


Aos meus queridos leitores:
os que me escreveram há anos, quando comecei  

a série do Clube do Falcão, pedindo uma história de amor  
entre o Peregrino e a Lady Justiça,

e os que descobriram recentemente o Clube do Falcão  
e me perguntaram se alguma vez escreveria este romance.

Este livro é especialmente para vocês.
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«O exercício dos direitos naturais da mulher não tem outros 
limites senão os da perpétua tirania do homem que se lhes 
opõe; estes limites devem ser reformados segundo as leis da 
natureza e da razão.»

Olympe de GOuGes, Declaração Dos Direitos Da Mulher (1791)

«A relação matrimonial constituída pela lei [britânica]… con-
fere a uma das partes do contrato poder legal e controlo sobre 
a pessoa, os bens e a liberdade de ação da outra parte, indepen-
dentemente dos seus próprios desejos e vontade.»

JOhn stuart mill, em prOtestO cOntra as 
leis viGentes dO casamentO (séculO xix)
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O CLUBE DO FALCÃO

A MISSÃO
Encontrar pessoas desaparecidas  

e fazê-las regressar a casa.

no

O Diretor

Anónimo

no

Os Agentes

Colin Gray, Conde de Egremoor — Peregrino, 
Secretário do Clube (recentemente aposentado)

Lady Constance Read — Pardal (aposentada)

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

Capitão Jinan Seton — Falcão dos Mares (aposentado)

Wyn Yale — Corvo (aposentado)

no

A Sua Némesis

Lady Justiça, panfletária (no ativo, como sempre)
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NOTA DA AUTORA

Há 200 anos, no seguimento do Iluminismo europeu, Edimburgo, na 
Escócia, resplandecia de estilo, riqueza e sofisticação, rivalizando em 
glamour com Londres e Paris. Mas enquanto a cidade triunfava renas-
cida, o campo escocês mantinha-se espetacularmente intacto. Bosques 
escuros trepando pelas encostas das montanhas, lagos cintilantes que 
não conheciam o smog do carvão, infindáveis montes cor de esmeralda 
e vales cheios de ovelhas, bem como ocasionais ameias de poderosas 
fortalezas, construídas em épocas antigas e beligerantes. Era uma pai-
sagem de sublimes contrastes, de delicadas flores silvestres e penhas-
cos, brumas silenciosas e tempestades violentas, casinhas confortáveis 
aconchegadas em fendas seguras, e quilómetros sobre quilómetros de 
terra selvagem.

Quem saísse da estrada principal nesta região entrava num mundo 
diferente, um mundo em que tudo podia acontecer, até a transforma-
ção de inimigos em amantes e o abrir de dois corações encerrados…
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PRÓLOGO

O Menino Silencioso

Outubro de 1801
Maryport Court 
Cumbria, Inglaterra

C om a coluna vertebral rígida e os ombros direitos, o menino 
estava sentado na cadeira, junto à janela, com as palmas das 
mãos pousadas nos joelhos e as plantas dos pés firmes no 

chão. Não se mexia. Nem a respiração leve lhe agitava a figura, esguia 
como a de um asceta, ou o rosto inexpressivo, como se um artista lhe 
tivesse desenhado as feições em repouso, esquecendo-se, porém, de 
nelas investir humanidade.

— Tem de permitir que o veja, Eirnin — disse a mãe, do outro lado 
da porta, com uma voz que o agitou interiormente. Sabia o que ia acon- 
tecer, mas não conseguia evitá-lo.

O puxador da porta foi sacudido, mas o painel era sólido, fabricado 
havia muitos séculos de alguma árvore antiga, nascida na Floresta 
Cinzenta. No passado, o menino batera naquela porta com os seus 
ineficazes punhos. Ainda se viam nela as marcas de um soldado de 
brinquedo que usara, em vão, para abrir uma brecha nessa fortaleza. 
Era demasiado fraco, nessa altura.

Agora tinha de ser forte. Os soluços dela agitavam-lhe as entra-
nhas, mas mantinha-se imóvel, a olhar para o parque através da janela. 
Para lá dos ramos nus do carvalho, que arranhavam os vidros como 
unhas em ardósia, ao longo do caminho que ia ter ao mar, duas árvores 
novas combatiam o vento gelado, abrigadas num recanto do monte.  
O jardineiro dissera que tinham sido mal plantadas, que quando cres-
cessem se sobreporiam uma à outra e acabariam por morrer, ou uma 
delas, ou as duas. Mas a mãe insistira.
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Mal se lembrava; tinha apenas 5 anos nessa altura. Mesmo assim, 
ela gostava de contar a história e ele gostava de a ouvir contá-la.

Agora, as folhas de um vermelho vibrante agarravam-se aos ramos 
compridos de uma das pequenas árvores, e os ramos dourados da outra 
agitavam-se próximos. No mundo dorido do princípio do inverno,  
os olhos do menino fixavam-se nelas com avidez.

— Venha agora, Amelia — disse o conde do outro lado da porta, 
sem muita insistência, mas com o seu sotaque irlandês especialmente 
pronunciado.

— Não irei. — O puxador foi de novo sacudido. — Tem de mo per-
mitir, Eirnin. Apenas por um momento. Imploro-lho.

— Não será em benefício de ambos.
— Será! Sei o que ele deseja dizer. Eu compreendo-o. Você não. Eu…
Que uma mão firme numa face macia produzisse um estalo tão 

evidente e nítido foi estranho e doloroso, e fez o menino sentir que 
poderia ir-se abaixo, agora. A exclamação abafada da mãe transformou- 
-se num mar de soluços. 

— Não me contrarie — disse o conde em voz firme. — E não im- 
plore. Não é digno da minha esposa.

— Eirnin — murmurou ela, as suas palavras abafadas. — Peço-lhe.
— O menino falará por ele mesmo, ou não falará de todo.
— Tem de lhe dar tempo. Por amor de Deus, é apenas uma criança.
— É o meu herdeiro. Será um homem mais cedo do que qualquer 

um de nós espera.
— Será um bom homem — insistiu ela. — E será um grande senhor, 

pronuncie uma palavra ou não.
O menino sentia as pulsações na garganta. Abriu a boca. Hume- 

deceu os lábios com a língua. Mas nada lhe saiu. Nunca lhe saía.
— Para mim basta. — O conde falava agora em tom mais grave.  

— Tornou-o dependente de si, Amelia. Não desejava voltar a isto, 
mas…

— Não, Eirnin. Não pode. — Havia medo e incredulidade na sua 
voz sumida. — Não deve.

— Colin — disse o conde do outro lado da porta. — A sua mãe vai- 
-se embora. Se deseja falar, faça-o agora e permitirei que ela fique.

O menino sentiu o corpo rígido. Uma bruma confusa invadiu-lhe 
o cérebro, quente, escura e sufocante. Sentia as narinas estremecerem,  
comichão nos olhos, o peito a quebrar-se da prisão gelada e do frenesi 
com que o ar lhe varria os pulmões.
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Nenhum som saiu da sua boca.
— Que assim seja — concluiu o conde.
— Colin! — gritou a mãe, em surdina, como se tivesse os lábios 

colados ao painel. — Eu voltarei. Não fiques ansioso. Em breve esta-
remos juntos, prometo. — Havia lágrimas na voz dela. — Sê um bom 
menino. Faz o que o teu pai pedir e obedece ao Sr. Gunter. Não, Eirnin! 
Não, por favor. — De repente pareceu estar muito longe. — Colin — 
exclamou. — Recorda-te do que te disse. És perfeito como és. Perfeito, 
meu querido filho.

E partiram, os passos afastaram-se na escada, rápidos, e os soluços 
desvaneceram-se.

O menino ficou sentado durante muito tempo na única cadeira que  
havia no quarto, durante tanto tempo que a luz do dia se apagou e ele 
deixou de ver as pequenas árvores do monte. Sem velas, acabou por 
ficar na escuridão e o frio invadiu-o. Mas manteve-se imóvel, apesar de 
um ranger algures, que o fez estremecer, e do vento vindo do mar, que 
agredia os vidros das janelas fazendo-os ressoar como fantasmas. O conde 
admirava a coragem e a força.

