
interferir com os planos dela. Drake, contudo, era algo completamente 
diferente.

Ele empurrou finalmente um monte de fichas de madeira colo-
ridas na sua direção. Inclinando-se para a frente, ela arrebanhou-as 
com a mão e…

— Não estás a falar a sério quanto a deixá-la ficar — disse 
Lovingdon.

— Ela joga tão bem como tu — respondeu Drake —, e o dinheiro 
dela gasta-se da mesma maneira.

— Se quisesse a companhia de uma mulher, procurava-a.
— Finge que sou só um dos rapazes, Lovingdon — interveio 

Grace. — Parecias não ter problemas com isso quando eu era mais 
nova.

O olhar dele deteve-se calmamente nela, e ela maldisse as minús-
culas picadas de prazer que irromperam na sua pele descoberta. 
Queria ficar imperturbável com o seu escrutínio. Mas deu por si a 
desejar desavergonhadamente revelar mais, despir tudo, para ver um 
olhar de adoração nos olhos dele, quando receava que o que podia  
ver era repugnância. A sua primeira mulher tinha sido a perfeição. 
Não havia casal mais belo em toda a Grã-Bretanha.

Ele deitou a mão ao seu copo de líquido âmbar, com tanta força 
que ela conseguia ver os nós brancos dos dedos.

— Muito bem — rosnou ele. — Mas não esperes que deixemos 
de fumar, beber ou dizer palavrões por estares aqui.

Inclinou o queixo altivamente.
— Alguma vez o esperei? — Olhou à volta da mesa. — Então, 

meus senhores, o que jogamos esta noite?
E com isto, começou a enrolar a luva de pelica desde um pouco 

acima do cotovelo até ao pulso, onde sentia o coração a bater com 
força.

Ela andava a preparar alguma. Lovingdon não sabia o quê, mas 
apostava o seu último cêntimo em como ela tinha algum tipo de 
esquema em mente.

Muito deliberadamente, muito lentamente, os olhos dela nunca 
se desviando dos dele, puxou cada dedo da luva e calmamente tirou a  
pelica, expondo o pulso, a palma da mão, os dedos elegantes e pálidos. 
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Havia anos que o sol lhe não beijava a pele. Ele questionava-se se 
algum cavalheiro o teria feito esta noite.

Deslocou a sua mão exposta para a outra luva, e ele maldisse os 
atos dela e o fascínio dele com a recolha do material e a exposição 
de pele. Santo Deus. Era só um braço. O seu vestido de baile branco 
debruado a azul, com rosas bordadas deixava-lhe os ombros e pes-
coço apetitosamente nus, mas as elevações superiores dos seus seios 
estavam cobertas com modéstia. No entanto, ele achava o que não 
estava exposto mais atraente do que tudo o que era mostrado por 
qualquer cortesã que tivesse visitado ultimamente.

O seu mundo saiu dos eixos.
Quando ela o visitara na semana anterior ainda a tinha visto como 

uma jovem, não como mulher. Mas foram os olhos sensuais de uma 
mulher que encontraram os seus, uma mulher cuja boca entreaberta 
esperava ser beijada.

Com grande esforço, recuperou o seu autodomínio e recentrou-se, 
censurando-se mentalmente por ficar perturbado com aquela exposi- 
ção de pele. Ela era uma querida amiga, nada mais do que isso. Não 
devia achar nada desejável nela. A sua versão mais jovem não teria no- 
tado. Contudo, ele sabia que já não era quem tinha sido em tempos.

Mas também Grace parecia não o ser. Ela podia ter-se dado ao tra-
balho de trocar de roupa para qualquer coisa menos atraente antes de 
vir ao clube. Eles iam estar aqui toda a noite, sem dúvida, coisa que 
ela sabia. Conhecia-lhes os hábitos, os pecados, tão bem como eles. 
Mas, não. Tinha escolhido fazer uma entrada em grande.

Com que finalidade?
Ele sabia que ela tinha aversão a perder, mas estaria mesmo aqui 

para ganhar fundos para um orfanato? Duvidava muito. Bastava-lhe 
pedir e todos teriam metido a mão nos bolsos para lhe dar até à sua últi- 
ma moeda. Não, havia algo mais, e ele suspeitava que tinha a ver com 
a visita que ela tinha feito à sua casa à meia-noite na semana anterior.

Dando conta de que a tinha estado a estudar há demasiado tempo, 
Lovingdon baixou os olhos para as suas duas cartas, uma virada para 
baixo, uma para cima, que lhe tinham sido dadas assim que as luvas 
dela foram guardadas na mala. Com estes jogadores, parte do jogo 
estava às claras. Estavam a jogar póquer aberto. Os irmãos de Grace 
tinham estado em Nova Orleães e tinham-no descoberto lá. Quando 
voltaram e revelaram os detalhes do jogo, tornou-se o preferido entre 
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os amigos e juntou-se ao repertório de entretenimento do Dodger’s 
Drawing Room.

