


Para o meu marido, Scott. 
A tua força discreta e o teu amor incondicional  

inspiram-me todos os dias. 
Obrigada por acreditares em mim.
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Prólogo

Darbury, Inglaterra, 
Fevereiro de 1814 

Katherine estava a morrer. E Amelia nada podia fazer para 
o impedir. 

Amelia Barrett enxugou a fronte da sua querida amiga 
com um pano húmido. Uma única lágrima ardente deslizou, descon-
trolada, pelo seu rosto. A exaustão tolhia-lhe os membros. O cansaço 
suplicava-lhe que se sentasse e descansasse. Mas ela não ousava parar.

Para lá das paredes de pedra de Winterwood Manor, a chuva gé-
lida, lançada com força pelas rajadas de vento vindas das charnecas, 
atingia a terra. Não há muito tempo, aquele vento cantarolara suaves 
canções de embalar. Agora, à luz cinzenta do amanhecer, o seu lúgu-
bre lamento sussurrava presságios arrepiantes.

Vindo de um quarto distante, o choro de um bebé ecoava pelas 
paredes antigas de Winterwood. Pelo menos a criança recuperaria 
do horror dos últimos três dias. Contudo, Katherine seria afortunada 
se visse mais um pôr do Sol.

Amelia passou as palmas das mãos pela testa, desejosa de apa-
gar a recordação de um parto que correra terrivelmente mal. Horas 
de ansiedade tinham-se transformado em dias de terror, e agora a 
respiração da sua amiga inconsciente declinava. Cada arquejo su-
perficial indicava que poderia ser o último. A bruxuleante luz da 
lareira lançava sombras sobre as faces pálidas de Katherine. A trans-
piração corria-lhe pelo pescoço. Madeixas ruivas colavam-se-lhe à 
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testa húmida. Amelia mergulhou um pano numa bacia e salpicou 
a pele ardente da amiga com água fresca. Ao senti-la, as pálpebras 
de Katherine estremeceram. Amelia tomou-lhe de novo a mão, com 
otimismo renovado, e caiu de joelhos junto da cama. 

— Katherine! — Amelia apertou o braço da amiga. — Katherine, 
estás a ouvir-me? 

Um gemido escapou-se dos lábios ressequidos de Katherine, se-
guido por uma tosse pouco profunda. 

— Onde está a carta? — perguntou em voz seca, áspera. 
Com os olhos muito abertos, Amelia acenou com a cabeça na 

direção da carta pousada na escrivaninha. 
— Está aqui. 
— Promete que lha entregas. 
— Claro que sim. 
— A minha bebé. — Katherine soltou um fraco sussurro inter-

rompido por um soluço preso na garganta. — Por favor, não a dei-
xes. Em breve serás tudo o que ela tem. 

Uma vaga de dor sufocante invadiu o cerne de Amelia, fazendo 
com que os pulmões se lhe comprimissem. Apertou os dedos em 
volta da mão húmida de Katherine. 

— Tens a minha palavra.
Katherine soltou um lento suspiro e fechou os olhos.
O ar pareceu ficar mais fino. O peso sufocante da morte raste-

jou para dentro do quarto. Persistiu nas sombras, vagueando como 
um visitante indesejado. Observando. À espera. As mãos de Amelia 
tremeram. Soltou a mão de Katherine e fechou as suas em punhos 
apertados para as impedir de tremer. Como podia Deus permiti-lo? 
Como ousava levar mais uma pessoa que ela amava? Se achasse que 
uma oração podia ajudar, gritaria de desespero. Mas já vira dema-
siadas vezes a sombra da morte. As orações não tinham salvado as 
vidas de quem ela amava. Não tinha ilusões de que o contrário su-
cedesse agora.

Engoliu o nó seco que sentia na garganta e começou a recitar.  
Katherine encontraria conforto nas suas palavras mesmo que ela 
não o sentisse. 
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— O Senhor é o meu pastor — começou. — Nada me faltará. 
De olhos ainda fechados, os lábios gretados de Katherine arti- 

cularam em silêncio uma resposta lenta, vacilante. 
— Leva-me a descansar em verdes prados: conduz-me às águas…
A voz de Katherine calou-se. A sua respiração ofegante dissolveu-

-se em arquejos fracos até parar de respirar. 
Amelia ficou a olhar, sem pestanejar, para o corpo sem vida à 

sua frente. Sentiu um formigueiro nos membros, depois uma dor-
mência. A incredulidade deixou-a imobilizada. Já não tinha lágrimas 
para chorar.

O choro do bebé trespassou o silêncio inquietante e despertou-a 
bruscamente do seu transe. Com movimentos deliberados, reveren-
tes, Amelia beijou a testa de Katherine e puxou o lençol de linho para 
cima do rosto pálido da amiga. 

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. 
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Darbury, Inglaterra
Novembro de 1814

A melia sabia o que tinha de fazer. De facto, sempre o sou-
bera, desde o dia em que o Capitão Graham Sterling re-
gressara a Eastmore Hall.

O seu plano resultaria. Tinha de resultar. Abordara todos os por-
menores e previra todas as objeções. Agora, só lhe faltava convencer 
o capitão.

Apenas lamentava ter partilhado as suas intenções com a prima 
mais nova, Helena. 

— Isso é loucura. Uma completa loucura! — Os caracóis arruiva-
dos de Helena saltitavam num animado vigor a cada sílaba. — O que 
se terá apoderado de ti para considerares sequer tal coisa, quanto 
mais levá-la a cabo? — Atirou o bordado para a pequena mesa de 
apoio e saltou do sofá. — O Capitão Sterling vai pensar que és louca, 
e depois o que irá acontecer? — Helena fez um gesto com a mão 
para silenciar o protesto de Amelia. — Vou dizer-te o que irá acon-
tecer. Vais ficar sem marido, sem dinheiro e sem perspetivas. É isso 
que irá acontecer. 

— Oh, então. Estás a exagerar. — Amelia mudou a posição do 
bebé adormecido que tinha nos braços. — Vais acordar a Lucy com 
todo esse barulho. A última coisa que queremos é que ela esteja ra-
bugenta quando, por fim, conhecer o pai.

Helena fungou. 
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— Não te atrevas a mudar de assunto, Amelia Barrett. A criança 
está ótima. Não tenho dúvidas de que tu é que estás maluca. Como 
podes sequer imaginar pedir um homem em casamento? E, ainda 
por cima, um completo desconhecido? Isso não é coisa que se faça. 

Amelia deitou Lucy num pequeno berço. 
— O Capitão Sterling não é um desconhecido. Bem, pelo menos 

não completamente. Além disso, como já te disse, estou decidida. Não 
vamos falar mais nisso. Agora, terás a bondade de me entregar essa 
manta?