De manhã, quando a governanta chegasse e abrisse a porta, ele faria  
as suas lições com o Sr. Gunter, que contaria ao conde como ele era 
disciplinado e inteligente, apesar da sua incapacidade de discursar. 
Depois, satisfeito, o conde permitiria que ela regressasse a casa, como 
tantas vezes acontecera.

E talvez então, quando ela regressasse, talvez se se esforçasse muito, 
conseguisse falar com ela.

Ele podia fazê-lo. Fá-lo-ia. Dessa vez, dir-lhe-ia:
— Bem-vinda a casa, mamã.
Depois ela tomá-lo-ia nos seus braços, e juntos ririam com alegria.
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CAPÍTULO 1

A Dama

 

Londres, 1822

Do London Weekly:

A mais amada panfletista de Londres,  
Lady Justiça, ataca de novo!

Até agora, Lady Justiça influenciou com sucesso os mem-

bros do Parlamento para que dirijam as suas energias 

para Reformas destinadas a ajudar os pobres, mineiros  

de carvão, operários das tecelagens, veteranos de guerra 

incapacitados, estrangeiros, indigentes merecedores, limpa- 

-chaminés, trabalhadores das docas, e rapazes recrutados 

para a Marinha Real. Agora, para encanto das mulheres 

de toda a Inglaterra, voltou as atenções para os direitos  

das esposas. Esta semana, a Felicidade Doméstica esteve 

— literalmente — em cima da mesa. Num evento intitu-

lado «O Chá das Esposas», nada menos do que 36 mulhe-

res, casadas com políticos proeminentes, colocaram mesas 

de chá diante do Palácio de Westminster, cobertas com 

toalhas bordadas com a proposta de lei de Lady Justiça: 

No casamento, as mulheres devem gozar de direitos 

iguais aos dos homens.

Que qualquer membro do Parlamento reaja, intro- 

duzindo essa lei e empenhando-se num debate sensato, 

é duvidoso; alguns afirmam que permitir às esposas 
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autonomia dentro do casamento destruiria a Seriedade 

Masculina que torna este reino grandioso. O Visconde 

de Gray, herdeiro do Conde de Egremoor, o mais ardente 

detrator da lei, falou por muitos lordes quando afirmou: 

«A proposta é um disparate completo.» Lorde Gray é 

ainda solteiro, o felizardo! Porque esta colunista não tem 

a mínima dúvida de que, esta manhã, havia em Londres 

pelo menos três dúzias de mesas com pequenos almoços 

gelados.

(Lady Fitzwarren, viúva de Lorde Fitzwarren, cujo 

serviço heroico no Almirantado é bem conhecido, passou 

pelo Chá das Esposas para prestar o seu apoio, e ouvi-

ram-na declarar: «Se um homem não consegue erguer 

o seu mastro para a esposa que exige ser reconhecida 

como sua igual, pode bem cortar essa maldita coisa.») 

A

Lady Justiça
Brittle & Filhos, Tipógrafos
Londres

Estimada Senhora,

Durante cinco anos, a senhora criticou publicamente a minha 
pessoa e os outros membros do meu clube. Publicou as cartas que 
lhe escrevi a pedir-lhe que deixasse de nos perseguir, e também as 
suas respostas a essas cartas. Lançou falsas acusações e, proposita-
damente, interpretou de forma errada os nossos objetivos. Por entre 
os gritos de revolução que lançou a todos os tolos com dinheiro para 
comprarem o panfleto, insultou-me, a mim e aos meus amigos, bem 
como aos homens que nos governam. Foi uma pedra no meu sapato.

Agora, que o Clube do Falcão se desfez por fim, escreve-me — a 
título particular — a implorar a minha ajuda.

Como devo reagir? A atrevida Lady Justiça de joelhos, a im- 
plorar a ajuda de um membro devasso e enfadado da classe privile-
giada? Mal consigo imaginá-lo. Devo publicar o seu pedido deses-
perado para que o mundo leia e julgue, tal como publicou todas as 
cartas que lhe escrevi?
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Não o farei. Em vez disso, apresentarei algumas exigências. 
Diga-me como descobriu a verdadeira missão do clube e a razão 
pela qual não a revelou ao público. Depois, mostre-me que a sua 
coragem é pelo menos igual às suas fanfarronices: encontre-se  
pessoalmente comigo. Só então terei em conta o seu pedido de 
ajuda.

Antecipando a sua aquiescência,
Peregrino, ex-Secretário do Clube do Falcão

A

Peregrino
14 ½ Dover Street
Londres

Caro Senhor,

Durante anos atormentou-me, provocou-me e namoriscou-me 
com a sua correspondência, enquanto eu apenas procurava — e 
sempre procurei — a melhoria deste reino, para o benefício de 
grande parte do seu povo, aqueles a quem chama «tolos», para que 
todos possam gozar das riquezas e da prosperidade, e não apenas 
a minoria rica e privilegiada que detém o poder. Espanta-me que 
continue a afirmar ser a parte enganada. Diz então que sou uma 
pedra no seu sapato? Ainda bem que lhe causei esse desconforto!  
O verdadeiro caráter de um homem revela-se no momento em que  
o atingem as maiores dores — e ou é um cobarde ou um herói.

Não posso revelar-lhe como descobri o propósito do Clube do 
Falcão. Comecei a suspeitar nos meses que se seguiram à minha 
descoberta da verdadeira identidade do membro do seu clube que 
dava pelo nome de Corvo. Se possuísse alguma inteligência, teria, 
nesse momento, notado a mudança na minha correspondência: 
deixei de fazer acusações contra o seu clube. Depois disso, os meus 
comentários foram dirigidos unicamente a si, e às injustiças e dis-
paridades sofridas por numerosos súbditos da coroa, acerca das 
quais o senhor e homens semelhantes são completamente ignoran-
tes, na melhor das hipóteses, ou, na pior, às quais simplesmente 
encolhem os ombros.
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Em relação à sua segunda exigência, nunca me encontrarei 
pessoalmente consigo. Fazê-lo seria pôr em perigo aqueles com quem  
trabalho. Não arriscarei a segurança das pessoas que amo para 
satisfazer a sua vaidade. Porém, o desespero obriga-me a renovar o 
pedido da minha carta anterior. Permita que lhe apresente o meu 
caso por escrito e ajude-me.

Com os melhores cumprimentos,
Lady Justiça

P.S. Acautele-se com aqueles a quem chama tolos na sua carta ante-
rior. O imposto inadequado que o Governo lança sobre os panfletos 
do tipo que eu publico, impede que todos, exceto as pessoas de meios, 
os comprem. Refiro-me ao senhor e aos seus amigos, Sr. Peregrino.

A

Estimada Senhora,

Admira-me a sua tenacidade. Na verdade, comove-me. É lou- 
vável a lealdade para com os seus amigos e a determinação em 
manter a segurança de todos eles, apesar das suas necessidades. 
Altera extraordinariamente a opinião que fazia de si. E não só:  
faz aumentar as minhas esperanças.

Poderá o terno coração feminino, que bate com tanta since-
ridade por esses amigos e pelo povo de Inglaterra, guardar espaço 
para mais uma alma?

Durante anos fomos tão íntimos na nossa escrita pública que 
sinto que a conheço. Quero que também me conheça, sinceramente. 

Permita que afirme em pessoa a nossa amizade, para que possa  
ver com os seus olhos a admiração nos meus e, ao ouvir a estima na 
minha voz, saber que sou — finalmente — um homem diferente 
por sua causa.

Encontre-se comigo e juro respeitar o seu pedido de ajuda.

