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Capítulo 1

Escócia, 1884

O noivo de Juliana St. John estava uma hora atrasado para 

o seu próprio casamento. Enquanto Juliana  esperava sen-

tada, resplandecente de cetim e rosas amarelas, vários 

amigos e familiares foram enviados através da chuvosa  Edimburgo 

para descobrir o que se passava. 

A madrinha, Ainsley Mackenzie, tentava manter Juliana ani-

mada, assim como a madrasta, Gemma, embora à sua maneira. 

Mas Juliana sabia, no fundo do seu coração, que algo de terrivel-

mente errado se passava. 

Quando os amigos de Grant voltaram, embaraçados e de mãos 

vazias, e Ainsley pediu ao marido, um escocês grande e forte, que 

fosse procurar o noivo, o resultado foi diferente. 

Lorde Cameron Mackenzie entreabriu a porta da sacristia e 

espreitou. 

— Ainsley — disse, e voltou a fechar a porta. 

Ainsley apertou as mãos de Juliana, que neste momento pare-

ciam gelo. 

— Não te preocupes, Juliana. Vou descobrir o que aconteceu. 

A madrasta, apenas dez anos mais velha do que a própria 

Juliana, estava zangada. Gemma não dizia nada, mas Juliana via 

raiva em cada um dos seus movimentos. A madrasta nunca gos-

tara de Grant Barclay e apreciava ainda menos a mãe dele. 

Ainsley não demorou. 
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— Juliana — disse, com voz gentil. Estendeu a mão. 

Quando uma pessoa falava naquele tom, seguiam-se sempre 

notícias horríveis. Juliana levantou-se com um restolhar de cetim. 

Gemma tentou segui-la, mas Ainsley ergueu a mão. 

— É melhor ser só a Juliana.

Gemma começou a protestar mas, apesar do seu tempera-

mento volátil, também era inteligente. Fez um aceno a Juliana e 

apertou-lhe a mão. 

— Estou aqui para ti, querida. 

Juliana também estava de mau humor, mas, ao sair para a 

chuva imparável no adro da igreja, a única coisa que sentia era uma 

curiosidade entorpecida. Há vários anos que estava noiva de Grant. 

O casamento estivera sempre a uma distância tão confortável que 

fora quase um choque quando, finalmente, o dia chegou. E agora…

Estaria Grant doente? Morto? 

A névoa e a chuva leve envolviam a cidade num manto que obs-

curecia o céu. Ainsley conduziu Juliana com o seu vestido requin-

tado através de um minúsculo pátio, onde a noiva enlameou os 

seus botins novos de salto alto. 

Chegaram a uma arcada de tijolo e Ainsley começou a descer, 

afastando-se da igreja principal. Felizmente, todos os convidados 

estavam na igreja, esperando e observando, especulando sobre o 

que correra mal. 

Sob um dos arcos, mas ainda ao frio, Lorde Cameron espe-

rava sozinho, um gigante de ombros largos com um kilt de xadrez 

Mackenzie. Quando Ainsley e Juliana chegaram junto dele, 

 Cameron fitou Juliana com olhos duros como sílex. 

— Encontrei-o. 

Apesar disso, Juliana continuava a sentir apenas entorpeci-

mento. Nada daquilo parecia real: nem Cameron, nem os céus bai-

xos no exterior da igreja, nem o seu vestido de noiva. 

— Onde está? — perguntou Juliana. 
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Cameron apontou com o frasco de prata que tinha na mão.

— Numa carruagem atrás da igreja. Queres falar com ele?

— Claro que quero falar com ele. Vou casar com ele… — 

Reparou no olhar trocado entre Ainsley e Cameron, detetou um 

vislumbre de raiva nos olhos de Ainsley, a zanga refletida nos de 

Cameron. 

— Que se passa? — Juliana apertou a mão de Ainsley. — Diz-

-me antes que eu enlouqueça. 

Cameron respondeu antes de Ainsley. 

— O Barclay fugiu para casar — disse ele, pronunciando bem 

as sílabas. — Está casado. 

Os arcos e o pátio, em pedra sólida de Edimburgo, desataram 

a rodar em torno dela, mas Juliana estava bem direita, fitando 

 Cameron Mackenzie, sentindo o calor de Ainsley ao seu lado.

— Casado. — Os lábios de Juliana ficaram rígidos. — Mas ele 

vai casar comigo. 

Ela sabia que a última coisa no mundo que Lorde Cameron 

Mackenzie desejava fazer nesse dia era perseguir o seu noivo e 

depois dizer-lhe que o homem tinha fugido com outra mulher. 

Mas continuava a fitá-lo, como se, olhando-o com força suficiente, 

ele pudesse alterar a história e contar-lhe uma diferente. 

— Casou ontem à tarde — disse Cameron. — Com uma 

mulher que andava a ensinar-lhe piano.

Aquilo era uma loucura. Tinha de ser uma brincadeira. 

— A senhora Mackinnon — disse Juliana sem entoação. 

Lembrava -se da mulher de cabelos escuros e vestidos simples que, 

por vezes, estava em casa da mãe de Grant quando ela  chegava. 

— É viúva. — Uma gargalhada abafada escapou-lhe dos lábios. 

— Agora já não, suponho. 

— Disse-lhe que tinha de ter a decência de to dizer pessoal-

mente — frisou Cameron na sua voz rouca. — Por isso trouxe-o. 

Queres falar com ele? 
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— Não — disse Juliana rapidamente. — Não. — O mundo 

começou outra vez a rodar. 

Cameron introduziu o frasco na mão de Juliana. 

— Bebe, rapariga. Vai atenuar o golpe. 

Uma senhora decente não bebia álcool, e Juliana fora criada 

para ser muito decente. Mas a reviravolta nos acontecimentos tor-

nara a ocasião extremamente indecente. 

Juliana inclinou o frasco e enfiou um gole de ardente whisky 

escocês na boca. Tossiu, engoliu, tossiu outra vez e limpou os 

lábios quando Cameron recuperou o frasco. 

Talvez não devesse ter bebido. O que Cameron lhe dissera 

começava a parecer real. 

Duzentas pessoas aguardavam na igreja o casamento de Juliana 

St. John com Grant Barclay, duzentas pessoas que teriam de ser 

mandadas para casa. Duzentos presentes para serem devolvidos, 

duzentas cartas de desculpa a escrever. E os jornais fariam uma 

festa. 

Juliana segurou o rosto nas mãos. Ela nunca se sentira apai-

xonada por Grant, mas julgava que tinham, pelo menos, cons-

truído uma amizade, um respeito mútuo. Mas nem isso Grant lhe 

concedera. 

— O que hei de fazer? 

Cameron guardou o frasco no sobretudo.  

— Vamos levar-te a casa. Vou mandar parar a minha carrua-

gem na passagem ao fim deste caminho. Ninguém precisa de te 

ver. 

Eram generosos, Ainsley e Cameron — estavam a ser gene-

rosos. Juliana não queria generosidade. Queria espernear e 

enraivecer -se, não só com Grant, mas consigo própria. Estivera tão 

segura do seu noivado, tão convencida de que não seria deixada na 

prateleira. Além disso, queria a estabilidade de uma vida normal, 

algo por que lutara desde sempre. 
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O seu futuro desfizera-se em pó, a sua escolha segura fora-lhe 

arrancada de debaixo dos pés. O choque ainda a mantinha entorpe-

cida, mas ela sentia o arrependimento a atacá-la. 

Juliana esfregou os braços, subitamente gelada. 