Helena agarrou no cobertor de malha amarelo e atirou-o na di-
reção da prima. 

— E o que achas que o Sr. Littleton vai pensar disto, hein? Cinco 
semanas, Amelia. Será preciso lembrar-te de que vais casar dentro 
de cinco semanas? Não devias ter um encontro em privado com 
outro homem, quanto mais… 

— Chiu! Não há necessidade de ficares tão excitada. — Amelia 
desviou o olhar ao mesmo tempo que tentava voltar ao tema do ca-
pitão. — Não há nada de impróprio no meu encontro com o Capitão 
Sterling. Ele tem todo o direito de visitar a filha. Afinal, a menina tem 
9 meses e ele nunca lhe pôs os olhos em cima. E a minha proposta 
ao Capitão Sterling será uma proposta de negócios, nada mais. Se ele 
a recusar, daí não virá qualquer mal. O Edward não precisa de saber.

— Qualquer mal? Qualquer mal?! — Helena arregalou os olhos 
castanhos. — Nem pensas na tua reputação? Estremeço ao pensar no 
que vai acontecer se esse assunto chegar às más-línguas. O Edward 
podia pensar… 

— Ele podia pensar uma série de coisas, Helena, e sem dúvida 
vai pensá-las. Mas não posso estar presente e não dizer nada. Não 
fazer nada. Porque, se o fizesse, o Capitão Sterling poderia levar a 
Lucy para longe de nós para sempre, e isso eu não poderia suportar. 
Além do mais, não irei quebrar a promessa que fiz à Katherine. 

Um bonito beicinho sombreou as belas feições de Helena, que 
espetou o narizinho no ar.

— Tu e a Sra. Sterling podem ter-se tornado muito amigas, mas 
não a conhecias um ano antes de ela morrer. Sinceramente, duvido 
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que ela esperasse que chegasses a tais extremos para cumprir uma 
promessa. — Inclinou-se mais, não permitindo que Amelia des-
viasse o olhar. — E será preciso lembrar-te de que nunca viste esse 
homem, esse capitão? Ele até pode ser um monstro… um patife que 
se vai aproveitar da tua natureza generosa. Porquê sujeitares-te a tal 
destino e arriscares a tua fortuna quando já asseguraste um casa-
mento tão bom com o Edward Littleton? 

O aviso de Helena afetou Amelia. Não haviam aquelas preocupa-
ções cruzado o seu espírito? A ideia de ficar ligada pelo matrimónio a 
um homem cruel provocou-lhe um arrepio. Mas não tinha Katherine 
elogiado as belas qualidades do capitão? A sua bondade? O seu caráter 
íntegro? 

Os lábios de Amélia contraíram-se numa linha firme. Esse era 
um risco que estava disposta a correr.

— Não creio que ele possa ser assim tão mau, prima; caso con-
trário, a Katherine nunca teria casado com ele. Além disso, é capitão 
da Marinha de Sua Majestade. Tens ouvido as histórias, tal como 
eu. Estará ausente durante meses… não, anos… de cada vez, pelo 
menos enquanto a Inglaterra estiver em guerra. Sem dúvida vivere-
mos vidas completamente separadas. 

— Mas o Sr. Littleton, Amelia. Pensa no Sr. Littleton. — A voz 
de Helena suavizou-se. — Ele ama-te, tenho a certeza. Porque o vais 
tratar de forma tão cruel e pôr em risco um casamento feliz por uma 
criança que nem sequer é tua parente? — Helena avançou para Lucy, 
baixou o olhar para ela e alisou a mantinha da criança. — Lamento 
falar contigo de modo tão brusco, Amelia, mas adoro-te e não quero 
ver-te agir dessa forma sem pelo menos dizer o que penso. Tens à 
tua espera um futuro maravilhoso, e agora queres pô-lo em risco. 

Amelia abriu a boca para protestar, mas fechou-a bruscamente. 
Não podia negar que o argumento da prima era válido. Mas como 
conseguiria fazê-la entender o seu dilema? Nunca teria concordado 
em casar com Edward Littleton se não estimasse genuinamente o 
homem. De facto, o seu belo rosto e a sua natureza apaixonada ainda 
tinham a capacidade de lhe estimular a sensibilidade romântica. 
Porém, à medida que o casamento se aproximava, a sua hesitação 



Sarah E. Ladd

14

aumentava. As ações dele — incluindo a sua recusa em permitir que 
Lucy continuasse a residir em Winterwood depois do casamento — 
tinham semeado na sua mente questões relativas ao seu caráter e à 
sua adequação como marido. E a ideia de a sua doce Lucy ser criada 
sem mãe, tal como ela fora, afligia-a.

Não. Tinha a certeza de que estava a tomar a decisão certa, por 
muito difícil que fosse. Tinha, simplesmente, de se preparar para o 
embaraço do iminente encontro com o capitão. 

Um grito soou do lado de fora da janela, seguido pelo ranger das 
rodas de uma carruagem na gravilha do caminho de acesso à casa. 
As mulheres olharam fixamente uma para a outra. Preparadas ou 
não, chegara a hora. 

Amelia atravessou a sala a correr e agarrou na mão da prima. 
— Promete que não dirás uma palavra.
Helena esboçou um sorriso débil. 
— Bem gostaria que me escutasses, prima, mas, dado que estás 

decidida, tens a minha palavra. Mas, por favor, pelo menos consi-
dera o que eu disse. 

Fez rodar a saia de musselina de um amarelo-pálido e saiu da 
sala.

Os pés de Amelia, calçados com sapatinhos leves, pisaram silen-
ciosamente o tapete italiano enquanto se dirigia para a janela. Levan-
tou o canto do reposteiro de veludo verde a tempo de ver a parte de 
trás da caleche, lisa e brilhante da chuva matinal, reduzir a velocidade 
e parar junto da entrada principal de Winterwood Manor. 

Ajeitou um caracol e fez um esforço para respirar devagar. Quer 
gostasse quer não, tinha uma tarefa pela frente. Não devia falhar. 
Aproximou-se rapidamente da secretária de teca e verificou uma vez 
mais que a carta de Katherine estava no seu lugar. 

Uma pancada soou na sala apainelada. O trinco soltou-se e a 
porta abriu-se, revelando James, o idoso mordomo.

— O Capitão Sterling deseja vê-la, menina.
— Mande-o entrar. Por favor, diga à Sally que traga o chá.
Amelia esperou que a porta de mogno se fechasse antes de pegar 

em Lucy, que dormia. Ouviram-se passos no soalho de madeira do 



A HerdeirA de WinterWood

15

vestíbulo. Endireitou-se. James voltou a aparecer, mas Amelia mal 
se apercebeu. Os seus olhos fixaram-se na figura alta que surgiu na 
moldura da porta.