Cheio de esperanças, 
Peregrino, ex-Secretário do Clube do Falcão

A
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Caro Senhor,

Da condenação à sedução em tão poucas linhas! Foi uma chi-
cotada. Porém, as suas lisonjas não me persuadem. Não permitirei 
que me seduza por via postal para me fazer cair ofegante na mais 
perfeita idiotice. Que imagine a minha submissão tão facilmente  
ganha, através de tão transparente duplicidade, obriga-me a pen-
sar se, afinal, leu uma única palavra do que escrevi nos últimos 
cinco anos.

Repito: não me encontrarei consigo.
Mas, numa questão, obriga-me a ceder. Vou divulgar o teor do  

meu pedido, na esperança de que a humanidade vença na sua pes-
soa a obstinação, e que auxilie quem está em perigo.

Uma jovem das minhas relações desapareceu. Durante vários 
anos escreveu-me das Índias Ocidentais com regularidade perfeita, 
contudo, há meses que não tenho carta dela. Tenho razões para 
crer que tentava desvendar um mistério e viajou para a Escócia em 
busca de respostas.

Não tenho os recursos para investigar o seu desaparecimento 
como gostaria. Desejará o senhor confirmar a minha opinião origi-
nal, de que não passa de um aristocrata ocioso, apenas com diver-
timentos mesquinhos a inspirá-lo? Ou, Sr. Peregrino — um agente 
secreto, dedicado a encontrar pessoas perdidas —, ajudar-me-á?

Com impaciência,
Lady Justiça
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CAPÍTULO 2

O Lorde

Setembro de 1822
Maryport Court
Cumbria, Inglaterra

O vento varreu a colina, cobrindo de sal lábios e faces, e despen-
teando as crinas dos cavalos frísios que puxavam o esquife 
onde o 9.º Conde de Egremoor se encontrava, envolto numa 

mortalha. Os acompanhantes enlutados apertaram com força casa- 
cos e capas, e seguiram para o mausoléu, lutando contra o vento que 
agitava o oceano, como um deus cheio de luxúria, desejoso de devorar 
a terra.

Só um dos acompanhantes parecia não despender esforço na su- 
bida. Colin Gray, que havia uma semana era o 10.º Conde de Egremoor 
e senhor desta vasta extensão de terras varridas pelo vento da costa 
norte, caminhava firmemente, como se o dia fosse o mais suave de 
primavera. A severidade marcava as suas feições regulares, fortes 
e bem-parecidas, com rugas finas mas profundas, dos lados da boca, 
que sugeriam que raras eram as ocasiões para o riso, e olhos de um 
pouco vulgar tom de azul-escuro, desprovidos de emoção.

O novo conde não se sentia melancólico pela perda do seu único 
progenitor vivo, nem se alegrava com o falecimento do velho conde.  
O seu desgosto era recente, agudo e misterioso. Não recuperaria rapi-
damente, mas seria indigno dele revelá-lo.

Nesse momento estava, na verdade, a pensar em fumar. Especifi- 
camente, a sua mente estava, havia vários minutos, ocupada em recor-
dar o sabor de um determinado tipo de tabaco que não tinha tido oca-
sião de desfrutar desde que, meses antes, regressara à sua propriedade 
ancestral.
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E pensava também no sabor de uma mulher. 
Anos antes, o conde ensinara-lhe que as duas coisas estavam rela-

cionadas: um bom tabaco e uma boa mulher deviam ser desfrutados 
em sucessão, o tabaco sempre depois da mulher, para limpar os senti-
dos de um desmedido apetite carnal.

Em relação a esta última opinião, Colin não podia concordar. Apre- 
ciava muito o sabor da mulher.

Claro que nunca o confessara ao conde. O 9.º Conde de Egremoor 
não aprovara a fraqueza que alguns homens mostravam em relação às 
mulheres. Nunca aprovara qualquer tipo de fraqueza.

No mausoléu, Colin desceu os degraus, seguindo o padre e os 
jovens que envergavam exuberantes vestes de renda. Um balançava 
o turíbulo, fazendo deslizar ritmadamente o globo metálico na longa 
corrente, para que o fumo cor de chuva se elevasse e enchesse a cripta 
com o aroma sagrado. Era um ritual papista, mas o conde era irlandês 
e um grande homem. O seu único filho não lhe recusaria os compli-
cados rituais fúnebres.

Quando os farricocos descansaram o esquife sobre o pedestal, Colin  
não deixou que alguém percebesse que os batimentos do seu coração 
enfraqueceram. Havia duas décadas que não entrava no mausoléu.  
A um metro e meio de distância encontravam-se os ossos da mãe.

Quando a cerimónia terminou, desceu o monte à frente dos silen-
ciosos acompanhantes, todos de Egremoor e das aldeias circundan-
tes, à exceção de dois: Leam Blackwood e Jinan Seton. Dentro de casa 
aceitou as condolências dos camponeses e fidalgos que eram agora 
seus rendeiros, e os tímidos pêsames da nobreza local. O conde fora 
um homem distante, mas um vizinho e suserano justo e generoso. 
Ninguém tinha razões para acreditar que o herdeiro seria diferente. 
Desejaram-lhe, em surdina, as maiores felicidades.

Terminava por fim o cortejo dos enlutados, e os convidados des-
frutavam da abundante refeição preparada pelos serviçais, bebendo 
generosamente. Leam e Jin tinham desaparecido. Retirando-se, Colin 
foi para o seu gabinete.

Leam Blackwood, senhor de um belo domínio a cerca de 80 quiló-
metros de Edimburgo e, por vezes, poeta, agarrou um cálice de brandy 
com a sua mão enorme. Um escocês ossudo, cuja madeixa branca no 
cabelo revelava a tragédia no seu passado, Leam era há muito o seu 
amigo mais chegado. Porém, naquele momento, tinha uma expressão 
mal-humorada.
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— Ainda guardas ressentimento? — perguntou Colin, enquanto 
se aproximava.

Leam foi apertar-lhe a mão.
— Este não é o momento próprio para recriminações, claro. A Kitty 

teria vindo se não fosse o pequenito.
Colin voltou-se para o outro homem.
— Jinan.
Os olhos cristalinos de Jin Seton observavam-no com a sabedoria  

muda de um rei pintado num sarcófago egípcio. Colin e o ex-pirata nunca 
se tinham dado bem. Contudo, o caráter de Seton era mais nobre do  
que o da maioria dos homens de linhagem aristocrática e títulos respei- 
táveis que Colin conhecia. Nem sempre aprovara os métodos de Seton 
para levar a cabo as suas missões do Clube do Falcão. Mas confiava nele.

De facto, eram estes os dois homens em quem mais confiava no 
mundo. O outro homem em quem confiara, o diretor do clube, fize-
ra-o recentemente arrepender-se da confiança que nele depositara.

Durante mais de uma década, Colin agira a mando da Coroa e do 
diretor. Reunira um pequeno grupo de amigos — três homens inte-
ligentes e corajosos e uma mulher extraordinária — e enviara-os em 
viagens, atribuíra-lhes missões, confiara-lhes a segurança e o bem- 
-estar de inúmeras pessoas. Durante a guerra, o trabalho deles ajudara 
a proteger o reino e, após o tratado, os membros do clube prestaram 
bons serviços a Inglaterra. Porém, a última manobra do diretor com  
a única mulher do clube deixara a Colin um amargo na boca.

— Suponho que a Constance não te tenha escrito — proferiu Jin,  
à laia de cumprimento.

— Ela não te perdoou. — Leam engoliu o resto do brandy.
— Não. Não perdoou.
Mas não a censurava. Durante anos ocultara de Constance, Leam, 

Jin, e do quinto elemento, Wyn Yale, a identidade do diretor anónimo 
do Clube do Falcão. Depois, na primavera, o diretor revelara-se cruel-
mente a Constance — sem aviso ou sequer tato —, para a controlar de 
um modo que Colin nunca imaginara possível.