No andar de baixo, contudo, a competição não era tão feroz, nem 
os montantes em jogo eram tão elevados. Pensou se deveria dizer  
a Greystone que estava a dar uma mesada demasiado alta à filha, já 
que tinha dinheiro suficiente para lhe permitir a entrada nos jogos 
privados deles.

Foram dadas mais cartas e feitas mais apostas e Grace acabou por 
ganhar o jogo. O seu sorriso de vitória era tão luminoso que podia 
iluminar a sala sem a ajuda das lanternas a gás. Os outros gemeram, 
o que só fez o seu sorriso alargar-se ainda mais triunfalmente.

— Nunca sabe quando parar de apostar, Langdon — disse ela com 
a voz rendilhada de provocação que percorreu a coluna de Lovingdon. 
Quando tinha sido a última vez que ele tinha rido, ou sequer sorrido?

— Devia jogar com o meu pai — respondeu Langdon. — Ouvi 
dizer que nunca perde às cartas.

— Grace também raramente perde — disse Drake, começando a 
dar o jogo seguinte. — Mesmo quando jogava jogos de cartas infantis 
que exigiam pouco mais do que juntar duas figuras, conseguia sem-
pre bater-me.

— E eu este tempo todo a pensar que me deixavas ganhar.
Drake piscou-lhe o olho. Tinha começado a vida como miúdo da 

rua até que foi trazido para o seio da família de Grace. Nunca falou 
da sua anterior vida, mas havia alturas em que Lovingdon via que lhe 
pesava muito. Era devotado ao seu trabalho aqui, garantindo que o  
salão de jogo dava bons lucros, a sua maneira de pagar àqueles que 
lhe tinham dado tanto.

— Aconteceu alguma coisa interessante no baile dos Claybournes? 
— perguntou Avendale.

Grace soergueu um elegante ombro de alabastro.
— Quando queremos saber o que acontece nos bailes, devemos 

frequentá-los.
— Na verdade não me interessa. Estava só a tentar fazer conversa 

de circunstância.
— Tentando distrair-me das cartas que são dadas. É mais isso. 

Embora eu tivesse sabido que uma certa jovem foi vista no jardim 
com um certo cavalheiro mais velho.

— Quem?
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Deitou-lhe um olhar crítico.
— Não sou de coscuvilhices.
— Então, porque o mencionou?
Sorriu, aquele sorriso fascinante que Lovingdon suspeitava que 

punha muitos homens de joelhos.
— Para o distrair. Agora ficará a pensar se terá sido uma senhora 

que poderia ser uma excelente duquesa para si.
— Não tenho nenhum interesse em casar. Diria mesmo que 

nenhum de nós nesta mesa, com exceção de Grace, está interessado.
— Todos precisam de herdeiros.
— Não há pressa — disse Lovingdon laconicamente. — O meu 

pai era bastante velho quando eu fui concebido.
— O que fez da tua mãe uma viúva jovem.
— Casar cedo não é garantia de que não se fique sozinho. — Assim 

que as palavras lhe saíram da boca, arrependeu-se. Após dois anos,  
a dor da perda ainda era aguda. A mãe encorajava-o a seguir em frente. 
Ela tinha-o feito bem depressa após a morte do pai dele, mas afinal  
o casamento deles não tinha sido um casamento de amor. Não, ela  
não tinha conhecido o amor até Jack Dodger, o conhecido dono pú- 
blico do Dodger’s Drawing Room, ser nomeado tutor de Lovingdon.

Grace corou e ele desconfiou que, se ela ainda tivesse as sardas, 
elas teriam desaparecido sob a vermelhidão da cara.

— Claro que não. Desculpa. Eu… falei de forma irrefletida.
— Não te preocupes com isso. As minhas palavras foram ino-

portunas.
A tensão instalou-se sobre a mesa. Nunca ninguém falava de 

Juliette. Às vezes, parecia que ela só tinha existido na mente dele. 
Ultimamente ele tinha cada vez mais dificuldade em lembrar-se do 
cheiro dela, do tom preciso do seu cabelo, do azul exato dos seus 
olhos. Eram da cor do céu ao amanhecer ou ao pôr do sol?