O Capitão Sterling entrou e a luz incidiu sobre ele. Amelia espe-
rara que ele fosse louro como o irmão ou forte como o pai. Não era 
nem uma coisa nem outra. Cabelo castanho, encaracolado sobre a 
gola alta da casaca e suíças que lhe emolduravam as maçãs do rosto. 
Olhos de um cinzento tempestuoso espreitavam de uma franja de 
pestanas negras, e desviaram-se rapidamente de Lucy para ela e 
depois novamente para a bebé. A sua pele recentemente barbeada, 
bronzeada do sol, era a prova de meses passados a bordo de um 
navio. Amelia quase esperara que ele viesse de uniforme, mas o seu 
vestuário era o de um cavalheiro.

Ao vê-lo, Amelia sentiu uma onda nervosa percorrer-lhe as veias. 
Durante semanas aguardara com expetativa o momento de conhecer 
aquele homem. Praticara e ensaiara longamente o que diria. Mas 
nunca esperara sentir-se tão afetada por aqueles impressionantes 
olhos cinzentos. Respirou fundo, afastou a ansiedade, avançou e for-
çou o seu melhor sorriso. 

— Por fim, conhecemo-nos! Chamo-me Amelia Barrett. 
Ele fez uma reverência e os seus olhares cruzaram-se uma vez 

mais, mas o interesse dele não estava na anfitriã. A sua atenção fixou-
-se na criança aninhada nos braços de Amelia. Esta mudou de posição 
para permitir que o capitão a visse melhor e, com esse movimento, 
Lucy mexeu-se e abriu os olhos.

Amelia aproximou-se ainda mais e ergueu Lucy para os braços 
do pai. 

— Capitão Sterling, gostaria que conhecesse a sua filha, a me-
nina Lucille Katherine Sterling.

Nos lábios dele surgiu um leve sorriso. O capitão recebeu a 
criança nos braços e segurou-a com cuidado contra o peito. Pai e 
filha entreolharam-se durante mais alguns momentos, até que Lucy 
perdeu o interesse nele ao encontrar o botão forrado com tecido que 
lhe enfeitava a casaca. Ele tocou com a ponta dos dedos nos caracóis 
acobreados que se escapavam da touquinha de renda. 
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— Tem cabelo ruivo.
Ela fez um aceno de concordância.
— Como a mãe.
Lucy remexeu-se nos braços do pai e soltou um grito agudo.  

O capitão estremeceu. 
— O que se passa? — Afastou de si o pequeno corpo, e então a 

bebé franziu a cara e começou a chorar. Os olhos dele arregalaram-
-se numa expressão que só podia ser de pânico. — Porque está ela 
a chorar?

Amelia disfarçou um sorriso. Aquele homem nunca teria tido 
uma criança ao colo? 

— Tenho a certeza de que está apenas a adaptar-se. Permita-me.
O capitão, notoriamente ansioso por entregar a criança chorosa, 

depositou Lucy nos braços de Amelia e recuou. Ela consolou Lucy 
até a criança se acalmar. Fazendo um aceno com a mão, indicou ao 
capitão que se sentasse num cadeirão junto da lareira.

— Por favor, sente-se. 
Amelia colocou Lucy no berço junto da cadeira do capitão e er-

gueu os olhos quando Sally, a criada, apareceu com um tabuleiro de 
chá e biscoitos. Grata pela distração, virou-se para orientar a serviçal. 
Mas, pelo canto do olho, observou o capitão, que se inclinava sobre o 
braço do cadeirão e olhava fixamente para a filha.

Enquanto Sally se ocupava com o lanche, Amelia fingiu inte-
resse, mas manteve a sua visão periférica fixa no pai e na filha. Pela 
primeira vez, o capitão sorriu para a menina, que imediatamente o 
recompensou com outro sorriso. Ele levou a mão ao berço, de onde 
retirou um pequeno cavalo de madeira. Lucy deitou-lhe a mão e  
contemplou-o, maravilhada, antes de bater com ele contra um su-
porte de flores que estava próximo. 

O coração de Amelia batia freneticamente. A cena fazia com que 
se sentisse uma intrusa dentro da sua casa, e não a herdeira da pro-
priedade. Desesperada por manter as mãos ocupadas, pois não con-
seguia encontrar palavras, Amelia dispensou a criada e foi atiçar o 
lume, que ameaçava morrer. 

— Devo corrigi-la.
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Amelia virou-se de costas para a lareira, com o atiçador ainda na 
mão. 

— Desculpe? 
— Equivocou-se quando disse «Por fim, conhecemo-nos». Du-

vido que se lembre, mas já nos encontrámos antes. 
O atiçador fez barulho quando ela voltou a colocá-lo no suporte. 
— Deveras?
Amelia afastou o cabelo do rosto corado e foi servir-lhe uma chá-

vena de chá. A tarefa deveria ter sido simples, mas as suas mãos 
tremeram e o líquido fumegante ameaçou transbordar para o pires.

— Vivi em Darbury durante os primeiros 12 anos da minha vida. 
Lembro-me de a ter visto quando não era muito mais velha do que 
a minha Lucy. 

Amelia entregou o chá ao capitão, serviu-se de uma chávena e 
instalou-se na cadeira à frente dele.

Ele olhou para trás.
— O seu tio não está em casa?
Amelia negou com a cabeça.
— O tio George foi a Leeds tratar de negócios. Deve estar de re-

gresso amanhã. A minha tia também está ausente, de visita a uma 
conhecida. 

O capitão descontraiu-se e esticou um pé calçado com uma bota. 
— Bom, segundo entendo, pelo que disse o meu irmão, é para 

consigo que estou em dívida. Não para com o seu tio.
Um rubor cobriu o rosto de Amelia e o que o decote do vestido 

revelava, e ela baixou o olhar para as mãos.
— Não me deve nada, capitão.
— Nunca lhe agradecerei o suficiente pela atenção demonstrada 

para com a minha mulher. E pelo que fez pela minha filha. Nunca 
poderei pagar-lhe.

Pouco à vontade, devido aos elogios, Amelia levantou-se da ca-
deira e atravessou a sala em direção à janela. Afastou os reposteiros, 
permitindo que uma nova onda da cinzenta luz matinal invadisse o 
aposento. 

— Quanto tempo tenciona ficar em Darbury, capitão?
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— Apenas o suficiente para tomar as medidas necessárias para 
a Lucy. Tenho de regressar aos meus deveres no prazo de um mês. 
Espero ter tudo tratado até lá.

Um mês. Amelia mordeu o lábio inferior e dirigiu-se à secretá-
ria. A carta estava exatamente onde a deixara. Tocou-lhe ao de leve.  
Se esperasse muito tempo, talvez perdesse a coragem.

— Penso que talvez o possa ajudar a encontrar alguém que cuide 
da Lucy. 