— Ainda não. Por favor, deem-me um momento. Preciso de 

ficar um momento sozinha. 

Ainsley espreitou para o adro, para o qual as pessoas começa-

vam a sair, vindas da igreja. 

— Não vás por ali. Há uma capela aqui em baixo. Nós mantemo -

-los afastados. 

— Abençoada sejas, Ainsley. — Juliana não conseguiu soltar-se 

o suficiente para dar a Ainsley o abraço que ela merecia.

Deixou Ainsley guiá-la até à porta da capela, que Cameron 

abriu. Cameron e Ainsley voltaram para trás, Juliana entrou sozi-

nha e a porta fechou-se. 

A capela estava fria, mas escura e tranquila. Juliana ficou por 

um momento diante do altar despido, olhando a cruz simples pen-

durada por cima, sozinha e sem adornos. 

Grant, casado. Com a senhora Mackinnon. Juliana percebia 

agora coisas que tinha visto nos últimos meses, mas a que na 

altura não prestara atenção — Grant e a senhora Mackinnon lado 

a lado ao piano da mãe dele, trocando sorrisos. Grant olhando 

pensativamente para Juliana, como se quisesse falar-lhe de algo 

importante, e dizendo depois qualquer piada ou um comentário 

tolo. 

Agora sabia o que ele queria dizer-lhe. Menina St. John, 

 apaixonei-me pela minha professora de piano e quero casar com ela, e 

não consigo. 

Escândalo. Humilhação. 

Juliana cerrou os punhos, desejando gritar com a Providência 

por ser tão maldosa. Mas, mesmo na sua agitação, blasfemar numa 

capela parecia-lhe errado. 
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Contentou-se em avançar intempestivamente para um banco, 

as saias cor de marfim enfunadas à sua volta. 

— Maldição! — disse, atirando-se para o assento. 

Para cima de algo que se mexia. Um homem com longas per-

nas sob um kilt de lã, um corpo grande que se estendia até uns 

ombros fortes. Um homem que acordou e deu com uns 55 quilos 

de mulher em vestido de noiva sentados nas suas coxas. 

— Mas que diabo? — Olhos cinzentos como os de Ainsley 

refulgiram num rosto demasiado bronzeado para ter vivido muito 

tempo na Escócia. 

Elliot McBride, obviamente, não tinha escrúpulos em blasfe-

mar numa igreja. Nem em dormir numa igreja. 

Juliana levantou-se rapidamente, mas não conseguiu sair do 

banco. Olhou para Elliot enquanto este se soerguia e se chegava 

para uma ponta, mantendo as botas em cima do banco. 

— Elliot? — perguntou Juliana, sem fôlego. — Que fazes 

aqui? 

— Tento encontrar alguma paz — disse ele. — Há demasiadas 

pessoas por aí. 

— Quero dizer, aqui, na Escócia? Pensava que estavas na Índia. 

A Ainsley disse que estavas na Índia. 

Elliot McBride era um dos muitos irmãos de Ainsley, um 

homem por quem a adolescente Juliana se apaixonara loucamente 

há uns cem anos. Desaparecera para a Índia para fazer fortuna e, 

desde então, ela nunca mais o vira. 

Elliot passou a mão sobre a cara com vestígios de barba, ape-

sar de cheirar a sabão e a água, como se tivesse acabado de tomar 

banho. 

— Decidi voltar para casa. 

Lacónico, era a palavra para descrever Elliot, o McBride indo-

mado. Também grande e forte, com uma presença que tirava o 

fôlego a Juliana. Fora assim quando ela era criança e ele era o irmão 
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selvagem de Ainsley, e novamente quando ela fora uma debutante 

orgulhosa e ele assistira ao seu baile de apresentação à sociedade 

com a farda do regimento. 

Juliana afundou-se novamente num extremo do banco, a seguir 

aos pés dele. Lá em cima, na torre da igreja principal, tocavam os 

sinos, anunciando a hora. 

— Não devias estar ali, rapariga? — perguntou Elliot. Tirou um 

frasco do casaco e bebeu um gole mas, ao contrário de Cameron, 

não lhe ofereceu. — A casar com o não sei quantos? 

— Grant Barclay. Eu ia ser a senhora de Grant Barclay. 

Ele deteve o frasco a caminho da boca. 

— Ias ser? Rejeitaste o canalha de cara pálida? 

— Não — respondeu Juliana. — Parece que ontem casou às 

escondidas com a sua professora de piano. 

Era demasiado. Um riso estranho cresceu dentro dela e 

escapou -lhe da boca. Não propriamente histérico, mas uma garga-

lhada sentida que não conseguia conter. Elliot permaneceu imóvel, 

como um animal a decidir se devia atacar ou fugir. Pobre Elliot. 

O que poderia pensar de uma mulher que o arrancara do seu sono, 

atirando-se para cima dele, e depois desatava a rir descontrolada-

mente porque o noivo a abandonara? 

O riso de Juliana acalmou, e ela limpou os olhos com as pontas 

dos dedos. O seu cabelo ruivo estava a soltar-se, uma das rosas 

amarelas que Ainsley aí fixara tombou-lhe para o colo. 

— Estúpidas das flores. 

Elliot ficou imóvel, segurando as costas do banco com tanta 

força que se surpreendeu por a madeira não lascar. Observou 

Juliana a rir, o seu glorioso cabelo a cair para os ombros nus. Ela 

sorriu, apesar de os olhos azuis estarem húmidos; as mãos que 

apanharam a flor do colo tinham dedos longos e trémulos. 

Elliot queria pôr os braços em torno dela e aconchegá-la. Então, 

então, queria dizer. Estás melhor sem o idiota. E um instinto ainda 

A Sedução de Elliot McBride.indd   11 22/05/19   11:17



Jennifer Ashley

12

maior queria enviá-lo em busca de Grant Barclay e dar-lhe um tiro 

por a ter magoado. 

Mas Elliot sabia que, se cometesse o erro de tocar em Juliana, 

não se contentaria em confortá-la. Ia inclinar-lhe a cabeça para 

trás e beijá-la nos lábios, como fizera no seu baile de debutante, 

naquela noite em que ela lhe permitira um beijo. 

Tinham ambos 18 anos. Antes de Elliot ter ido ao inferno e vol-

tado, aquele casto beijo ter-lhe-ia bastado. Desta vez não bastaria, 

nem de longe. 

Beijar-lhe-ia o pescoço e desceria até aos seios, acariciaria com a 

cara o decote do seu vestido, as suas partes rendadas, dar-lhe-ia bei-

jos leves nos ombros. Em seguida, voltaria para cima com a língua 

até aos seus lábios vermelhos, lambê-los-ia, persuadi-la-ia a abri-los. 

Beijá-la-ia longa e cuidadosamente, saboreando a delícia da sua 

boca, segurando-a, sem a deixar soltar-se. 

Elliot desejaria apropriar-se de tudo, porque só Deus sabia 

quando voltaria a ter uma oportunidade. Um homem destruído 

aprendia a saborear o que pudesse quando tinha a oportunidade. 

— Isto vai acompanhar-me para sempre — estava Juliana a 

dizer. — «Pobre Juliana St. John. Não te lembras? Ela já estava de 

vestido de noiva, à espera na igreja, coitadinha.»

O que é que um homem dizia a uma mulher naquele estado? 

Elliot desejou ter a eloquência do seu irmão advogado, que ganhava 

a vida a fazer discursos pomposos no tribunal. Elliot só era capaz 

de dizer a verdade. 