E para o controlar a ele.
Aproximou-se do aparador, retirou a tampa do frasco de cristal e fez 

um gesto na direção do amigo.
— Outro?
— Está magoada — disse Leam, estendendo-lhe o copo para que 

ele o enchesse. — Sinceramente magoada por não teres confiado nela 
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o suficiente para lhe dizeres. E o Yale, apesar de fingir que é tudo uma 
fantástica brincadeira, também não gosta, suspeito que, principal-
mente, por causa da Constance. Mas para ele isso basta. E que raio, eu 
também não gosto. — Apontou para o antigo pirata. — E o Jin mais de 
uma vez arriscou a vida naquele seu navio por causa do clube. Todos 
arriscámos a vida por ele e ele esteve sempre debaixo do nosso nariz. 
Poderíamos ter…

— Desistido? — Colin estendeu a Jin um copo de brandy. — Leam, 
lembra-te que o fizeste. Todos o fizeram. E ele libertou-vos, tal como 
desejavam.

— Podias ter-nos contado a verdade — disse Jin suavemente.
Leam troçou.
— A Constance ficaria zangada independentemente do momento 

em que soubesse. — Tomou um gole generoso. — A nobreza de um 
homem revela-se pela sua honestidade, Gray.

Colin aproximou-se do aparador, pegou num copo vazio, e deixou 
que a luz das velas lhe desfocasse a visão.

— Quando ela criou aquele escândalo público com o Sterling  
— disse, palpando o padrão do cristal como se fosse a primeira vez que 
sentia uma coisa assim — qualquer coisa. Textura, sensação, aroma, 
sabor. Tudo lhe parecia tão estranho. — Ele ordenou-lhe que casasse 
comigo.

Leam pareceu sufocado.
— Um raio é que ordenou!
Colin deitou brandy no copo.
— Disse-lhe que ela se desgraçara e que arruinara também os pla-

nos dele, assim, para poder salvar a reputação e o seu projeto, teria de 
arranjar um marido com dinheiro e posição, coisas que, como era evi-
dente, o Sterling não possuía. Disse que eu faria o que ele desejasse.

Como sempre fizera. Até o diretor ter quebrado a confiança dos 
amigos nele, e exigido que dedicasse todo o seu futuro a uma cruzada 
que nem lhe fora permitido compreender.

No olhar de Leam lia-se a ofensa. A boca de Jinan era uma linha 
dura.

— Demasiado mercenário até para ti, Jin? — perguntou Colin.
— Maquiavélico — respondeu o homem que já fora escravo. — Filho 

da mãe.
Colin ergueu uma sobrancelha.
— Ele ou eu?
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— Que resposta lhe deste?
— Nunca cheguei a isso — disse, recordando a fúria de Constance 

na carta que lhe escrevera antes do casamento. — Ela recusou ceder 
aos desejos do pai.

— Estamos melhor livres dele — resmungou Leam, e depois fran-
ziu a testa. — Livraste-te dele, não é verdade, Colin? Livraste-te por 
fim do clube?

— Sim. — Livre do jugo que aceitara de bom grado, quando estava 
claramente ansioso por deixar aquela casa. Livre de cumprir as exigên-
cias do seu mentor. As exigências de qualquer outro homem. Ergueu 
o copo aos amigos, e estes retribuíram-lhe o brinde. — O Clube do 
Falcão já não existe.

Agora esperava-o uma última missão: a missão que atribuíra a si 
próprio.

Pousou o copo vazio, querendo mais, desejando sabor. Mas tinha 
outra visita para receber, e novidades para ouvir.

— Vi o Grimm entrar — disse Leam, como se lhe lesse o pensa- 
mento.

— O escritório do clube, na cidade, está para arrendar — explicou 
Colin. — Veio concluir o assunto.

Até nesse momento lhes ocultou toda a verdade.
— Então devemos permitir que cumpras as tuas responsabilida-

des — disse Jin, aproximando-se finalmente e estendendo-lhe a mão. 
— Boa viagem, Colin.

— Dá os meus cumprimentos à Viola.
O marinheiro sorriu.
— Serão entregues.
Leam agarrou-lhe com força o cotovelo e puxou-o para si.
— Lamento a tua perda, rapaz. O teu pai era um filho da mãe 

insensível. Mas era um bom homem. — Soltou-o e lançou-lhe um 
enorme sorriso escocês. — Bem-vindo à aristocracia, velho amigo.

— Obrigado por terem vindo — respondeu ele com a garganta 
apertada, a defender-se do vazio que sentia.

Partiram. Colin abriu a caixa de charutos, que se encontrava sobre 
a secretária, e o aroma invadiu-lhe as narinas com um travo picante. 
Era apenas paliativo, tal como o brandy. Precisava de uma mulher. 
Precisava da suavidade sedosa de um corpo feminino junto ao seu, 
de provar a doçura da boca de uma mulher, do luxuriante perfume a 
morango na sua pele. Mas, agora, Egremoor era seu, e um homem que  
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tivesse prazer com as mulheres do povo sob a sua proteção não era 
digno da sua posição nem do seu sangue.

A porta abriu-se e Grimm preencheu-a completamente.
— Senhor… — O gigante curvou-se como uma montanha que se 

inclina. O Clube do Falcão fora desfeito, mas o seu faz-tudo vivia ainda 
no andar por cima da sede do clube, em Londres. A sua chegada que-
ria dizer simplesmente uma coisa.

Colin ofereceu-lhe um charuto.
— Fume comigo.
Grimm acendeu-o no lume da lareira, enquanto Colin voltava a 

pousar a caixa sobre a secretária.
— Tem uma carta para mim, Joseph?
Grimm meteu a mão no casaco e apresentou-lhe um envelope. 

Colin sabia que a mão que a escrevera era ousada e firme, e pouco 
semelhante à de uma mulher.

— Chegou ontem — disse Grimm, soprando uma nuvem de fumo. 
— Sabia que o senhor a esperava.

— Obrigado por tê-la trazido com tanta rapidez.
— Sabe que faria qualquer coisa por si, senhor.
Sabia. O conde ensinara-o a merecer o respeito e a lealdade dos 

seus subordinados, e também dos seus iguais, e nisso era muito bem-
-sucedido. Com todos, à exceção dos seus quatro amigos mais próxi-
mos, que nesse momento nem o queriam ver, e do autor da carta que 
tinha na mão.

— Estou-lhe grato pela lealdade, Joseph.
Grimm curvou a sua enorme figura e saiu, deixando atrás de si um 

rasto de fumo perfumado em farrapos de tentação.
Pousando a carta, Colin retirou outro envelope, já aberto, do bolso 

do peito, e colocou-o na sua frente. Lorde Vale não esperara uma hora 
sequer, após ter tido conhecimento da morte do Conde de Egremoor, 
para o enviar. Mesmo assim, cinco dias depois, Colin ainda não res- 
pondera.

Havia já algum tempo que se considerava livre daquela respon-
sabilidade. Vale tentara mais do que uma vez casar a filha mais velha 
com outros homens. Todas as tentativas haviam sido até ali infrutí-
feras: ela rejeitara todos os pretendentes. Agora, Lorde Vale parecia 
acreditar que poderia forçar o casamento através do pacto que dois 
companheiros de armas tinham feito dezenas de anos antes. Nessa 
manhã, durante a leitura do testamento, Colin compreendera por fim 
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o motivo pelo qual Vale confiava que o filho do seu velho amigo cum-
priria o prometido.

Claro que não o faria. Emily não o desejava. Ele não o desejava. Havia 
anos que o evitavam. Não havia qualquer razão para que tal fosse 
alterado.

Vê-la no casamento de Constance fora um choque. Não o anteci-
para, distraído como estava pela doença do conde. Encontrá-la frente  
a frente apanhara-o desprevenido.

Não se importou por ter sido apanhado desprevenido. E não se 
importou com o que sentiu ao vê-la — inesperadamente ou não.

Agora teria de lidar com tudo aquilo, claro.
Deixou cair a carta de Vale na secretária, pegou no envelope que 

Grimm trouxera de Londres, cortou bruscamente o lacre e leu-o.  
Os arcos e as junções das palavras finais pareciam delineados com 
maior urgência, por isso estudou-os. Lady Justiça estava desesperada. 