Os olhos dele reluziram de interesse. 
— Ficaria extremamente grato por qualquer auxílio. Falei com 

duas amas desde que regressei a Inglaterra. Posso dizer que não me 
impressionaram. 

Pelo menos está aberto a discutir a questão. Amelia respirou fundo 
para se controlar. 

— Antes de a Katherine morrer, fiz-lhe duas promessas. A pri-
meira foi que lhe entregaria isto. — Pegou na carta e estendeu-a na 
direção do capitão. 

O Capitão Sterling observou a missiva. Quando esticou o braço 
para a receber, Amelia reparou numa larga cicatriz de cor púrpura 
que lhe atravessava as costas da mão e desaparecia sob o punho do 
casaco. A cicatriz parecia recente. Desviou o olhar e entregou-lhe a 
carta. 

Ele virou o envelope fechado para ler a inscrição. Pôs-se de pé, 
com um semblante sério, e avançou um passo cauteloso na direção 
de Amelia. 

— Isto é da minha mulher?
— Sim, a carta foi escrita poucos dias antes de ela morrer. Pediu-

-me que lha entregasse pessoalmente. — Como ele se manteve em 
silêncio, prosseguiu: — Receava que nunca chegasse às suas mãos, 
se a enviássemos por correio.

O capitão olhou fixamente para a missiva, contraindo o maxilar 
forte para controlar a expressão. Desviou o olhar do sobrescrito fe-
chado para a filha e depois para Amelia. Mas, quando o seu olhar se 
cruzou com o de Amelia, ela apercebeu-se de que o seu pensamento 
estava longe. Parecia olhar através dela.
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O capitão enfiou a carta por ler no bolso e voltou a sentar-se. 
— Disse que fez duas promessas, menina Barrett. Qual foi a 

segunda?
Amelia voltou a ocupar a cadeira em frente do seu convidado. Fez 

uma pausa para recuperar o controlo das suas emoções antes de falar. 
— Prometi ficar sempre com a Lucy. Nunca a deixar sozinha. — 

As sobrancelhas escuras do capitão arquearam-se, mas manteve-se 
em silêncio. — Com a sua bênção, pretendo honrar totalmente esta 
promessa e tive nove meses para ponderar como fazê-lo. Concebi 
um plano que penso que resultará, a bem do superior interesse de 
todos os envolvidos.

Ele inclinou-se para a frente e apoiou os cotovelos nos joelhos. 
— O que recomenda?
Amelia apertou as mãos que entrelaçara no colo. 
— Como o capitão é natural de Darbury, talvez esteja ciente de 

que herdarei Winterwood Manor. — Ele assentiu, sem que o seu 
olhar se desviasse do rosto dela. Já não olhava através dela, mas sim 
para ela. — Quando o meu pai comprou esta propriedade, muitos 
anos antes de morrer, ela estava em ruínas. Sonhava devolvê-la à 
sua primitiva glória, e agora eu partilho desse sonho. Sou a sua 
única descendente e, como não havia qualquer vínculo especificado,  
Winterwood passará para mim quando me casar. Até lá, mantém-se 
nas mãos do meu tio. — As palavras seguintes voaram-lhe da boca; 
mas não como as ensaiara. — Gostaria que a Lucy vivesse aqui co-
migo. Nada lhe faltará. Terá as melhores precetoras, o vestuário mais 
delicado. E, quando chegar o momento, o seu dote será significativo. 

O capitão arregalou os olhos. Olhou-a fixamente como se lhe ti-
vesse nascido uma segunda cabeça. Insegura, Amelia baixou os olhos. 
Conteve a respiração e esperou pela reação dele.

Por fim, o capitão falou.
— Confesso que tinha esperança de que pudesse oferecer-me 

alguma orientação no assunto. 
Amelia respirou fundo. Endireitou a manga, alisando cuidado-

samente o punho de renda. Teria de escolher as palavras seguintes 
com todo o cuidado. Eram cruciais para o sucesso do seu plano.
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— A Lucy não é, nem nunca será, um fardo para mim. Dito isto, 
existe uma condição para que ela continue a viver em Winterwood. 
Compreenda que, para receber plenamente a herança, tenho de estar 
casada quando fizer 24 anos, ou todos os bens passarão para um dos 
meus primos afastados. Se isso suceder, não terei nada… não terei 
um lar nem dinheiro ou meios para cuidar de uma criança… —  
As palavras dela arrastaram-se. Inclinou-se para se aproximar do capi-
tão e baixou a voz trémula. — Atualmente estou noiva do Sr. Edward 
Littleton de Dunton. Mas o Sr. Littleton tornou claro que, logo que es-
tejamos casados, a Lucy não poderá continuar a viver em Winterwood. 
— Incapaz de se manter sentada, Amelia saltou da cadeira e dirigiu-se 
para junto dele. — Capitão, eu criei a Lucy durante estes nove meses. 
Não podia amá-la mais se fosse minha filha. Ela é mais importante 
para mim do que umas centenas de Srs. Littletons e um milhar de 
Winterwoods. Acredite em mim quando digo que farei tudo o que for 
necessário para me assegurar de que ela terá todos os cuidados.

O capitão levantou-se muito direito.
— Disse que tinha um plano, menina Barrett.
As mãos de Amelia tremiam. Era inútil tentar impedir o tremor 

dos seus lábios quando falou.
— Para continuar a criar a Lucy quando o capitão regressar aos 

seus deveres e para eu herdar Winterwood e ter os recursos para 
proporcionar à menina o que ela precisa, tenho de me casar com 
alguém que não o Sr. Littleton nas próximas semanas.

O capitão semicerrou os olhos. 
— O que está exatamente a sugerir? 
— O senhor, Capitão Sterling. Eu e o senhor devíamos casar. 

Imediatamente. 
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Sem saber ao certo se teria ouvido corretamente a jovem, 
Graham Sterling evitou uma gargalhada incrédula. Como de-
veria um homem responder quando uma dama — desconhe-

cida e atraente — lhe propunha casamento?
— É sempre assim tão direta, menina Barrett?
— As circunstâncias assim o exigem, capitão. — O olhar da me-

nina Amelia Barrett não vacilou. — Mas tenho a certeza de que pode 
avaliar que o acordo seria vantajoso. O capitão precisa de alguém 
que cuide da Lucy. — Levou a mão ao peito. — Quem melhor do que 
eu, a pessoa que a amou desde que nasceu? 

Mesmo que quisesse, Graham não conseguiria desviar o olhar 
da mulher agitada. Tinha as faces ruborizadas, e os seus olhos cor de 
safira cintilavam com extraordinária intensidade. Poucos minutos 
tinham decorrido desde que, pela primeira vez, se encontrara com 
aquela jovem. Mas Graham já estava certo de que a menina Amelia 
Barrett era uma oponente de valor. Pigarreou.