— Eles que falem, e que vão para o diabo. 

Juliana dirigiu-lhe um sorriso triste. 

— O mundo é sobretudo o que eles dizem, meu querido Elliot. 

Talvez seja diferente na Índia. 

Santo Deus, como é que alguém podia pensar assim? 

— As regras lá são muito rígidas. Podes morrer, ou provocar a 

morte de alguém, se não as conheceres. 
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Juliana pestanejou. 

— Oh. Está bem. Admito que isso parece pior do que as pes-

soas esperarem que eu me esconda, envergonhada, a tricotar meias 

para o resto da minha vida. 

— Porque haverias de tricotar meias? Faz o que quiseres. 

— És muito otimista. Não é justo, mas receio que falem de 

mim durante muito tempo. E agora estou na prateleira. Tenho 30 

anos, já não sou ingénua. Sei que hoje em dia as pessoas fazem 

uma série de coisas além de casarem, mas sou demasiado velha 

para frequentar a universidade e, mesmo que o fizesse, o meu pai 

morreria de vergonha por eu ser uma intelectual. Fui criada para 

servir chá, organizar festas e dizer as palavras certas à mulher do 

vigário. 

As suas palavras deslizaram sobre Elliot sem que ele as regis-

tasse, a sua voz musical acalmando-o. Ele recostou-se e deixou-a 

falar, percebendo que há muito tempo não se sentia tão confortável. 

Se eu pudesse ouvi-la para sempre, se pudesse entrar na noite 

ouvindo a sua voz, talvez voltasse a ficar bem. 

Não, nada voltaria a ficar bem, nunca mais, depois das coisas 

que tinha visto e feito, e do que lhe tinham feito. Ele pensara que, 

quando voltasse a refugiar-se na Escócia, aquilo pararia. Os sonhos, 

os terrores que sentia acordado, a profunda escuridão quando o 

tempo passava e ele não tinha a menor consciência disso. Mas não 

parara, e ele sabia que tinha de pôr em ação a parte seguinte do seu 

plano. 

Juliana examinava-o, os seus olhos azuis límpidos como um 

lago no verão. A sua beleza, a memória daqueles olhos, tinham-no 

sustentado durante muito tempo no escuro. Por vezes sonhava que 

ela estava com ele, tentando acordá-lo, a sua voz doce enchendo-lhe 

os ouvidos. Vá lá, Elliot. Tens de acordar. O meu papagaio de papel 

ficou preso numa árvore e tu és o único suficientemente alto para o 

desemaranhar. 
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Ele lembrava-se do dia em que percebera o que sentia por ela 

— deviam ter ambos 16 anos. Ela estava a lançar um papagaio com 

os filhos dos amigos do pai, e Elliot tinha ido ver. Ele recuperara o 

papagaio de uma árvore e ganhara um sorriso de lábios vermelhos 

e um beijo leve na bochecha. A partir desse dia, ficara perdido. 

— Elliot, estás acordado? 

Os olhos dele tinham-se fechado, imbuídos de memórias, e 

agora a voz de Juliana misturava-se com o sonho das recordações. 

Abriu os olhos. 

— Acho que sim. 

— Não me ouviste, pois não? — O rosto dela estava rosado na 

luz ténue. 

— Desculpa, rapariga. Estou um pouco embriagado. 

— Ótimo. Não o facto de estares embriagado, mas o de não me 

teres ouvido. Esquece. Era uma ideia tola. 

Ele abriu mais os olhos e o seu cérebro ficou alerta. Que raio 

perdera? 

Por vezes, a escuridão fazia-lhe isto. Elliot podia perder gran-

des partes de uma conversa, sem se aperceber. Recuperava os 

sentidos, compreendendo que as pessoas aguardavam uma res-

posta e se questionavam em relação a qual seria o seu problema. 

Elliot percebia que evitar as pessoas e as conversas era a melhor 

solução.

Com Juliana, ele queria saber. 

— Diz-me outra vez. 

— Acho que não devo. Se fosse uma grande ideia, tu terias acei-

tado imediatamente. Sendo assim… 

— Juliana, juro-te… a minha atenção vai e vem. Eu quero ouvir 

a tua grande ideia. 

— Não, não queres. 

Mulheres. Mesmo aquelas por quem estava secretamente apai-

xonado há anos conseguiam enlouquecê-lo. 
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Elliot sentou-se e aproximou-se mais dela, pousando os pés no 

chão. Estendeu o braço ao longo das costas do banco, sem a tocar, 

mas bastante perto para sentir o seu calor. 

— Juliana, diz-me, ou faço-te cócegas. 

— Já não tenho 8 anos, Elliot McBride. 

A voz altiva dela deu-lhe vontade de rir. 

— Nem eu. Quando digo cócegas, já não me refiro ao que fazia 

nessa altura. — Tocou-lhe o ombro despido com um dedo. 

Um erro. O contacto disparou-lhe pelo braço e foi direito ao 

coração. Os lábios dela estavam perto dos seus, cheios e vermelhos. 

Tinha sardas esmaecidas no nariz, dez ao todo. Sempre as tivera, 

sempre tentara livrar-se delas, mas Elliot tinha vontade de beijar 

cada uma. 

Os olhos dela ficaram parados e a sua voz era um sussurro.

— O que eu perguntei, Elliot, foi se tu casavas comigo. 
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Capítulo 2

Elliot ficou imóvel, os olhos tão cinzentos como os céus de 

inverno, e igualmente frios. 

Juliana percebeu, quando enunciou a pergunta, que esti-

vera a pensar em Elliot, o provocador jovem de olhos quentes da 

sua juventude. Este Elliot McBride era um estranho. O seu cabelo 

claro estava cortado muito rente, o seu rosto era duro, e finas cica-

trizes rendilhavam-lhe a bochecha. 

Este Elliot perseguira e matara outros homens, fora capturado 

e mantido prisioneiro durante tanto tempo que todos achavam 

que estava morto. Os dez meses em que estivera desaparecido 

tinham sido os piores da vida de Juliana. Voltara a casa do seu 

irmão durante algum tempo, para recuperar, mas Juliana não o 

tinha visto. Não visitara ninguém nem aceitara visitas, e partira 

novamente para a Índia. 

— Como eu disse, foi uma ideia parva — disse Juliana rapi-

damente. — Estás um pouco verde, Elliot, por isso, esquece. Não 

queria pregar-te um susto. Volta para o teu soninho confortável. 

O olhar de Elliot fugiu para o altar despido e de novo para 

Juliana, os seus dedos nas costas dela, quentes naquele lugar tão 

frio. 

— Não é assim tão parva. Acho que é uma excelente ideia.

— A sério. Faz de conta que eu não disse nada. De qualquer 

maneira, não me ouviste da primeira vez. 
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Elliot envolveu-lhe o ombro com a mão, através do cetim, a 

sua força causando ondas de calor no corpo demasiado frio de 

Juliana. 

— Não posso fingir que não ouvi da segunda vez, rapariga.

— Bem, retiro o que disse. Devo recolher-me em casa do meu 

pai e começar a devolver os presentes. Mantive apontamentos 

meticulosos, como faço sempre. A Gemma ri-se das minhas listas 

e notas, mas agora vai agradecer-mas. 

O sorriso dela era aberto, os olhos demasiado brilhantes, e o 

coração de Elliot batia com tanta força que ele ficou surpreendido 

por não ecoar no silêncio. Queria disparar para fora do banco, gri-

tando de alegria, levar Juliana de volta à igreja e mandar o padre 

prosseguir a cerimónia. A sua família, tal como a de Juliana, era 

residente na paróquia, tinham ambos idade para casar e não have-

ria qualquer impedimento. Ele conhecia pessoas que podiam emi-

tir rapidamente uma nova licença, e ficava feito. 