Grace virou a sua atenção para as cartas e ele deu por si a obser-
var o rubor luminoso dela a desaparecer. A cara dela devia ser quente 
ao toque, mas a verdade é que suspeitava que toda ela seria quente. 
Ele devia deixar as cartas e procurar uma mulher, mas esta noite não 
tinha qualquer interesse nas mulheres que tinha visitado recente-
mente. Claro, elas saciavam o seu desejo carnal, mas não se sen-
tia vivo quando estava com elas. Ele executava os movimentos, mas 
parecia que nos últimos dois anos, em todos os aspetos da sua vida, 
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só tinha executado movimentos. Pôr um pé à frente do outro sem 
pensar nem ter uma finalidade. Voltou a concentrar-se no seu par de 
valetes, afastando os pensamentos sombrios.

Não se surpreendeu por nem ele nem Grace ganharem aquela 
mão. O jogo parecia banal e, no entanto, foi um alívio concentrar-se 
em algo que não importava verdadeiramente. Tinha dinheiro sufi-
ciente nos seus cofres, pelo que perder não lhe trazia dificuldades de 
maior. Tinha sido educado a professar a crença do seu pai de que as 
dívidas eram obra do diabo. Um homem pagava sempre as suas dívi-
das. Nunca tinha ficado a dever nada a ninguém, pois acreditava que 
as dívidas acabavam por deitar abaixo um homem quando menos  
o esperasse.

A noite foi passando e a conversa esmoreceu enquanto toda  
a gente se concentrava nas cartas que lhes eram dadas. Lovingdon viu 
metade das suas fichas passarem para o monte de Grace. Isto devia 
tê-lo irritado, mas estava intrigado com o brilho nas faces dela e a 
chispa nos seus olhos azuis com cada jogo que ganhava. Que ela se 
importasse tanto com algo tão trivial quando ele não se importava 
nada com as coisas mais importantes…

Nesta mão, Grace tinha duas damas e um valete, enquanto 
Lovingdon tinha um rei, um dez e um nove. Drake e Langdon já se 
tinham retirado da jogada. As cartas finais foram então colocadas 
viradas para baixo em frente dos restantes jogadores.

Grace bateu levemente numa carta com o dedo.
— Aposto 50.
Empurrou as suas fichas para o monte que estava no centro da 

mesa como se a quantia não importasse. Com efeito não era real-
mente o dinheiro que impelia qualquer um deles a jogar, mas sim 
a emoção de bater os outros. As fichas eram apenas uma medida do 
sucesso.

— Acho que vou ficar por aqui esta noite — disse Avendale, vi- 
rando todas as suas cartas para baixo.

Lovingdon espreitou a sua última carta e desviou o olhar para 
Grace. Ela exibia confiança com a mesma naturalidade com que algu-
mas mulheres vestiam uma capa. Ele igualou os 50 dela e subiu mais 50.

Sem hesitação, ela igualou os seus 50.
— Quero aumentar o monte — disse ela.
— Então aumenta.
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— Quero apostar algo um pouco diferente.
Ele não foi a único a prestar atenção a isto. Sentia a curiosidade 

e o interesse a emanar dos outros. Esperava, no entanto, conseguir 
impedir que o seu próprio arrebatamento se notasse.

— Explica.
Ela humedeceu os lábios, os seus delicados músculos da gar-

ganta movendo-se ligeiramente ao engolir.
— Cada um de nós aposta uma coisa agradável. Se as tuas cartas 

baterem as minhas, podes pedir-me qualquer coisa e eu satisfarei o teu  
pedido. Se as minhas cartas baterem as tuas, honras o meu pedido.

— Não sejas ridícula — disse Drake. — Não é assim que se joga 
este jogo. Usa as tuas fichas ou sai de jogo.

— Espera — disse Lovingdon arrastadamente, estudando-a aten-
tamente. O brilho que lhe dançava nos olhos, o fino rubor debaixo da 
pele. — Aposto que ela esteve à espera deste momento toda a noite. 
Proponho que se lhe faça a vontade.

— Porque é que sinto que estou a pisar areias movediças? — per-
guntou Drake. — Sabes o que se está a passar?

Lovingdon rolou a sua moeda da sorte por baixo dos dedos. 
— Acho que tenho uma boa ideia do que se trata.
Ele tinha de reconhecer a valentia de Grace: ela nem estremeceu, 

fixando-o em vez disso frontalmente. Então ele tinha razão. Ela pla-
neou ganhar-lhe a ajuda.

— Não estás a considerar seriamente aceitar esta proposta — in- 
sistiu Drake. — Não fazes ideia nenhuma do que ela vai pedir.

— Duvido que peça alguma coisa que eu pudesse achar revol-
tante. O perigo é para ela, porque não sabe o que eu posso pedir, e os 
meus padrões não são tão elevados como os dela.

— Não podes pedir uma coisa imprópria ou que pudesse pôr  
a reputação dela em risco — insistiu Drake.