— Não acha o casamento um pouco… drástico?
O queixume de Lucy interrompeu a conversa. Grato pela dis-

tração, Graham voltou a sentar-se. Sem hesitar, a menina Barrett 
inclinou-se, tirou Lucy do berço e apoiou a criança na anca. Lucy  
observou-o por cima do ombro da menina Barrett. A menina —  
a sua filha — tinha olhos castanhos. Olhos castanhos, enormes. 
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Os olhos de Katherine. Esse pensamento fugaz roubou o ar dos 
pulmões de Graham. Como seria Katherine, ali, com a filha de ambos 
ao colo? O remorso que tão bem conhecia aguilhoou-lhe a consciên-
cia. Andara tanto tempo no mar que a sua lembrança de Katherine 
se desvanecia, e cada vez mais, à medida que os dias iam passando. 

Ansiando subitamente estar noutro lugar, Graham levantou-se e 
passou as palmas das mãos suadas pelas calças de camurça. O que 
sabia ele acerca de ser pai? Acerca de ter uma filha?

A filha sorriu-lhe, com a baba a escorrer-lhe pelo queixo, e a culpa 
assaltou-o uma vez mais. Podia não se sentir muito à vontade, mas 
a menina pertencia-lhe. Estendeu os braços para Lucy e esforçou-se 
para falar, apesar de sentir a boca seca.

— Posso?
Graham apercebeu-se da hesitação da menina Barrett. Mas, de-

pois de o observar durante vários segundos, a mulher cedeu e permi-
tiu que Lucy passasse dos seus braços para os dele. A criança olhou-o 
fixamente, boquiaberta e com o espanto nos olhos. A menina Barrett 
desfez o laço sob o queixo de Lucy e retirou-lhe a touca branca para 
lhe libertar os abundantes caracóis.

Graham sentiu uma dor instalar-se-lhe no estômago quando a 
criança se encostou ao seu peito. A notícia de que Katherine estava 
de esperanças só lhe chegara poucos meses antes de ela dar à luz e, 
quando soube da morte da mulher, a criança já tinha 3 meses. Lucy 
arrulhou e olhou-o com os olhos aveludados de Katherine. 

— Minha querida Lucille Katherine Sterling — disse-lhe, sor-
rindo. — Tenho muito prazer em conhecer-te. 

Lucy puxou-lhe o nariz. 
Ele fê-la saltar e ela guinchou e puxou-lhe o cabelo com os seus 

dedinhos.
— Coisinha curiosa, não é verdade?
Graham franziu o nariz e piscou os olhos. Encantada, a menina 

soltou uma risada. Ele sorriu. Talvez, afinal, lidar com uma criança 
não fosse assim tão difícil.

Ergueu os olhos para a menina Barrett e ficou sério quando o 
seu olhar se cruzou com o dela. 
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— Como posso alguma vez retribuir-lhe a bondade que teve para 
com a Katherine e para com a minha Lucy?

— Consigo pensar na forma perfeita de me agradecer, capitão. 
Concorde em casar comigo.

A resposta incisiva apanhou Graham de surpresa e fez com que 
ele a olhasse fixamente durante muito mais tempo do que seria ade-
quado. A resposta era clara e evidente. A menina Barrett confortara 
a esposa nos seus últimos dias e cuidara da bebé desde o seu nas-
cimento. Certamente não podia haver melhor precetora para Lucy 
quando ele regressasse para os seus deveres. 

Mas casamento? A ideia parecia absurda.
A voz da menina Barrett interrompeu-lhe os pensamentos. 
— Sei que isto lhe pode parecer estranho, Capitão Sterling. Mas 

garanto-lhe que o meu único interesse é a Lucy. Estou determinada 
a cumprir a promessa que fiz à mãe dela e a garantir que seja bem 
tratada. Se, para a manter junto de mim tenho de suportar a humi-
lhação de pedir a um estranho que case comigo, então que assim 
seja. 

Graham pegou no cavalinho de brincar que Lucy abandonara e 
entregou-lho, tentando ganhar mais algum tempo. O argumento da 
menina Barrett era convincente, mas a experiência dele não lhe teria 
ensinado nada?

Não, trataria imediatamente do assunto. 
— Menina Barrett, estou em dívida para consigo e estou às suas 

ordens, mas neste momento não tenho intenção de voltar a casar. 
Tenho a certeza de que podemos conceber alguma outra solução. 

A sua recusa pareceu apenas alimentar a determinação da me-
nina Barrett. Embora o seu queixo tremesse a cada sílaba que pro-
nunciava, falou num tom de voz firme e determinado. 

— Capitão Sterling, se alguma outra solução fosse possível, eu 
nunca teria avançado com esta. — Talvez o visse hesitar. Deu um 
passo na sua direção. — Precisa de ajuda, capitão. Alguém tem de 
cuidar da Lucy quando regressar às suas funções. Eu posso propor-
cionar esse apoio. Irei amá-la e criá-la tal como a Katherine teria 
feito. Dou-lhe a minha palavra de que nada lhe faltará.
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Graham parecia sentir o colarinho alto a apertar-lhe pescoço.  
A felicidade de Lucy teria sido o desejo final de Katherine, disso 
tinha a certeza. Mas casamento? Não podia. Não o faria. Era dema-
siado cedo.

As palavras da menina Barrett trouxeram-no bruscamente de 
volta ao presente.

— Por favor, pelo menos considere esta solução. O que tem a 
perder? Se casarmos, será o dono de Winterwood Manor. Terá a li-
berdade de fazer o que entender e poderá ficar tranquilo sabendo 
que o futuro da Lucy está assegurado, independentemente do que 
suceder. Em troca, tudo o que peço, tudo o que preciso é do seu 
nome. 

Pensamentos vagos percorriam a mente de Graham, cada um 
deles lutando pela primazia. Orgulhava-se de ser um homem de deci-
sões seguras e ações rápidas; contudo, para aquilo, precisava de tempo 
para pensar. Engoliu em seco.

— Considerarei a questão.
Um sorriso cauteloso surgiu no rosto da menina Barrett e um 

silêncio desconfortável abateu-se sobre a sala espaçosa. O calor da la-
reira intensificou-se e Graham devolveu Lucy à menina Barrett antes 
de enfiar um dedo entre o pescoço e a gravata.

— Quais são os seus planos para a Lucy enquanto permanecer 
em Darbury?

— Tenciono levá-la para ficar comigo em Eastmore Hall. Contra-
tou uma ama para ela, não é verdade? Tinha esperança de persuadir 
a mulher a continuar connosco. 

A menina Barrett fez um aceno de assentimento e ajeitou a 
criança nos braços. 