Elliot regressara a Edimburgo para a ver, e continuar os pla-

nos que pusera em movimento. A espera interminável na igreja 

apinhada começara a enervá-lo, por isso escapulira-se para ficar 

sozinho na capela. Após alguns goles de whisky, o seu corpo 

 fatigado — nunca descansava bem de noite — entregara-se ao 

sono. 

Para ser acordado pelo peso delicioso de Juliana, vestida de 

cetim e tule, pelo cheiro de rosas, pelo som da sua voz. Sim. Aquilo 

estava certo. 

— Não vou voltar para a Índia — disse ele. — Comprei uma 

casa, a propriedade do velho McGregor, a uns 50 quilómetros a 

norte de Aberdeen. O McGregor é meu tio-avô por parte da minha 

mãe e estava a precisar de dinheiro. Podes perfeitamente casar 

comigo e gerir a casa. 

Juliana fitou-o, os lábios entreabertos, dando-lhe vontade de 

saborear a humidade entre eles. Se ela dissesse que não, ou que 

A Sedução de Elliot McBride.indd   17 22/05/19   11:17



Jennifer Ashley

18

queria esperar, ele tinha mais planos. Elliot podia ser louco, mas 

tencionava ser muito, muito persuasivo. 

— É uma grande viagem — disse Juliana, com a voz fraca.

— Pois. — Os comboios tornavam as viagens muito mais 

fáceis mas, mesmo assim, o norte do país era remoto, um refúgio 

pacífico do barulho. Elliot precisava muito de paz. 

Os olhos azuis de Juliana estavam trepidantes. Sob o seu escru-

tínio, Elliot sentia a lassidão a abater-se sobre si mais uma vez, que-

rendo deixá-lo de novo entorpecido, encostado ao seu calor quente 

de cetim, sentindo o seu hálito… 

— Tens a certeza, Elliot? — A voz de Juliana voltou a acordá-lo. 

Claro que tinha a certeza. Elliot precisava que ela estivesse com ele 

para poder estar forte e bem. 

Ele encolheu os ombros, simulando indiferença. 

— Já te disse que é uma ótima ideia. Toda a gente quer um 

casamento. Tu estás vestida de noiva, e eu não permanecerei bem 

vestido durante muito mais tempo. 

Ela arregalou os olhos. 

— Estás a dizer que queres fazê-lo hoje? 

— Porque não? Os teus convidados estão aqui, o pastor está à 

espera. 

Juliana fez um beicinho, e esse gesto aqueceu-lhe o sangue.

— Seria um grande escândalo. 

— Que seja. Enquanto houver conversas estaremos bem dis-

tantes, na nossa propriedade. 

Juliana hesitou, depois o seu sorriso ganhou um toque de 

selvajaria. 

— Muito bem. Tal como tu dizes, porque não? 

O coração de Elliot trovejou, a exaltação sufocando-o. Precisava 

de terminar aquilo, levá-la para casa, estar com ela. 

Elliot pô-la de pé e empurrou-a para fora do banco. Juliana 

quase tropeçou nos sapatos de salto alto, mas ele segurou-a com 
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uma mão forte. A proximidade dela, a sensação do seu braço macio 

sob os seus dedos cicatrizados, incentivaram-no. Precisava de selar 

aquele acordo antes que a escuridão voltasse, e não era na escuri-

dão da noite que pensava. 

Estavam junto da porta. Elliot deteve-a, apertando-a demasiado, 

mas não conseguia soltá-la. 

— Fica com a minha irmã enquanto vou explicar ao padre que 

o noivo será um homem diferente. Estarás pronta? 

— Sim. — Juliana molhou os lábios. — Sem dúvida. 

— Ótimo. 

Ela procurou a maçaneta da porta, mas Elliot fê-la recuar. 

— Espera. 

Passou um braço por trás dela, sólido como um ramo de árvore, 

e aproximou-a mais. Tão perto que ela viu o padrão de cicatrizes 

brancas na sua bochecha, as linhas finas que lhe percorriam as 

maçãs do rosto e terminavam sob a linha do cabelo. Aqueles cortes 

tinham sido feitos por uma lâmina de serrilha fina.  

Ele ia beijá-la. Juliana susteve a respiração enquanto esperava 

o toque fresco dos seus olhos, a pressão da sua boca. Ela sonhara 

tantas vezes com o seu beijo, depois daquele que ele lhe roubara 

há tantos anos…

O beijo nunca chegou. Elliot levou a mão dela aos lábios, virou-a 

e depositou-lhe um beijo longo e ardente na palma. Todo o desa-

pontamento se dissolveu no calor que lhe desceu pelo braço e no 

fogo malévolo que lhe percorreu o corpo. 

Elliot abriu a porta da capela, empurrou Juliana para a névoa 

fria do adro e fechou a porta atrás dela. Juliana deu por si a enca-

rar uma preocupada Ainsley, o grande volume de Lorde Cameron 

e a sua madrasta, Gemma, que correra para ver o que acontecera 

a todos. 
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Foi assim que Juliana St. John acabou casada, uma hora mais tarde, 

com Elliot McBride, na igreja na qual, nesse mesmo dia, devia ter 

casado com o Sr. Barclay. 

Os convidados observaram, uns chocados, outros muito diver-

tidos, enquanto Elliot, de casaca preta formal e o kilt dos McBride, 

permanecia muito direito ao lado de Juliana e pronunciava os seus 

votos. Quando o pai de Juliana depositou a mão da filha na de 

Elliot, este fechou os dedos sobre os dela, firmemente apertados. 

Aquele nó não ia soltar-se. 

A cerimónia foi breve e simples. Ainsley voltara a fixar as rosas 

no cabelo de Juliana e o vestido de noiva deslizava como uma cascata 

pelo chão liso da igreja. O ramo de flores ainda estava fresco, graças 

a Ainsley e a Gemma, com um raminho de urze para dar sorte. 

Elliot continuou a segurar a mão de Juliana enquanto o vigá-

rio prosseguia a celebração, não a largando sequer depois de lhe 

ter introduzido a aliança no dedo. Tiveram de pedir as alianças 

emprestadas ao irmão de Elliot, Patrick, e à sua esposa, Rona. 

A aliança de Rona era um pouco grande para Juliana, e ela tinha de 

manter os dedos juntos para a segurar. 

Agora o vigário pronunciava-os marido e mulher. Elliot virou 

Juliana para o encarar, inclinou-lhe a cabeça para cima e beijou-a. 

Foi possessivo, aquele beijo. Um senhor de terras escocês de 

antigamente podia ter beijado assim a sua noiva, e Elliot não estava 

a tantas gerações de distância desses proprietários de outros tempos. 

Levantou a cabeça depois do beijo e olhou-a, as mãos firmes 

nos seus braços, os olhos cinzentos repletos de triunfo. E Juliana 

estava casada. 

Várias horas mais tarde, durante o banquete de casamento na 

casa de cidade dos St. John — já que Gemma não vira razão para 

desperdiçar todos os preparativos —, Juliana escapou dos salões 

públicos cheios de risos e do escrutínio das amigas com a desculpa 

de ter de usar os lavabos. 
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Suspirou de alívio quando entrou num salão vazio na parte de 

trás da casa. Estava feliz por as pessoas desfrutarem do banquete 

que ela e Gemma tinham organizado meticulosamente, mas as 

felicitações e as perguntas tinham começado a cansá-la. O que ela 

fizera atrairia todas as atenções durante alguns dias, e o primeiro 

dia já estava a ser fatigante. 