Sr. Peregrino — um agente secreto, dedicado a encontrar pes-
soas perdidas —, ajudar-me-á?

Mais uma tarefa, não para o clube ou para o seu diretor. Para si 
próprio. Retirou uma folha de papel e uma caneta e escreveu três pala-
vras como resposta. Selou a carta e puxou o cordão da campainha para 
chamar o criado. Enquanto esperava, aproximou-se da janela.

— Informe o Sr. Grimm de que deverá regressar imediatamente 
a Londres com isto — disse, quando Cooper entrou. — E prepare a 
minha partida para amanhã.

Olhou para o monte, para as duas árvores do caminho. Tinham 
crescido entrelaçadas, os ramos interligados, a casca cinzenta de uma 
e a castanha de outra quase indistintas no seu abraço. Tal como o jardi-
neiro previra anos antes. Tal como a mãe tolamente destinara.

— E, Sr. Cooper — disse —, diga ao jardineiro que quero falar 
com ele.

Londres, Inglaterra

Zenobia, nascida Emily Anne Vale, tomara o nome da rainha do  
Império de Palmira na Síria, do século iii, que se revoltara contra 
o regime opressor do Império Romano — e mais conhecida pelos 
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habitantes de Londres como a anónima panfletista Lady Justiça, defen-
sora de pobres e oprimidos, que ridicularizava a aristocracia pela sua 
desenfreada indiferença para com o bem-estar dos outros —, e não era 
mulher de mexericos. Não precisava de o ser. A sua criada principal e 
a sua há muito dama de companhia eram-no e, através delas, conhecia 
os pormenores sórdidos das vidas dos ricos e bem-nascidos.

— Aquela esgueira-se para a despensa depois dos criados estarem 
a dormir e bebe o xerez da comida — disse a criada, Shauna, acerca de 
uma mulher que passava. — E aquela, coitada, usa pepinos todas as 
noites na cama, pois pensa que lhe tiram as rugas. E aquela outra tem 
amores ilícitos com o criado.

— Ooh. Não me parece um mau costume — respondeu Clarice, 
lançando sobre um ombro um xaile de franjas pretas, de modo a obter 
um efeito dramático. Clarice Roche, francesa de 50 anos e grande 
estilo, adorava efeitos dramáticos.

— Se por acaso pensares em fazer do Franklin o teu quarto marido, 
Clarice, ponho-te fora de casa. — Zenobia nem ergueu os olhos do 
livro. O sol estava quente e o parque pouco povoado àquela hora.  
E Monarquia, de Dante, era quase suficientemente interessante para 
lhe afastar o espírito dos locais por onde andava nos últimos tempos. 
Sete meses sem uma carta da irmã Amarantha eram seis meses e 
meio a mais.

— Que divertida é, ma petite.
— Aquele homem usa espartilho — afirmou Shauna, acerca de 

um cavalheiro que passava.
— Muitos homens usam espartilho. — Zenobia virou a página.  

— A gulodice assim o impõe e a vaidade torna o incómodo suportável.
— Está a ver, minha senhora — disse Shauna a sorrir. — Muita 

gente tem segredos que todos conhecem.
— A alta sociedade desintegrar-se-ia sem os segredos que lhe con-

ferem estrutura, Shauna. A dissipação e o excesso passam de salão 
em salão, branqueados por vestidos graciosos e joias cintilantes, que 
escondem o fedor das almas vazias. A aristocracia britânica é um pân-
tano fervilhante de segredos e mentiras.

— A senhora devia contar a todos o seu segredo.
— Gostaria de ter sossego para ler.
— Sauf o Lorde Gray — afirmou Clarice. — Esse não.
Zenobia recusou mexer-se. Proibira que o nome fosse pronun-

ciado em sua casa. Mas não estavam em casa. Clarice era esperta.
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— Esse não tem segredos? — perguntou Shauna.
— Esse não usa espartilho — esclareceu Clarice.
— Também não precisa — replicou Shauna com alguma leveza. 

— É o homem mais bonito que já vi entre os mais belos.
— Tout à fait — arrulhou Clarice. — Com ombros tão largos que 

fazem o coração estremecer, e os olhos sublimes, cor da meia-noite, 
que penetram na alma de uma mulher.

— E é meio irlandês — suspirou Shauna.
— Passar os dedos no cabelo de um homem assim — murmurou 

Clarice. — Tão escuro e sedoso.
— E o maxilar! É tão mordiscável.
— Não creio que mordiscável seja uma palavra. — Zenobia 

empurrou os óculos na cana do nariz e leu a primeira frase da página 
pela quarta vez.

— Ah oui! — disse Clarice. — Quadrado, nobre, bem barbeado 
para ser acariciado pelas pontas dos dedos.

— E tem até uma covinha — exclamou Shauna. — Mas só numa face.
Clarice fez estalar a língua.
— Adequadamente moderado para um homem da sua posição  

e fortuna, non?
— É verdade. 
— Basta. — Zenobia levantou-se e meteu o livro debaixo do braço. 

— Não há dúvida de que hoje arruinaram a minha vinda ao parque. 
Traidoras, as duas. E, por favor, deixem de olhar para mim como se eu 
fosse um cordeirinho perdido. Não me parece muito próprio.

A criada inclinou a cabeça.
— Apenas lhe desejamos o melhor, minha senhora.
— Já leio o suficiente nas cartas da minha mãe. Não preciso de 

ouvir o mesmo da vossa boca.
— Deveria casar com ele.
— Quase fazem com que me arrependa da minha opinião sobre 

a igualdade entre patrões e empregados — afirmou com sinceridade.
Os olhos de Shauna brilharam.
— Mas a senhora deveria casar com ele.
— Não deves iludir-te com covinhas e ombros largos, Shauna. 

Toda essa nobre virtude e sóbria responsabilidade, que ele e os homens 
como ele fingem possuir, são meras cortinas de fumo para esconde-
rem a inutilidade ociosa das suas existências aristocráticas e obsoletas.

— A senhora é membro da aristocracia.
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— Para além desse facto infeliz, nada mais temos em comum. Ele 
é fingimento e privilégio dentro de um embrulho caro. Eu sou amante 
do conhecimento. Passo os dias em busca da verdade e partilho-a com 
outros que procuram igualmente a verdade. Porque diabo deveria eu 
casar com um homem assim?

— Ma petite não deveria casar com Lorde Gray. — Os lábios de 
Clarice fecharam-se num arco. — Tem de casar com ele.

— Lorde Gray é a favor das Leis do Trigo e está entre aqueles que  
virulentamente se opõem à reforma da Câmara dos Comuns. — Con- 
tava pelos dedos. — É solteiro e sem filhos, mas possui pelo menos 
três carruagens e nada menos que quatro cavalos de sela, o pior tipo 
de extravagância ostensiva da elite privilegiada. — E mal falara com ela 
nos últimos 18 anos. — E parece que engoliu um garfo.

— A senhora admira-o.
— Na verdade, detesto-o.
— Ma chère, o Conde de Egremoor morreu.
Zenobia pestanejou. 
— Foi apenas — recitou em voz alta as palavras que repetira para 

consigo e em silêncio durante anos — um acordo informal.
— Era o que o velho conde mais queria, minha senhora.
Zenobia olhou Shauna de soslaio.
— Como sabes isso?
— A mãe da senhora…
— Muito bem. — Zenobia tirou os óculos e meteu-os num bolso 

da sua peliça. — Vou caminhar para casa. Se quiserem acompanhar-
-me, apreciarei a vossa companhia. Mas se alguma de vós voltar a falar 
no assunto, serei eu a deixar de falar convosco. Permanentemente.

Nenhuma respondeu. O silêncio não era habitual nelas.
— O que foi? Digam-me! — exigiu.
— Não deseja ter uma família, minha senhora?
Sentiu um mal-estar no ventre.
— Querem ir-se embora? — Olhou de uma para a outra. — É isso 

que se passa? Estão cansadas de viver com uma jovem excêntrica e de- 
sejam trocar-me por companhia mais elegante?