— A Sra. Dunne é, de facto, uma excelente ama. Mas poderá 
considerar a possibilidade de permitir que a Lucy continue aqui até 
tomar a sua decisão? Ela está familiarizada com esta casa e com as 
pessoas que nela habitam. — A menina Barrett ajeitou uma ma-
deixa de cabelo rebelde atrás da orelha e equilibrou a criança na anca.  
— Pode ser difícil para ela ficar rodeada de pessoas desconhecidas, 
em especial se a casa dela tiver de mudar dentro de poucas semanas.
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A esperança na voz da menina Barrett abalou Graham, que com-
preendeu que ela tinha razão. Podia ser o pai de Lucy, mas, para a 
menina, continuava a ser um desconhecido. E como podia esperar 
que a criança se sentisse confortável numa casa em que ele próprio 
encontrava pouco conforto?

— Se estiver disposta a permitir que ela fique durante mais 
algum tempo, nesse caso…

— Nesse caso poderá visitá-la sempre que quiser. — Uma leve 
sugestão de alegria regressou-lhe ao rosto. — Todos os dias, se assim 
o desejar.

Lá fora, uma nova rajada de vento atingiu a janela, fazendo aba-
nar a vidraça. Antes de recolher a capa e o chapéu, Graham pousou 
os lábios no cabelo encaracolado de Lucy. Esperara mais um sorriso 
da filha antes de partir, mas ela aconchegou-se à sua guardiã e não 
lhe prestou a menor atenção.

Sentia no espírito o peso da carta não lida que guardava no bolso 
do peito. Se ao menos houvesse outra solução.

— Adeus, pequenina.
Fez uma vénia à menina Barrett; depois pôs o chapéu na cabeça 

e ajeitou a gola da capa à volta do pescoço.
Tinha de haver outra solução. E ele encontrá-la-ia.

Raios! 
Graham deu um pontapé numa pedra, que rebolou pelo tapete 

de folhas húmidas. 
Estava em desvantagem com Amelia Barrett. E odiava estar em 

desvantagem. 
A bizarra proposta que ela lhe fizera ocupara a sua mente desde 

que saíra de Winterwood e continuava a incomodá-lo agora, enquan- 
to atravessava com passos pesados os terrenos de Eastmore, salpi-
cando de lama as botas engraxadas.

O que mais o enraivecia era que a proposta quase fazia sentido. 
Não só garantiria um lar seguro e carinhoso para Lucy como tam-
bém o libertava para regressar aos seus deveres de consciência tran-
quila. Mas, mesmo assim, como poderia consentir com tal acordo?
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Abanou a cabeça. O preço da menina Barrett era demasiado ele-
vado. Não podia aceitar a proposta dela.

Nem mesmo para bem de Lucy.
Arrancou um galho de um ramo e quebrou-o distraidamente ao 

meio, ao mesmo tempo que a imagem da sua filha bebé lhe aprisio-
nava a mente. Obsessivos — os olhos dela eram obsessivos. Pura e 
inocente, a criança representava tudo o que quisera proteger na mãe 
dela… e falhara.

O vento insistente da charneca era penetrante e frio. A carta por 
ler que tinha no bolso queimava-o. Queria estar sozinho quando 
lesse as últimas palavras da mulher, e conhecia um local onde não 
seria perturbado.

O portão de ferro fundido do cemitério dos Sterlings surgia logo 
a seguir à sebe de azevinho. Mesmo em criança, odiava passar por 
aqueles portões. Parecia-lhe que havia fantasmas a espreitar atrás 
de cada árvore, e as lembranças rastejavam por entre as lápides.  
Hesitou, pousou uma mão enluvada sobre o metal enferrujado e 
empurrou. O portão pesado rangeu em protesto, mas acabou por 
ceder e oscilou nas dobradiças corroídas. À sua frente, as sepulturas 
de gerações de Sterlings espalhavam-se em filas irregulares. 

À esquerda, sob os ramos protetores de antigos carvalhos, duas 
lápides desconhecidas erguiam-se. Gerard Sterling e Harriet Mayes 
Sterling. Os seus pais.

O local sussurrou-lhe que se aproximasse. As sepulturas es-
tavam cobertas de vegetação. Que vergonha! Falaria com o irmão,  
William, acerca disso quando regressasse a casa. Ajoelhou-se, afas-
tou uma hera murcha, mas persistente, da lápide da mãe e dese-
nhou a gravação do nome dela com o dedo.

O intervalo de 18 anos devia ter atenuado a recordação da última 
vez que a vira, mas não o fizera. Fora também no fim do outono. 
Ainda sentia a pressão quente da mão dela no seu braço quando 
se agarrara a si antes de partir para o mar pela primeira vez. Era 
então pouco mais do que uma criança — tinha apenas 12 anos.  
A imagem do rosto dela, banhado em lágrimas, e o som das suas 
súplicas desesperadas haviam ficado gravados na sua mente, nunca 
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mais esquecidos. As recordações da expressão rígida do pai eram 
igualmente memoráveis, mas muito diferentes, e perseguiam-no 
com igual fervor. 

A decisão do pai de o enviar para o mar decorrera da lógica, in-
dependentemente da frieza implícita. Segundo a lei, Eastmore Hall 
passaria por inteiro para o seu irmão mais velho, pelo que houvera 
a necessidade de Graham fazer o seu próprio caminho no mundo,  
e, na verdade, tratara bem de si. 

Acabara por apreciar a vida no mar e cumprir com excelência os 
seus requisitos, alcançando ainda novo a patente de capitão e acumu-
lando uma pequena fortuna em prémios financeiros pela captura de 
navios, tanto militares como mercantes. Com 30 anos atingira um 
nível de sucesso que poucos homens haviam obtido — e ainda tinha 
pela frente a maior parte da sua carreira. Agora que a Inglaterra es-
tava em guerra com a América, os seus serviços à Coroa eram ainda 
mais necessários. 

Um ruído próximo interrompeu os seus pensamentos. Ergueu  
a cabeça de repente e examinou a paisagem coberta de nevoeiro. 
Seria um soluço? Com passos silenciosos, ocultou-se sob os ramos 
baixos para descobrir a sua origem. Avistou os contornos de uma 
mulher, envolta numa capa escura, ajoelhada junto de uma lápide. 
A sepultura parecia bastante recente. Tinha de ser de Katherine. Mas 
quem era a mulher? 

Esforçou-se por ouvir a voz dela sobre o vento. 
— Lamento, Katherine. — A emoção quebrava as palavras da 

mulher. — Não perderei a esperança.
O vento repuxou-lhe a capa de lã cinzenta e arrancou-lhe o capuz 

da cabeça, revelando uma abundância de caracóis dourados. Ao er-
guer as mãos para voltar a cobrir a cabeça, virou-se. 

Graham escondeu-se atrás da árvore, mas era tarde demais. Olhou 
diretamente para os olhos da menina Amelia Barrett.