Uma mão forte pousou-lhe no ombro e Juliana conteve um 

grito sobressaltado. Elliot levou o dedo aos lábios, inclinou-se e 

beijou-lhe a bochecha. 

— Está na hora de ir — disse ele. 

Juliana queria ir, a inquietação dominava-a como uma febre, 

mas pronunciou as palavras sensatas. 

— Isso seria um pouco rude, não? A minha madrasta teve 

tanto trabalho. 

Elliot desceu-lhe a mão pelo braço até entrelaçarem os dedos. 

— Queres ir para casa, Juliana?

 Juliana fechou os olhos, inspirando o seu calor. 

— Sim. 

— Então vamos. 

Sem esperar mais argumentos, Elliot conduziu-a pelas escadas 

dos criados e através da cozinha até à porta das traseiras, onde um 

indiano com roupas brancas e turbante aguardava com o casaco de 

verão de Juliana e duas malas. O indiano ajudou Juliana a vestir os 

agasalhos sem uma palavra e, igualmente em silêncio, fê-los sair 

de casa. 

A viagem até à nova casa de Juliana demorou muito tempo. Embar-

caram num comboio que avançou lentamente para noroeste, até ao 

coração das Terras Altas. Num compartimento privado, a mulher 

do criado indiano de Elliot ajudou Juliana a trocar o vestido de noiva 
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por um de viagem. Percebeu que a sua mala tinha sido feita com 

roupas de viagem escolhidas com sensatez — Ainsley e Gemma 

cuidando dela até ao fim. 

Enquanto viajavam, as restantes nuvens do dia desfizeram-se 

em farrapos perante um vento forte, o Sol emergiu para banhar 

o mundo de calor e brilhantes gotas de chuva. Vinha aí o pino do 

verão, o que significava que, nestas paragens tão a norte, o Sol se 

demoraria até à noite. 

Em Stirling apanharam outro comboio em direção à costa, 

seguindo para norte de Dundee até Aberdeen, onde entraram 

ainda noutra composição, numa linha mais pequena. Apearam-

-se finalmente numa estação, numa aldeia chamada Highforth, 

50 quilómetros a norte de Aberdeen, encaixada entre montanhas e 

mar. O Sol do fim da tarde perfilava as colinas a oeste e refletia-as 

na faixa de mar a leste e a norte.  

A estação não era mais do que um pequeno edifício ao lado da 

linha, a gare tão curta que as carruagens eram evacuadas à vez. 

De qualquer modo, os únicos a apearem-se eram Elliot e a sua 

comitiva.  

Elliot foi procurar o chefe da estação, deixando o criado e a sua 

família aglomerados em torno de Juliana, como borboletas colori-

das. Um vento das terras altas soprava através da plataforma vazia, 

fazendo esvoaçar as sedas coloridas das roupas da mulher indiana, 

as saias beges do vestido de viagem de Juliana e o azul e verde vivos 

do xadrez do kilt de Elliot.  

O criado, ficara Juliana a saber durante a viagem, chamava-se 

Mahindar, e trouxera consigo da Índia a mulher, Channan, a mãe, a 

cunhada e uma criança pequena que parecia pertencer à cunhada. 

A mãe de Mahindar enrolou calmamente uma dobra do seu 

lenço de seda em torno do pescoço, sem olhar para a esquerda nem 

para a direita, enquanto esperavam por Elliot. A mulher, Channan, 

rechonchuda e cilíndrica, a sua forma realçada pela saia justa e as 
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sedas que lhe embrulhavam o corpo, olhava em volta com mais 

interesse. A irmã mais nova de Channan — meia-irmã, se Juliana 

compreendera bem — segurava a mão da menina e encolhia-se ao 

lado de Channan.  

Apenas Mahindar falava inglês, mas Channan, dissera ele orgu-

lhosamente a Juliana, estava a aprender. A pobre irmã viúva sabia 

apenas algumas palavras e a mãe nada sabia dizer. 

Elliot, com o seu kilt, botas e casaco, era o único que parecia 

pertencer àquele lugar inóspito. Contudo, Juliana ouvira histórias 

de como ele se tornara nativo, como as pessoas diziam com intensa 

reprovação na voz, durante os seus tempos na Índia. Elliot comera 

comida indiana, usara roupas indianas e, murmurava-se, até tivera 

uma mulher indiana. Passara tanto tempo ao sol que a sua pele 

ficara quase castanha, e já quase nem parecia escocês.  

Elliot virou-se e encaminhou-se para eles, com o vento a levan-

tar-lhe o casaco por cima do kilt McBride. Se Elliot se tornara nativo 

na Índia, era óbvio que voltara a ser completamente escocês na sua 

terra natal. 

— Eles não têm transporte — anunciou, sem qualquer preocu-

pação na voz. — Vem uma carruagem de casa para nos levar, mas 

não cabemos todos. Mahindar, tu e a tua família terão de esperar 

aqui que ela regresse. 

Mahindar, nada preocupado, assentiu com a cabeça. Quando 

ele traduziu, a mãe também não se mostrou preocupada, virando-

-se para examinar as montanhas, o céu e o grupo de edifícios que 

constituíam a aldeia. A irmã de Channan — Nandita —, quando 

compreendeu que ficariam para trás por algum tempo, disse qual-

quer coisa numa voz aterrorizada. A tremer, agarrou-se a  Channan, 

com os olhos negros arregalados. 

— Ela tem medo que venham soldados para nos prender, se 

ficarmos aqui — disse Mahindar. — Foi o que aconteceu ao marido 

dela. 
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— Oh, coitadinha — exclamou Juliana. — Mahindar, por favor, 

explica-lhe que essas coisas não acontecem na Escócia. 

— Já tentei — disse Mahindar num tom de paciência sofre-

dora. — Ela não compreende. Mas nós somos estranhos aqui, e ela 

não tem como saber. 

Juliana estendeu a mão para Nandita. 

— Ela pode ir connosco. Apertamo-nos. Levamos a menina 

também. Vem. Eu tomo conta de ti. 

Mahindar traduziu rapidamente. Nandita também não apre-

ciou a ideia de deixar a família para trás, e desatou a chorar.

A mãe de Mahindar atirou-lhe duas palavras ríspidas. Nandita 

soltou a mão de Channan e caminhou para junto de Juliana, arras-

tando a criança consigo, embora as lágrimas continuassem a rolar-

-lhe em silêncio pelas faces. 

A criança, uma menina com uns 3 anos, parecia imperturbada 

com tudo aquilo. Ofereceu a Juliana um adorável sorriso com falta 

de dentes e depois observou com interesse enquanto a carruagem 

entrava no pátio. 

O carro era conduzido por um rapaz de músculos grossos, 

brilhantes cabelos ruivos e uma cara coberta de sardas. Olhou 

com uma curiosidade descarada para Juliana e para a família de 

 Mahindar, quando parou a poucos centímetros de Elliot. 

Elliot ajudou Juliana e Nandita a sentarem-se nos bancos estrei-

tos do carro, depois ocupou o de trás, que era o mais enlameado. 

Nandita teve de largar a menina para ajeitar, com mãos trémulas, 

os seus véus sacudidos pelo vento, e Juliana estendeu os braços 

para a criança.  