— Não!
— Non!
— Pensei que éramos felizes as três, com o Franklin e o Jonah.  

E também a Sra. Curly. Pensei que éramos uma família. Uma família 
pouco convencional, claro, mas feliz.
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— E somos, senhora! — Shauna franziu o rosto sardento ao olhar 
para Clarice.

— Ma chère, esse casamento seria bom para si.
— O casamento não é bom para mulher nenhuma, Clarice. Liga-a 

a um dono como se de correntes de tratasse, e silencia-lhe a voz como 
se estivesse amordaçada. Porque haveria eu de querer tal coisa? Fui 
abençoada com um pai afetuoso e negligente e sou livre de fazer quase 
tudo o que quero com os recursos que tenho. Não desejo subter-me 
a um senhor potencialmente mais severo. E ainda tenho trabalho a 
fazer… tanto trabalho que não me sobra tempo para ficar aqui a discu-
tir convosco.

— Mas, ma petite, e o romantismo?
— Flores, poemas e gestos grandiosos — acrescentou Shauna.  

— Merece-os como todas as mulheres, minha senhora.
— Tudo isso não passa de fingimento para convencer as mulheres 

a submeterem-se à autoridade masculina.
— Mas e o amor? — perguntou Clarice.
— Vejam o que aconteceu à minha irmã quando se apaixonou! 

Desistiu da família e de Inglaterra para seguir um homem até ao outro 
lado do mar, e agora desapareceu.

— Ma chère — disse Clarice. — O casamento com um homem 
bom não é assim.

— O marido da Amarantha era um homem bom, mas ela desapa-
receu. — O mais importante era que Colin Gray não era um homem 
bom. O problema é que mais ninguém sabia. Mesmo as suas queridas 
amigas, Kitty Blackwood e Constance Sterling, gostavam dele. Mas 
não o conheciam como ela o conhecera havia muitos anos. — Clarice, 
tenho o espírito aberto. Mostra-me um verdadeiro benefício em obri-
gar uma mulher a desistir da sua vida, da sua autonomia legal, de tudo 
o mais, por um homem, e talvez eu repense a minha opinião acerca 
do casamento.

— Pfft! — desdenhou Clarice. — Fala sempre em pensar! E o senti-
mento? Ma petite, deve permitir-se experimentar o tumulto do coração 
antes de se fechar num torreão para o resto da sua vida.

— E também não lhe faria mal tentar mordiscar um belo queixo 
— sugeriu Shauna.

— C’est ça! As delícias da carne devem ser provadas enquanto se 
é jovem. Ah, a paixão do amor na juventude! É sublime — suspirou 
Clarice. — Não se deve negar a ela, ma petite.
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Claro que não sabiam que ela já provara as delícias da carne. Fora 
levada pela curiosidade. Mas a simples ideia de tal coisa juntamente  
com os pensamentos acerca de Colin Gray causavam-lhe mal-estar, 
como se os pulmões tivessem acidentalmente sorvido água e se vissem 
obrigados a debater-se em busca de ar.

— Parem com isto — pediu. — Por favor. Não tenho a mínima 
intenção de me algemar a um homem.

— Mas o falecido conde…
— E garanto-vos que, mesmo que os meus sentimentos se alterem 

em relação à instituição, o novo Conde de Egremoor é o último ho- 
mem na terra com quem me casaria.
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CAPÍTULO 3

Um Encontro, Por Fim

Z enobia estava sentada à secretária com a pena entre os dedos, 
mais habituados a ela do que à agulha de coser, óculos empo-
leirados na cana do nariz e a cabeça inclinada sobre o seu 

último panfleto, quando Franklin anunciou numa voz misteriosa:
— O Conde de Egremoor.
Tapando o trabalho com uma folha branca, levantou-se.
Ali estava ele à porta da sala, diminuindo a estatura do criado. A cor  

do dia frio lá fora tocara-lhe as maçãs do rosto, mas, fora isso, estava exa- 
tamente como quando o vira em Edimburgo, meses antes: elegante, 
discreto, e completamente perfeito. Desde o lenço de pescoço com 
padrão de mármore italiano, às botas que brilhavam como a lâmina 
de uma espada, não havia tom que quebrasse a harmonia ou ângulo 
que desagradasse. Imóvel, severo e inteiramente concentrado nela, era 
uma criatura forte e magnífica, de impecável sangue nobre, vigiando-a 
como um falcão que caçasse lá do alto e a considerasse uma presa 
insignificante.

Um silêncio enervante pairou no aposento. 
Zenobia sentiu que a sua coragem se mantinha ao ver que ele não 

falava; o conde deveria estar pelo menos tão infeliz como ela com aquele 
encontro.

— Não precisava de ter vindo — disse ela, por fim. — Ter-me-ia con- 
tentado com uma carta do seu secretário.

Não podia ter sido um sorriso a causar-lhe uma leve sombra junto à  
boca. Aquele homem nunca sorria. Porém, inclinou-se maravilhosamente, 
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sem excessos ou floreados, mas com um fantástico controle. O cha- 
péu e o chicote que segurava eram adereços para revelar os tendões  
e os longos dedos das suas mãos, e deixavam claro que a visita não seria 
longa.

— Bom dia, minha senhora. — A sua voz era tão suave e profunda 
como na primavera, na Escócia, quando mal se lhe dirigira, apesar de  
terem estado presentes no mesmo casamento. — Espero que se en- 
contre bem.

— Oh, por favor! — disse ela com brusquidão. — O senhor não 
quer saber se me encontro bem ou não. E eu não me preocupo com 
ocas convenções sociais, por isso dispensemos a conversa de circuns-
tância. Soube da morte do seu pai e lamento muito. Apresento-lhe as 
minhas sinceras condolências.

— Apresenta? — O conde entrou na sala, e ela sentiu um impulso 
perturbante de agarrar no atiçador da lareira e de o brandir. Mas ele 
deteve-se a meio do aposento.

— Apresento sim — declarou ela. — Por isso, pode ir.
Algo perspicaz lhe cintilou no olhar e ela sentiu um pequeno cho-

que no estômago.
— Acabo de chegar — afirmou.
— E é exatamente o tempo de visita que consigo suportar — retor-

quiu ela. — Tenha um bom dia, senhor.
— Emily.
Disse-o de forma banal. Mas o som do seu nome na boca dele pro-

vocou-lhe uma sensação terrível nas entranhas, apertando-as num nó 
de dor muito antiga e indesejável.

— Respondo pelo nome de Zenobia — interrompeu-o, antes que 
ele conseguisse continuar. — Há já vários meses.

— Entendo. — Avançou mais um passo.
— Pare. — Estendeu a mão. Os olhos dele eram de um maravi-

lhoso tom de azul, tão escuro, tão familiar. Em determinada ocasião 
pensara que o sorriso mais afetuoso do mundo estava naqueles olhos. 
— Apresentei-lhe as minhas condolências, despedi-me e fui sincera 
em ambas as coisas. — Afinal não era mulher que se descontrolasse 
diante de um par de olhos escuros. — Saia, por favor.

— Ainda não posso. — O queixo dele era tal qual Clarice e Shauna 
haviam elogiado: firme e belo e, naquele momento, ocupado numa 
dança leve e intrigante de tensão muscular. — Primeiro tenho de lhe 
dizer algo. 
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Ela franziu a testa e tentou não olhar para o músculo em mo- 
vimento.