Sentindo-se apanhado, Graham saiu de trás da árvore. Ela pôs-se 
de pé de um salto e limpou as lágrimas com as costas da mão enlu-
vada. Os olhos azuis brilhavam no seu rosto pálido. Toda a sereni-
dade que anteriormente demonstrara havia desaparecido.
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— Desculpe. — Aproximou-se dela. — Não a vi… Quero dizer, 
não me apercebi…

Ela não parou à espera de explicações. Passou tão depressa por 
ele que mal lhe deu tempo de se desviar. 

— Espere, menina Barrett, por favor, eu…
Mas ela desapareceu pelo portão, deixando-o sozinho com o vento 

e as suas recordações.
Pensou em correr atrás dela. Podia apanhá-la antes de ela chegar 

aos muros exteriores de Eastmore. Mas, se a alcançasse, o que lhe 
diria? 

Graham olhou para trás, para o sítio onde a sua esposa repousava, 
e a visão do nome dela gravado na pedra fê-lo esquecer por alguns 
instantes a mulher que saíra do cemitério a correr. Katherine. Tomou 
consciência de que, durante todos aqueles meses, algo dentro dele 
se agarrara à esperança de que nada tivesse sido daquela forma. Que 
havia algum equívoco na carta e que a noiva ainda o esperava no seu 
pequeno chalé nos terrenos de Eastmore Hall. Mas agora qualquer 
vestígio dessa esperança insensata desaparecera. Nunca mais volta-
ria a ver o sorriso contagioso de Katherine nem sentiria o calor da 
mão dela na sua. A cólera explodiu no seu íntimo. Partira sempre do 
princípio de que, se um deles viesse a morrer, seria ele, tão perigosa 
era a sua profissão. Como podia um Deus misericordioso permitir 
que alguém tão puro morresse tão jovem?

Afastou-se da lápide, pestanejando. Vira o suficiente. Mas, 
quando se voltou, algo atraiu o seu olhar. Um pequeno livro estava 
pousado na relva ao lado da sepultura. Ajoelhou-se para o apanhar. 
Sentiu a encadernação de pele castanha macia sob os seus dedos. 
Virou-o para ler a lombada. Salmos. A menina Barrett devia tê-lo 
deixado cair momentos antes. 

Secou a capa do livro no sobretudo e meteu-o no bolso, onde os 
seus dedos tocaram na carta de Katherine. Com a perturbação de se 
deparar com a menina Barrett e o tormento ao ver a lápide, quase  
se esquecera dela. 

O selo de lacre vermelho-escuro quebrou-se facilmente quando 
enfiou um dedo por baixo dele. Conteve a respiração ao desdobrar a 
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carta. Os traços eram largos, as letras trémulas, mas a caligrafia era, 
sem a menor dúvida, de Katherine. 

Meu queridíssimo marido,

O meu fim está próximo. Não estou assustada, pois preparei-
-me para o encontro com o meu Salvador. A minha tristeza reside 
no facto de que nunca mais voltarei a ver-te nem viverei para ver 
a nossa filha crescer e florescer. 

Dei à criança o nome de Lucille Katherine Sterling e deixei-a 
ao cuidado da menina Amelia Barrett. A menina Barrett tem 
sido para mim uma amiga afetuosa desde que vim para Darbury 
e assegurar-se-á de que a criança seja criada nos caminhos de 
Deus. Ela amará a nossa filha, disso tenho a certeza.

Reconheço com pesar que o nosso tempo juntos foi demasiado 
breve. Mas digo-te com toda a verdade: amei-te tanto como qual-
quer esposa podia amar o seu marido, e o meu desejo mais sincero 
é que encontres a tua felicidade. Não permitas que o teu coração 
arrefeça. Abre-o para amar a nossa filha e, se o Senhor te trouxer 
o amor de novo, não hesites por minha causa. 

Não sofras por mim, meu muito amado, porque, quando 
leres isto, eu estarei entre os anjos. 

Com todo o meu amor,
Katherine

O remorso roubou-lhe a força dos braços. Baixou a carta e fixou o 
olhar na placa de pedra gravada. Teria sido tão ingénuo que pensasse 
poder ser um bom marido? Era um comandante naval, dedicado 
ao seu navio, vinculado à sua tripulação e ao juramento de servir a 
Coroa. Mas agora o mar parecia demasiado longe, e pensamentos 
há muito suprimidos toldavam-lhe a mente. Teria sequer compreen-
dido como fora precioso o amor de Katherine? Devia ter-lho dito 
quando tivera essa oportunidade.

Mas agora era demasiado tarde.
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Dobrou a carta e guardou-a para a manter bem protegida. Os de-
sejos de Katherine pareciam claros. Desejara que Amelia Barrett cui-
dasse da criança enquanto ele estivesse ausente. Todavia, para isso 
suceder, teria de casar com a menina Barrett. 

Era só o que faltava, ele cometer duas vezes o mesmo erro. 
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I nclinado para a frente, com os cotovelos apoiados sobre os joe-
lhos, Graham olhava fixamente para o irmão. William Sterling 
debatia-se com o gatilho de uma pistola, tentando limpar os 

resíduos de pólvora do revestimento gravado. Por fim, não conse-
guindo aguentar nem mais um minuto, Graham levantou-se da ca-
deira, erguendo-se bem alto. 

— Quem raio é que te ensinou a limpar uma pistola? — Graham 
arrebatou-lhe a arma com uma mão e o pano do polimento com a 
outra. — A esse ritmo, vai consumir-te o dia todo.

William inclinou-se para trás e balançou-se nas duas pernas tra-
seiras da cadeira entalhada.

— Ah! O grandioso comandante acredita que a sua perícia com o 
armamento é superior à do seu irmão simplório. Sabes que sempre 
preferi os cavalos às armas de fogo. O que arreliava imenso o pai.

Graham ignorou o sarcasmo do irmão e virou a pistola que tinha 
na mão para examinar a delicada forma da arma. Marcas de pólvora 
provavam o seu uso recente. Fechou um olho e espreitou pelo cano 
da pistola, para verificar a sua precisão. 

— Onde arranjaste isto?
— É boa, não é? — William devolveu a cadeira à sua posição 

normal e pôs-se de pé ao lado do irmão. — O pai comprou-a a um 
francês. Não foi muito patriótico, na minha opinião.
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Graham ergueu o olhar da pistola e estudou o retrato do pai, 
numa moldura dourada, pendurado entre duas janelas estreitas. 
Mesmo ignorando a diferença entre as suas estaturas, a semelhança 
entre William e o falecido pai de ambos era enorme. A mesma fenda 
no queixo. O mesmo cabelo louro. Os mesmos olhos claros, com 
uma sugestão de troça. 