Esta trepou alegremente para o colo de Juliana, que a abraçou. 

A menina tinha cabelos muito escuros e olhos negros, e o seu 

corpo estava quente. 

— Como é que ela se chama? — perguntou Juliana a Elliot.

Elliot fechou a porta traseira da carruagem. 
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— Priti. 

— Priti. — Juliana tentou proferir o nome e Priti olhou para 

cima, deleitada. — É apropriado, porque ela é bonita1.

— Pois é — disse Elliot, com toda a seriedade. 

O carro avançou. Mahindar ergueu a mão num aceno, enquanto 

a mulher continuou a observar o novo ambiente onde se encontrava. 

Que pensariam eles daquele sítio? Juliana vira fotografias e pinturas 

da Índia, e este canto isolado da Escócia devia ser bastante diferente 

— bosques frios trepando por altas colinas, campos cultivados entre 

montanhas e o mar. Nada de rios lentos, elefantes, tigres ou selva. 

Priti olhou em volta com muito mais interesse do que Nandita. 

A pele da criança não era tão escura como a da mãe, e tinha madei-

xas castanhas por entre o cabelo preto. Juliana pensou se o pai da 

menina seria europeu, e se teria sido por isso que Nandita con-

cordara em sair da Índia com a irmã e Mahindar. Se o seu marido 

europeu estava morto, talvez Nandita não tivesse ninguém a quem 

recorrer, a não ser Channan. 

Mas Mahindar dissera que o marido de Nandita fora preso por 

soldados britânicos. Confuso. Juliana tentaria saber toda a história 

mais tarde. 

A carruagem subiu aos solavancos uma estrada inclinada, 

pavimentada com pedras partidas. A estrada passou a ser de terra 

dura enquanto subiam as colinas, o trilho ladeado de pedras, urze 

e vegetação. O mar estendia-se para leste, tocado pelo sol, e era de 

tirar a respiração.

O rapaz de cabelo ruivo, que dissera chamar-se Hamish  McIver, 

falava com eles por cima do ombro enquanto conduzia.

— A aldeia é lá em baixo, minha senhora. — Hamish virou-se 

no banco, apontando com um chicote comprido. — Não tem muita 

1 O nome tem o mesmo som que a palavra inglesa «pretty», que significa bonita. 
[N. T.]
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coisa, mas para nós serve. Há um pub, claro, e uma destilaria que 

dantes era do velho McGregor. Vendeu-a há alguns anos a uns 

ingleses, e o Sr. McBride, claro, comprou a casa. Os McGregors 

vivem nestas paragens há seiscentos anos, mas o McGregor está 

falido, toda a gente sabe. 

O carro inclinou-se na lama de um dos lados do trilho, e  Nandita 

emitiu um ruído de terror. 

— Cuidado com a estrada, rapaz — disse Elliot com voz 

tranquila. 

Sem qualquer preocupação, Hamish ajustou as rédeas. 

— A minha tia-avó, a velha Sra. Rossmoran, vive ali em baixo. 

— Hamish indicou um portão, meio descaído, meio aberto, 

entre duas árvores. — Está meio maluca, e só tem a minha 

prima, sua neta, para cuidar dela. Está à espera de uma visita 

sua, minha senhora, agora que sabe que o novo proprietário tem  

uma esposa. 

Juliana olhou o portão que ficava para trás. 

— Santo Deus, como é que ela sabe? Só casámos esta manhã. 

Hamish sorriu por cima do ombro. 

— Veio pelo telégrafo do chefe da estação, está-se mesmo a ver. 

O filho do chefe da estação encontrou-me no pub e contou-me, 

e tomámos uma bebida à sua saúde, não me leve a mal, minha 

senhora. Alguém deve ter dito à minha prima, que andava às com-

pras, e ela veio a correr contar à minha tia-avó. 

O carro deu um grande solavanco e voltou a cair sobre uma 

lomba, e Hamish voltou a virar a cara para a frente. Nandita 

gemeu e Juliana acompanhou-a com um grito, mas Priti apenas 

riu com uma alegria infantil. Tinham atravessado um portão 

aberto e descido aí uns 30 centímetros, de uma estrada de terra 

batida para uma ponte de madeira. Hamish conduziu a carrua-

gem a matraquear sobre a ponte, com um rio caudaloso a correr 

por baixo. 
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Nandita agarrou-se ao lado do carro, com os olhos muito aber-

tos, os véus a flutuarem diante da sua cara. A cacofonia das rodas 

nas tábuas, juntamente com a corrente do rio, era bastante sonora, 

mas a voz de Nandita ouviu-se por cima. A jovem não parecia mais 

velha do que o próprio Hamish, talvez 19 anos, muito mais nova do 

que a irmã, Channan. E já perdera um marido. Não admirava que 

se sentisse tão assustada. 

— Está tudo bem, rapariga — disse Hamish enquanto o carro 

matraqueava sobre a ponte. — Não é preciso ter medo do ribeiro. 

Tem boa pesca. 

Os gritos de Nandita cessaram, agora que estavam novamente 

em terreno sólido, mas os seus olhos continuavam arregalados. 

— Elliot, podes dizer-lhe? — perguntou Juliana. — Diz-lhe que 

está em segurança. 

Exatamente nesse momento, o carro caiu num grande buraco 

da estrada, sacudindo-os a todos. A tranca da porta do lado de Elliot 

abriu-se e a porta abanou violentamente. 

— Elliot! — gritou Juliana. Não podia agarrá-lo porque tinha 

Priti ao colo, e Nandita estava novamente aos gritos. 

Um homem menos atlético do que Elliot teria sido atirado para 

fora da carruagem. Mas Elliot agarrou-se, com os tendões protu-

berantes através das luvas de couro justas. Manteve o equilíbrio, 

agarrou a porta que abanava, fechou-a e voltou a trancá-la. 

Virou-se para Nandita como se não tivesse acontecido nada de 

especial e começou a falar com ela, sem pressa, numa língua de que 

Juliana não sabia uma palavra. Nandita ouviu, finalmente reconfor-

tada pelo que quer que ela tivesse dito. Os seus gritos esmoreceram, 

a estrada silenciando enquanto o rio ficava para trás. 

Saíram do bosque e começaram a descer uma estrada que abra-

çava a encosta de uma colina inclinada. Ao fundo da colina havia 

um campo verde, ladeado por montanhas que se prolongavam pela 

distância e uma extensão de mar ao longe, a leste. 
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Ao fundo da estrada ficava a casa.

Era gigantesca. E desordenada. E decrépita, ruindo por todo o 

lado num completo e profundo desespero. 

Juliana levou uma mão à garganta, soerguendo-se no assento.

 — Oh, Elliot — disse. 
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Capítulo 3

Cinco andares de casa erguiam-se de uma base retangular, a 

parede coberta com um arranjo fantástico de ameias, jane-

las, seteiras e pequenos torreões redondos que surgiam de 

sítios inesperados. Um telhado de mansarda, pontuado por minús-

culas janelas, erguia-se para o céu. 

Não era um castelo medieval. Era a fantasia de um homem 

rico, construída para impressionar os vizinhos — um castelo de 

conto de fadas. Agora, porém, o castelo de conto de fadas tinha 

mais de cem anos, estava a ruir, manchado e coberto de musgo, 

com janelas partidas e telhas caídas juncando o pátio como uma 

neve cinzenta. A clareira, que parecera grande durante a descida 

pela colina, revelava agora que já tivera o dobro do tamanho, mas 

a vegetação da floresta invadira o parque e os jardins outrora 

enormes. 