— Diga então, e depois retire-se.
Os ombros dele pareceram firmar-se ainda mais no lugar.
— Minha senhora — disse então o conde, em voz temível —, dá- 

-me a honra de ser minha noiva?
Embora tivesse experiência em assustar as pessoas que desejava 

assustar, Colin nunca vira a cor desaparecer tão rápida e inteiramente 
de um rosto como estava a acontecer com o de Emily. Se necessitasse 
de confirmação de que a jovem temera este momento, ela estava ali 
no branco pergaminho das suas faces e testa. Até os lábios lhe empa-
lideceram — lábios admiráveis, rosados, torneados, e formados para 
sugerir o riso em vez do espanto que agora os separava. Também  
os olhos se abriram, esmeraldas brilhantes por detrás das lentes dos 
óculos de armações douradas. O queixo dela parecia de fada, não  
mole e redondo, mas levemente aguçado, e as feições eram bonitas. 
O cabelo não mudara em 20 anos, mas agora as madeixas estavam 
apertadas num rabo de cavalo, em vez de emaranhadas em agulhas 
de pinheiro e fitas que não combinavam. Vestida sobriamente num 
tom suave de azul, era o retrato de uma donzela solitária e claramente 
surpreendida, o que fez com que ele desejasse terminar rapidamente 
a conversa.

— Deve estar a brincar — disse ela, quebrando o pesado silêncio.
— Não brinco.
— Terá então enlouquecido.
— Muito pelo contrário.
— Oh. — Um delicado «V» surgiu-lhe na cana do nariz, por cima 

da armação dourada. — Foi-lhe exigido que me pedisse em casamento, 
não é verdade? São os termos do testamento do seu pai.

Era uma mulher inteligente e perspicaz, bem como frontal, de 
uma forma que envergonharia a maioria das mulheres. Não se impor-
tava com o que os outros pensavam sobre ela. Nunca se importara.

— Foi — concordou ele, porque sempre fora franco com ela. 
Exceto uma vez.

— Não precisava de ter vindo. Poderia ter escrito ao meu pai para 
Willows Hall.

— O testamento especificava o modo como deveria propor-lhe 
casamento.

— Ah, sim? Que horrível do seu pai.

O Conde PT.indd   36 12/09/2017   17:25



C O Conde D

37

— Devo… — Sentiu uma necessidade até aí desconhecida de acla-
rar a garganta. — Devo também esperar pela sua resposta.

— Isto não poderia ser mais idiota, não crê? Não, não me casarei 
consigo. Agora pode retirar-se. — Voltou para a secretária, mas depois 
olhou para trás com os olhos muito abertos. — Não será de facto obri-
gado a casar comigo para herdar Maryport Court, pois não? Uma coisa 
dessas não pode ser legal. A propriedade é vinculada.

O conde sentiu a coluna vertebral endurecer, com as vertebras per-
feitamente alinhadas.

— Porquê? — Devia retirar-se. Imediatamente. Antes que dissesse 
algo de que se arrependesse. — Se fosse, responderia de maneira 
diferente?

— Evidentemente que não. — Fez uma pausa e o susto cintilou 
nas cândidas esmeraldas dos seus olhos. —É esse o caso?

— Não. — Mas teria de casar com ela para manter o controle sobre 
extensas propriedades não vinculadas no West Country, bem como 
sobre as joias da sua mãe. 

— Está certa. A propriedade está vinculada ao título.
— Deve ser um alívio para si — disse ela, voltando-lhe de novo as 

costas e sentando-se à pequena escrivaninha. — Não desejaria que se 
separasse daquilo que tanto estima. — Pegou numa caneta. — Creio 
que esta exigência, mesmo conforme foi feita, não aguentaria perante 
a lei. Poderia tê-la contestado.

— Preferi não o fazer. — Para proteger a privacidade do acordo 
dos pais de ambos. Para proteger a sua privacidade. E a dela.

— Bem, agora a sua dedicação ao dever ficou satisfeita. — Mer- 
gulhou a caneta na tinta. — Passe um bom dia.

Colin sentiu um mal-estar duro e quente instalar-se-lhe nas coste- 
las. Não estava acostumado a ser mandado embora. E, embora não tivesse 
desejado aquele encontro, também não quisera que corresse assim.

— Adeus, Emily — despediu-se, olhando-lhe os ombros direitos e 
o cabelo brilhante.

Ela não respondeu, nem sequer ergueu a cabeça. Ele voltou-se para 
a porta e, pela última vez, afastou-se da jovem que fora em tempos a 
sua melhor — a sua única — amiga.

Pela janela, ela viu-o receber as rédeas do cavalo da mão de Jonah, 
montar com a facilidade própria de um homem bem-adaptado a tudo 
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o que fazia, e partir. Tinha um traseiro magnífico e ombros direitos e 
largos, de modo que o desagradável calor que Zenobia sentia no ven-
tre não devia desconcertá-la. Qualquer mulher consideraria sedutores 
aqueles atributos físicos e havia muito que se reconciliara com o facto 
infeliz de não ser a única nesse contexto — não em relação a ele.

— E é assim — disse. Não era raro falar sozinha. Porém, ficar a 
olhar para um homem era, nela, um ato sem precedentes. Mas trata-
va-se de Colin. Sempre fora a sua exceção.

Acabara-se. Agora, por fim, ele não representava nada para ela.
Contudo, o tempo passado a ponderar a atração peculiarmente con- 

flituosa e as crueldades dos homens — principalmente daquele 
homem — era, sem sombra de dúvida, tempo perdido. O seu último 
panfleto requeria atenção. Mais uma vez instaria o Parlamento a apre-
sentar a debate a Lei de Felicidade Doméstica, que exigia o direito 
legal de a esposa controlar os seus bens e rendimentos, manter sobre 
os filhos autoridade igual à do marido, e que lhe fosse permitido dei-
xá-lo, se ele a maltratasse a ela ou às crianças. A lei era até ali o seu 
esforço mais ambicioso e o culminar de anos de investigação e ela-
boração. Através de Brittle & Filhos, Tipógrafos, enviara um esboço a  
cada membro do Parlamento. Nenhum deles o aceitara e, como tal,  
a sua caneta trabalhava ainda com mais fúria. Esta exortação não pou-
paria a censura.

Mas quando o criado apareceu de novo à porta da sala, com uma 
salva de prata na mão enluvada, descobriu que não escrevera uma 
única palavra. O facto de um par de ombros largos e um rosto bem-
-parecido distraírem uma mulher do seu objetivo fê-la desesperar 
momentaneamente devido ao seu sexo.

— Minha senhora — disse Franklin, solene —, chegou uma carta 
da Brittle & Filhos.

Ela voltou-se na cadeira.
— Dele?              
A cabeça de Franklin fez acenos pequenos e rápidos. Ela levantou- 

-se de um salto. O criado ergueu-se na ponta dos pés, expectante, en- 
quanto ela rasgava o envelope que, como sempre, não trazia remetente 
e fora entregue no escritório dos seus tipógrafos por um mensageiro 
anónimo. Na folha havia apenas três palavras, escritas na caligrafia 
firme, nítida e aristocrática de Peregrino: Com uma condição.

Soltou o ar por entre os dentes cerrados.
— Continua a insistir para que me encontre com ele.
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— Patife! — O criado sacudiu a cabeça. — Ficaríamos mais bem 
servidos se fossemos nós procurar Lady Amarantha — disse pela cen-
tésima vez naquele mês.

A criadagem estava dividida: havia semanas que o cavalariço e 
Clarice insistiam para que ela procurasse a ajuda do homem que fora 
o secretário do Clube do Falcão, enquanto Shauna e Franklin eram 
firmemente contra. A governanta, a Sra. Curly, não tinha opinião, 
afirmando estar demasiado ocupada com as suas responsabilidades 
para se pronunciar acerca de assuntos que deveriam ser resolvidos 
pela sua senhora. Mas pertencia a uma geração mais antiga e não apre-
ciava aquilo a que chamava as «ideias radicais» da sua patroa.

— Sou uma reformista, não uma espia — disse naquele momento 
a Franklin. — Não tenho conhecimentos nem capacidades para 
encontrar a minha irmã. — Amachucou o papel e aproximou-se da 
secretária. — Lembra-te do que aconteceu quando contratei um inves-
tigador privado de Bow Street para localizar o Corvo no campo. Ficou 
acamado durante meses.

— Mas a senhora conseguiu descobrir o papel do Sr. Yale no clube 
— disse Franklin, num tom cheio de orgulho.