— Há regras nesta aposta? — perguntou Lovingdon a Grace.
Ela ergueu o queixo, desafiadora.
— Absolutamente nenhuma.
— Não vou permitir isto — disse Drake.
— A senhora está disposta a sofrer as consequências de uma ação 

tão precipitada, por isso não tens escolha — lembrou-lhe Lovingdon.
— Quem manda aqui sou eu. É o meu salão de jogo — insistiu 

Drake.
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— Na realidade não é. Pertence ao meu padrasto, ao pai do Langdon 
e à mãe de Grace. Por muito que respeite a maneira como o geres, 
também tenho de respeitar que a senhora tem o direito de apostar 
como lhe apetecer. Desde que ela compreenda que não vai ficar nada 
satisfeita com o meu pedido se eu ganhar.

Drake inclinou-se para ela.
— Grace, o rumo que as coisas estão a tomar não é sensato. Não 

fazes ideia do que ele pode exigir.
Nunca desviando o olhar do de Lovingdon, ela sorriu e o ligeiro 

curvar dos lábios dela quase o fez descompor-se. Ela estava a desafiá-
-lo a fazer algo de perverso. Ele pensou em como seria divertido ensi-
nar-lhe os caminhos ínvios dos homens de reputação escandalosa…

Os seus pensamentos travaram repentinamente como se tives-
sem batido numa parede de tijolo. Ela era Lady Grace Mabry, amante 
de gatinhos, ladra de latas de bolachas e trepadora de árvores. Que 
diabo estava ele a fazer a pensar nela embrulhada em lençóis de seda? 
Devia ser chicoteado nas costas, e suspeitava de que Drake estaria 
mais do que disposto a fazê-lo se soubesse o desvio que os seus pen-
samentos tinham acabado de fazer.

— O facto de pensares que ele pode fazer alguma coisa vil susci-
tou-me uma incomensurável curiosidade — disse Grace. — Mesmo 
assim, estou disposta a apostar desde que tu, Lovingdon, compreen-
das que não vais ficar feliz com o que eu peço, porque ficarás obri-
gado a fazê-lo até que eu esteja satisfeita com o resultado.

Ele quase ronronou que era capaz certamente de a satisfazer. 
Sentia a batida do seu coração alvoroçado, a primeira vez que se sen-
tia bem há muito tempo. Era estranho pensar quanto tinha bebido, 
jogado e dormido, e como a emoção que tudo isso representava 
empalidecia em comparação com este momento, a possibilidade de 
a vencer… e a possibilidade de isso não acontecer e que o seu pedido 
havia, sem dúvida, de lhe pôr o sangue a ferver, porque fazia ideia do 
que ela queria dele. Era estranho estar tão alerta, tão desperto depois 
de estar submerso num nevoeiro durante tanto tempo. Assentiu com 
segurança.

— Com certeza. Aceito a aposta.
Ela parecia triunfante e ele soube o que ela tinha antes de ela 

virar a primeira carta que tinha recebido e a dama de copas ficou  
a olhar para ele.
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— Três damas.
— Sei contar, minha senhora.
Virou ambas as suas cartas que estavam viradas para baixo e ficou 

a observar à medida que a cara dela perdeu toda a cor. O seu destino 
foi selado com três reis.

— Estou a ver. — Levantou o seu olhar de safira para o dele, semi-
cerrou os olhos e humedeceu os lábios. — É bastante surpreendente.

— Tentei avisar-te.
Ela concordou com a cabeça, o maxilar tão apertado que ele pen-

sou que ela podia estar a moer os dentes até à raiz.
— O teu pedido?
Recusava sentir-se culpado por as cartas o favorecerem a ele e não  

a ela. Recusava-se. Tinha bem presente que os outros cavalheiros 
esperavam com a respiração suspensa pela sua declaração. Embora 
todos soubessem que ele se aproveitava das situações, enervava-o 
aperceber-se de que eles pensavam que se ia aproveitar dela, uma ra- 
pariga que ele considerava sua irmã apesar de não serem do mesmo 
sangue.

— Tu sabes o que quero.
— E o que é exatamente? — perguntou Drake.
— Uma coisa bem inocente, garanto-vos — disse ela ao pôr-se de 

pé, tão graciosa e orgulhosa como uma rainha desiludida pelos seus 
súbditos, mas que se negava a sucumbir às lágrimas. Com a exceção 
de Lovingdon, todos os cavalheiros se puseram de pé também.

— Podes tratar de me arranjar um coche, Drake? Mandei o meu 
cocheiro para casa mais cedo.

— Já estou cansado — disse Lovingdon, empurrando a cadeira 
para trás e pondo-se de pé. — Eu levo-te a casa.
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