Hamish parou o carro perto da casa, o cavalo pisando cuidado-

samente em torno das pedras caídas. Elliot abriu a porta e desceu. 

Examinou o colosso com as mãos nas ancas, uma luz nova nos 

olhos. Parecia… satisfeito. 

Hamish saltou do seu banco alto para o chão e o cavalo baixou a 

cabeça e começou a comer erva. Elliot virou-se para ajudar Juliana 

a sair do carro, a sua mão quente no ar fresco do fim do dia.  

Nandita demorou mais a descer, com medo de pousar o pé 

no pequeno degrau, mesmo com Elliot a ampará-la. Finalmente, 
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Hamish passou à frente de Elliot, enrolou um braço em torno do 

corpo de Nandita e baixou-a para o chão. 

Nandita fitou Hamish completamente chocada e baixou o véu 

para tapar a cara. 

— Hamish, meu rapaz — disse Elliot em voz baixa. — Uma 

mulher indiana não é tocada por ninguém que não seja seu fami-

liar. — O seu tom era severo, mas o olhar que lançou a Hamish era 

quase divertido. — Pode ser a tua morte. 

Hamish arregalou os olhos. 

— A sério? Desculpe. — Olhou para Nandita e disse numa voz 

alta e lenta. — Desculpe, menina. 

— Ela é viúva — disse Elliot. Estendeu os braços para Priti e 

tirou-a do carro. — Não é uma menina. 

A voz de Hamish tornou-se mais sonora. 

— Peço perdão, minha senhora. — Deixou-a e subiu rapida-

mente para o banco do condutor. — Não quero causar a morte de 

ninguém. Muito menos a minha. — Virou o carro e picou o cavalo 

para um trote rápido, saindo da clareira. O carro escorregou e desli-

zou no caminho estreito enquanto Hamish subia a colina, as rodas 

a balançarem perigosamente perto da berma. 

A porta da frente não se encontrava trancada e Elliot abriu-a. 

O vestíbulo estava vazio, e o seu ornamentado teto de outrora pare-

cia tapado por teias de aranha. Botas enlameadas, provavelmente de 

Hamish, tinham pisado o chão de lajes, decerto nesse mesmo dia. 

Elliot entrou e abriu a porta do outro lado do vestíbulo, que 

dava para a casa. A metade superior da porta tinha vitrais, mas 

os vidros estavam tão sujos que se apresentavam completamente 

enegrecidos.

O interior da casa era muito pior do que o exterior. Além da 

poeira espessa suspensa no ar, as paredes estavam revestidas 

de teias de aranha e, na grande escadaria que subia a partir do 

salão grande, faltavam colunas sob o corrimão e alguns degraus. 
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Um candelabro, uma coisa gigantesca, pendia de uma corrente 

grossa a meio da escadaria. 

Havia portas que conduziam do salão a quartos, pequenos e 

grandes. Juliana espreitou para o interior de vários, verificando 

que alguns continham mobília coberta por lençóis empoeirados e 

outros não tinham qualquer peça de mobiliário. As janelas sujas 

e a luz a desvanecer-se faziam a casa parecer mais escura, e Juliana 

tropeçou. 

Elliot segurou-a imediatamente. Juliana agarrou-lhe o braço, 

achando-o duro como aço sob o casaco. 

— Santo Deus, Elliot, o que é que te levou a comprar esta casa? 

— O tio McGregor precisava do dinheiro — disse Elliot. — Não 

me importei de o ajudar. Fiquei aqui algumas vezes quando era 

pequeno. Sempre gostei deste sítio. — Olhou para o cimo das esca-

das. — Mandei o Hamish preparar um quarto para nós. Vamos 

procurá-lo? 

Priti correu em volta deles para a escada, com Nandita a chamá-

-la desesperadamente. Elliot pôs-se à frente da menina e atirou-a 

para cima do ombro, dizendo: 

— Vaaamos para cima. 

O inglês da criança parecia ser melhor do que o de Nandita. 

Bateu as palmas. 

— Sim, sim. Cima! 

Elliot subiu as escadas para o piso seguinte, nada perturbado 

pelo seu fardo. Juliana seguiu-os, observando ansiosamente, mas 

as escadas eram sólidas. Toda a casa era muito… sólida. Nandita 

pôs-se logo atrás de Juliana e subiram todos. 

No primeiro andar, Elliot rodeou a galeria e desceu um grande 

corredor. A casa fora outrora grandiosa, com tetos altos e ornamen-

tados e esculturas intrincadas nos lambris e cornijas. Elliot come-

çou a abrir portas, revelando mais mobiliário tapado com lençóis 

empoeirados, como vultos cinzentos agachados. 
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A quarta porta que abriu revelou finalmente luz e calor. 

Um lume bailava numa lareira antiquada de tijolo, a coisa mais 

alegre que Juliana via desde que entrara na casa. Havia uma 

enorme cama no meio do quarto e não encostada à parede, o col-

chão um pouco afundado, mas pelo menos estava inteiro e tapado 

com uma colcha limpa. No chão não havia tapete e a cama não 

tinha quaisquer colgaduras — nem as janelas contavam com cor-

tinas —, mas, em comparação com o resto da casa, o quarto era 

palaciano. 

Antes de Juliana poder entrar na acolhedora divisão, ouviram 

uma porta bater ao fundo do corredor. Nandita gritou e até Priti 

soltou um guincho de alarme. 

Uma voz alta e poderosa troou pelo corredor. 

— Que raio fazem em minha casa? Saiam daqui, todos! Tenho 

uma arma e está carregada. 

O homem idoso, pequeno e magro que entrou no corredor 

tinha, de facto, uma espingarda nas mãos, e olhava para eles ao 

longo do cano comprido. Tinha barba branca e suíças espessas, e 

na sua cara peluda refulgiam olhos negros cheios de vida. 

— Dou-vos um tiro, estou a avisar. Um homem tem direito a 

defender a sua casa. 

— Tio McGregor — disse Elliot em voz alta. — Sou o Elliot. 

Trouxe a minha mulher. 

O homem baixou a arma, mas não completamente. 

— Oh, então és tu, rapaz. Pensei que eram ladrões. Esta é 

ela, então? A pequena Juliana St. John? — O Sr. McGregor des-

ceu o corredor até junto deles. Um kilt pendia-lhe das pequenas 

ancas ossudas, e usava uma camisa larga e um casaco de tweed 

que já tinham visto melhores dias. — Conheci o teu avô, rapariga. 

A última vez que te vi foi no teu batizado. Berraste tanto que ias 

deitando a igreja abaixo. Demasiado barulho para uma rapariga, 

mas a verdade é que a tua mãe era louca. 
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Juliana conteve a primeira resposta que lhe chegou aos lábios. 

Ele era mais velho, lembrou-se, com a franqueza dos idosos. E ainda 

tinha a espingarda na mão. 

— Como está, Sr. McGregor? — conseguiu dizer. 

— Tenho 69 anos, minha jovem. Como é que achas que 

estou? — McGregor olhou para a aterrorizada Nandita atrás de 

Juliana. — Desta vez trouxeste os teus nativos contigo? 

— Vai gostar deles — disse Elliot. — O meu criado é um bom 

cozinheiro. 

— Cozinheiro, eh? — McGregor continuava a olhar  Nandita, 

que tentava confundir-se com Juliana. — Isso faz-me lembrar 

que tenho fome. Onde está aquele maldito rapaz com o meu 

jantar? 