— É verdade — murmurou. O seu pessoal ficara tão feliz com 
aquela pequena vitória. Devido a isso, e através de pistas que Diantha 
Lucas, companheira de Wyn Yales nessa viagem, revelara involuntaria-
mente, bem como de boatos e algumas informações que os membros 
da sua criadagem tinham ouvido durante vários anos, soubera algo 
acerca do Clube do Falcão que a deixara perplexa: os seus membros  
de elite divertiam-se a encontrar pessoas desaparecidas e a devolvê- 
-las às suas casas — pelos vistos, quer essas pessoas o desejassem,  
quer não. Diantha Lucas não quisera voltar a casa, contudo Wyn Yale, 
cujo nome no clube era Corvo, encontrara a fugitiva e devolvera-a à 
família.

Presentemente, pouco importava se os membros do clube o faziam 
por se sentirem enfadados com os seus divertimentos habituais, ou 
pela satisfação de interferirem na vida dos outros.

Nesse momento, Zenobia precisava dos serviços deles.
— Se eu pudesse pedir ao Sr. Yale para me ajudar a encontrar a 

Amarantha sem revelar que sei que ele era membro do clube, fá-lo-ia.
— Não pode — disse Franklin em tom sombrio. — Se só a Lady 

Justiça sabe que ele é o Corvo, a senhora vai expor-se.
— Tenho de o fazer, Franklin.
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— Tem de fazer o quê? — perguntou da porta Jonah, o moço de 
cavalariça. As suas pernas compridas, cobertas por confortáveis calças 
de couro, contrastavam com a figura baixa e agradável de Franklin, que 
insistia em usar a libré da casa do seu pai.

— Tenciona encontrar-se por fim com o tal patife — resmungou 
Franklin.

— Já não era sem tempo — disse Jonah segurando uma palha 
entre os dentes. — Lá estarei para a proteger, claro.

Franklin fungou, irónico.
— Servirá de grande coisa se ele for maior do que tu, trinca-espinhas.
— Ou a senhora poderia levar aqui o pote de banha — disse Jonah 

alegremente. — Podia sentar-se em cima do Sr. Peregrino e dominá-lo.
— Peregrino? — perguntou Shauna, que entrava nesse momento. 

— Respondeu à sua última carta?
A missiva passou para as mãos da criada.
— Oh, minha senhora — disse Shaura num murmúrio horrori-

zado. — Não pode estar a pensar fazer isto.
— Está, embora, claro, eu tenha implorado que não o faça — disse 

Franklin em tom afetado.
— Se ele for como a maioria dos homens — disse Clarice entrando 

apressada na sala —, assim que tiver o que deseja, pfft, perderá o inte-
resse. Cumprimento-a pela sua coragem, ma petite.

— Atirar-se para a frente de um leão esfomeado não é coragem, 
Madame Roche — disse Franklin. — É um ato de desespero.

Clarice espreitou o que Zenobia estivera a escrever.
— Ce soir! Ah, ma petite é mais corajosa do que qualquer mulher! 

— exclamou para os outros. — Escreve que se vai encontrar com ele 
esta noite.

Shauna soltou uma exclamação sufocada.
— Esta noite! Oh, minha senhora…
— Basta! — Zenobia girou na cadeira. — Para encontrar a minha 

irmã, terei de o fazer. Já decidi.
— Mas esta noite? Tão depressa?
— Se vou ser exposta ao mundo como Lady Justiça, será melhor que  

tal aconteça agora do que mais tarde. Mas espero que não seja neces-
sário. Agora, por favor, deixem-me fazer isto.

Saíram todos da sala, em pesado silêncio.
— Obrigada — agradeceu, quando já estavam todos de costas. 

— Obrigada meus amigos. Se tudo terminar esta noite, quero que 
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saibam que me sinto grata por tudo o que fizeram por Lady Justiça, 
mas, principalmente, pelas pessoas da Grã-Bretanha. O que quer que 
aconteça agora, não permitirei que sofram por me terem apoiado.

— Bem sabe que qualquer um de nós iria para a forca pela senhora! 
— declarou Franklin. — Mas, se formos, gostaria pelo menos de ser 
eu a escolher o que envergará no caminho para lá — acrescentou, lan-
çando um olhar reprovador ao vestido dela.

— Vamos acreditar que não chegaremos à forca.
Jonah, Franklin e Shauna partiram, e Clarice reclinou-se numa 

cadeira.
— Agora, ma petite — disse a francesa, com um suspiro digno de 

um palco —, chegou o momento de termos uma conversa.
Zenobia estendeu a mão para o lacre.
— Sobre quê?
— Sobre o desejo masculino.
— Clarice!
— Ma chère, a menina nada sabe sobre o que verdadeiramente ins-

pira os homens. Este homem que há anos escreve à Lady Justiça, está 
apaixonado por ela. Non, non. Está obcecado com ela.

— Não. Quer silenciá-la. Quer impedi-la de advogar os direitos das 
pessoas que considera tolas. É inteligente e manipulador e pensa que, 
por ela ser mulher, a lisonja fá-la-á fraquejar e comportar-se de forma 
incauta.

— Oui, deseja silenciá-la. Mas sente-se também intrigado. Esti- 
mulado. Quer controlá-la. Quer possuí-la. Sabe que, para os homens, 
é tudo o mesmo.

— Pois sim. — Afinal, era o que a Lei da Felicidade Doméstica im- 
pediria: o desejo de os homens controlarem as mulheres.

— Uma mulher será tola se não utilizar o desejo do homem em 
seu proveito. E a menina, Emilie, não é tola. — Clarice apertou os 
lábios. — Por isso, ma chère, terá de decidir: está de facto preparada 
para fazer o necessário, de modo a atingir o seu objetivo?

A lua cedera já a noite às estrelas quando Zenobia chegou ao local do 
encontro combinado por carta: um pequeno cemitério, muito antigo, 
rodeado por um gradeamento e sebes, numa rua onde ainda transita-
vam carruagens e cavalos. Uma longa capa negra e um véu ajudavam 
a escuridão a disfarçá-la.
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Jonah caminhava a seu lado, também com o rosto oculto por um 
capuz, mas não a acompanharia ao encontro. Apesar das provocações, 
o Peregrino não a assustava. Um homem que dedicava o seu tempo 
livre a resgatar gente extraviada não poderia fazer mal a uma mulher só.

As pedras da calçada brilhavam com a chuva que caíra, quando  
ela fez um gesto para que Jonah se deixasse ficar do outro lado da rua. 
Os candeeiros iluminavam irregularmente aquela zona de Londres,  
e a abertura no muro ocultava-se na sombra. Junto ao portão encontrava-
-se um homem enorme.

— Minha senhora… — O mastodonte inclinou-se. — Ele espera-a 
lá dentro.

A razão da escolha do local foi logo evidente. A sebe espessa den-
tro do muro criava um refúgio com privacidade e as pedras tumulares, 
irregularmente espalhadas, tornavam impossível uma fuga rápida.

Também ele encenara a situação em seu proveito. Encontrava-se 
entre as pedras, a menos de quatro metros, e um candeeiro no chão, 
atrás dele, transformava-o numa silhueta. Era alto e a largura dos seus 
ombros e sólida postura sugeriam um homem de ótima condição fí- 
sica. A noite estava amena e ele não trazia chapéu ou sobretudo — nada 
que o disfarçasse.

Parecia inteiramente disposto a dar-lhe a conhecer a sua verda-
deira identidade. O portão rangeu ao fechar-se atrás dela.

— Boa noite, minha senhora — disse ele, para a escuridão. — É um 
prazer conhecê-la por fim. Desejei este momento durante anos. Mas, 
claro, já o sabe. — Falava num tom suave e baixo, nada ameaçador, 
antes íntimo, e chocante, inacreditável e horrivelmente familiar.

Apenas poucas horas antes, aquela voz elegante propusera-lhe 
casamento.

— Sou o Gray — continuou. — Agora, retire o véu e diga-me o seu 
nome.
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