— O Hamish voltou à estação para trazer o meu criado e o resto 

da família. E, com sorte, a nossa bagagem. 

— Não me podia ter dado de comer antes de ir? A minha famí-

lia trabalha esta terra há seiscentos anos, e agora o senhor fica sem 

uma côdea de pão? 

— Vou arranjar comida para si. — Elliot pôs a mão no fundo 

das costas de Juliana e conduziu-a ao quarto. 

A expressão indignada de McGregor deu lugar a uma súbita 

gargalhada. 

— Não consegues esperar, pois não, rapaz? Com uma noiva tão 

bonita… não te censuro. — Rindo, desengatilhou a espingarda e 

retirou-se para o quarto de onde surgira. Fechou a porta com tanta 

força que fez saltar pedaços de estuque do teto. 

Elliot permaneceu no corredor, com Priti ainda empoleirada 

nos seus ombros. 

— Vai descansar — disse para Juliana. — Eu vou à cozinha 

preparar alguma comida para o tio McGregor. 

— Pensava que lhe tinhas comprado a propriedade — disse 

Juliana, confusa. 
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— Pois, mas o resto da família McGregor já morreu e ele não 

tinha para onde ir. Nunca sobreviveria sozinho num dos chalés 

da propriedade. Disse-lhe que esta era a sua casa até ele decidir 

o contrário. 

Juliana suspirou. 

— Compreendo, mas gostava que me tivesses avisado. Pensei 

que o meu coração ia parar. Calculo que o seu pessoal doméstico 

não se importe de cuidar também de nós? 

Elliot pousou Priti no chão. 

— O tio McGregor não tem pessoal doméstico. Só o Hamish. 

— Oh. 

Juliana fora criada numa casa onde havia pelo menos vinte pes-

soas para cuidar de duas. Aquele sítio era imenso e estava em ruí-

nas, e não podiam esperar que Mahindar e a família fizessem tudo 

sozinhos. Juliana via estender-se diante de si uma grande quanti-

dade de planeamento e trabalho. 

Elliot virou-se. Priti fugiu de Nandita, que tentava mantê-la no 

quarto, e correu para Elliot. 

— Cozinha! — gritou ela. Elliot voltou a pegar-lhe. 

— Está bem, Priti. Vamos explorar as cozinhas. 

Ele não parecia importar-se que a menina fosse agarrada ao seu 

pescoço enquanto seguia pelo corredor em direção às escadas. 

Juliana fechou a porta e olhou para a cama, uma coisa mons-

truosa agachada no meio do quarto. 

— Porquê pôr isto aqui? — perguntou ela sonoramente.

Nandita fitou-a, sem compreender. Algo num canto chamou a 

atenção de Nandita, e ela gritou, apontando. 

Juliana seguiu o dedo esticado da jovem, depois ouviu um som 

sussurrado e arrastado. 

— Ah — disse ela. — É por isso. 

Uma fila de ratos correu junto de uma parede, de um canto ao 

outro, antes de mergulharem atrás do rodapé. Quando Juliana se 
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virou para Nandita, viu a jovem no centro da cama, com os braços 

enrolados em torno dos joelhos, os seus lenços coloridos cobrindo-

-lhe o corpo. 

Um dos ratos decidiu fazer uma ousada corrida através do chão 

sem tapete, direito a Juliana. Esta gritou tão sonoramente como 

Nandita e atirou-se para o centro da cama. Nandita agarrou-a e fica-

ram as duas abraçadas, com Juliana a rir, gargalhada após garga-

lhada, sem conseguir parar. 

Elliot encontrou facilmente a cozinha, ao fundo de um longo cor-

redor. Uma divisão cheia de eco que sofrera algumas obras — o 

fogão estava brilhante e o balde das brasas bem fornecido, os armá-

rios equipados com portas trancadas para manter os ratos longe da 

comida. 

A divisão estava escura, pois o Sol pusera-se finalmente por trás 

das montanhas. Elliot acendeu velas, pensando que tinha de mandar 

Mahindar de volta à aldeia para comprar querosene e candeias. Ainda 

levaria muito tempo até que o gás chegasse a casa dos McGregor. 

Duas mesas de trabalho corriam a todo o comprimento da 

grande cozinha, e a ponta de uma delas estava suficientemente 

limpa e lixada para ser utilizada. Elliot sentou Priti num dos dois 

bancos e começou à procura de comida. Podia pelo menos levar a 

McGregor um pouco de pão torrado e queijo, se não houvesse mais 

nada. Uma boa garrafa de whisky ou uma pint de cerveja também 

acalmariam o mau feitio do homem. 

O desânimo na voz de Juliana quando ele lhe dissera que 

não havia pessoal além de Hamish fora intenso. Da primeira vez 

que Elliot visitara a casa, vira o seu potencial, não as suas falhas. 

Um lugar onde poderia manter-se retirado do mundo e lamber as 

suas feridas. 
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Podia restaurá-la sozinho — não se importava de trabalhar 

 arduamente. Também sabia que os aldeões agradeceriam o dinheiro 

extra para o ajudarem. Elliot tinha bastante dinheiro para os empre-

gar a todos. A fortuna que acumulara na Índia, que continuara a 

crescer mesmo enquanto estivera cativo, era agora vasta. 

Quando Elliot escolhera aquela casa, imaginara-se a partilhá-

-la com Juliana, a única mulher com quem ponderara casar-se, 

embora ela estivesse noiva de outro. 

O que eu perguntei, Elliot, foi se casavas comigo. 

A pergunta agitara-se diante dele, como uma boia de salvação. 

Ele agarrou-se a ela, desesperadamente, sem a largar. Nunca a 

largaria. 

Elliot cortou pão com uma faca que tinha só algumas miga-

lhas agarradas. Deu uma fatia a Priti, que lhe deu uma dentada e 

depois fez uma careta. A menina não gostava de comida inglesa 

nem escocesa, mas tinha de se contentar até Mahindar poder fazer 

o seu maravilhoso naan de manteiga ou o seu delicioso roti. 

Mahindar e a família não tinham acompanhado Elliot na pri-

meira viagem que ele ali fizera para comprar a propriedade, e ele 

sabia que o estado da cozinha chocaria Mahindar. Mas o criado já 

fizera milagres antes. 

Elliot encontrou outra faca e um quadrado de queijo amarelo. 

O fogão estava vazio, pelo que McGregor teria de comer o seu pão 

frio. 

A faca cortou o queijo ao mesmo tempo que Elliot ouviu um 

passo leve por trás dele. Um passo furtivo, de alguém que não que-

ria que Elliot soubesse que estava ali. Não era Juliana, que cheirava 

a água de rosas, nem era Mahindar nem ninguém da sua família. 

Nem McGregor, que pisava o chão como um batalhão de soldados. 

Tudo isto passou rapidamente pela cabeça de Elliot antes de 

a sua mente ficar vazia. O calor inundou-o, o calor puro do verão 

nas terras áridas. Não havia sombra, nenhum esconderijo. Tinha 

A Sedução de Elliot McBride.indd   36 22/05/19   11:17



A Sedução de elliot McBride

37

de fugir, correr para salvar a vida, mas era tudo espaço aberto, não 

tinha para onde ir. 

E estava alguém atrás dele. Não havia escapatória — Elliot tinha 

de se virar e lutar. A bílis chegou-lhe à garganta. Tinha de matar 

ou morrer. 

Elliot gritou ao virar-se, agarrou o musculoso intruso, arrastou-o 

pela cozinha e encostou-lhe a faca à garganta. 
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