Graham sentou-se e começou a polir a pistola. 
— É assim, estás a ver?
William inclinou-se sobre o ombro do irmão.
— Suponho que tens alguma utilidade para uma arma limpa no 

cargo que exerces, não é verdade? 
— Exatamente.
William riu-se, uma gargalhada profunda e calorosa, e deu uma 

palmada no ombro de Graham.
— Que bom ter-te em casa, Graham. Há quanto tempo não vi-

nhas a Eastmore Hall? Quinze anos ou mais?
— Dezoito. 
Graham saberia dizer-lhe o número exato de meses, mas tinha 

dúvidas de que William se interessasse. Pouquíssimos desses meses 
haviam sido passados em terra. O mar fora o seu lar durante quase 
toda a sua juventude e grande parte da idade adulta, e só depois 
de ter alcançado a patente de capitão, uns anos antes, regressara a 
Inglaterra por um período de tempo considerável. Viajara então até 
Plymouth para assumir o comando do navio que lhe fora atribuído 
— e aí conhecera Katherine. Mesmo agora, embora o Miracle só es-
tivesse atracado em Plymouth há uma semana, a sua vida no mar 
parecia estar a milhares de quilómetros de distância. 

Ergueu os olhos para o irmão.
— Tudo isto está com o mesmo aspeto de sempre, afinal.
— Nunca muda. — William deixou-se cair numa poltrona e 

apoiou as botas de biqueira afiada na beira de uma secretária de 
mogno ali perto. — Quase sempre tão enfadonho quanto os túmulos.

Graham analisou a sala. Os pesados reposteiros de cor púrpura 
ainda ladeavam as altas janelas de batentes, e retratos de família 
de todos os tamanhos decoravam, como sempre, as paredes com 
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desenhos de folhagem de cor creme e dourada. A única diferença 
notável era a ausência do retrato da mãe, que, na sua infância, esti-
vera pendurado à esquerda da complexa lareira de pedra.

Graham apontou para o espaço vazio. 
— Onde está o retrato da mãe? 
— O pai mandou mudá-lo para o salão. — William inclinou a ca-

beça para trás e pousou as mãos no peito. — Porque não regressaste 
a Eastmore da última vez que estiveste em Inglaterra? Só soube do 
teu casamento quando a tua mulher chegou a Moreton Cottage. Foi 
uma grande surpresa, lá isso foi.

Graham estremeceu ao ouvir o comentário. Não queria falar 
acerca de Katherine, sobretudo com William. O namoro fora rápido 
e intenso, e o casamento, bastante súbito. Sem dúvida, devia ter 
notificado o irmão, o seu único parente vivo. Mas tinham passado 
tantos anos desde que falara com ele… Até as suas cartas se haviam 
transformado numa mera atualização anual, e apercebera-se da sua 
própria relutância em partilhar algo tão pessoal como o seu casa-
mento numa daquelas missivas. Nunca imaginara que Katherine se 
deslocasse sozinha para Moreton Cottage e que conhecesse William 
sem ele estar presente para fazer as apresentações. 

Tendo tudo isso em mente, supunha que devia uma explicação 
ao irmão. Claro que Moreton Cottage pertencia a Graham, era a sua 
única herança na enorme propriedade. Todos os outros ativos tinham 
sido transferidos para o irmão após a morte do pai. Mesmo assim,  
a chegada dela, com duas criadas atrás, devia ter sido um choque.

— Garanto-te que a deslocação da Katherine para Darbury tam-
bém me surpreendeu. Conheci-a em Plymouth quando regressei 
a Inglaterra para assumir o comando do Miracle, e casámos pouco 
depois. Quando o meu barco partiu, o plano era que ficasse em  
Plymouth com a mãe. Mas, ao que parece, a mãe dela morreu ines-
peradamente, pelo que a Katherine saiu da costa para se instalar em 
Moreton Cottage. Quando eu soube disso, estava em Halifax. 

— Halifax… na Nova Escócia, não é verdade? Tinha-me pergun-
tado onde estarias agora, com aquele canalha do Napoleão final-
mente no exílio. 
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Graham abanou a cabeça. 
— Mesmo com Napoleão vencido, irmão, continuamos em 

guerra, e tenho um navio avariado que prova isso mesmo.
Mas, como se estivesse a remexer numa ferida, as perguntas do 

irmão continuaram.
— O que aconteceu ao teu navio?
Graham ponderou exatamente o que devia revelar. Coçou a testa 

e passou a mão pela face antes de falar. 
— Foi uma batalha a curta distância com uma fragata americana. 

Sofremos estragos substanciais, mas vencemos e voltámos a Halifax 
para reparações. Mas em Halifax os recursos estavam incrivelmente 
reduzidos. Foi por isso que regressámos a Inglaterra. Logo que as re-
parações estejam terminadas em Plymouth, regressaremos a Halifax. 

William apontou para a cicatriz que cobria a mão de Graham. 
— A batalha… portanto, foi assim que foste…
Graham seguiu o olhar de William e depois inspirou.
— Não.
Não disse mais nada. Sem dúvida William compreendera, pois 

mudou de assunto.
— E a tua visita a Winterwood? Dizem que o George Barrett está 

em Leeds e deve regressar amanhã.
Graham segurou a pistola à luz da lareira para verificar o seu 

trabalho e depois recomeçou a poli-la. 
— Vi a menina Barrett e a minha Lucy, mais ninguém.
— Ah, sim, a minha bonita sobrinhita e a sua ainda mais bonita 

precetora. — William retirou os pés da secretária e endireitou-se.  
— Devo confessar que senti algum alívio por a menina Barrett ter 
insistido em cuidar da tua filha. A situação parecia muito mais ade-
quada, embora, claro, eu tenha tentado…

— Não precisas de te explicar. — Graham fez um gesto com a 
mão. — A menina Barrett parece ser a cuidadora ideal. De facto, 
combinei que a Lucy permaneceria em Winterwood até eu poder 
tomar outras providências. 

William soltou uma risada e inclinou-se com o braço apoiado no 
joelho. 
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— Falando de Winterwood… Lembras-te de como, quando éra-
mos pequenos, trepávamos pelo muro de pedra que separava o campo 
sul de Eastmore e entrávamos no pomar de Winterwood para roubar 
maçãs?

Graham refletiu por um momento. Uma visão enevoada de si 
mesmo e de William a treparem pelo ulmeiro retorcido materializou-
-se na sua mente, mas não conseguiu recordar-se de um pomar de 
macieiras — aliás, nem de escalar um muro com o irmão.

— Não. 
William observou a biqueira da bota.
— Suponho que é isso que sucede quando se anda pelo mundo, 

a ter aventuras e a correr os mares. — William falava num tom pen-
sativo. — Uma pessoa esquece os acontecimentos da sonolenta vida 
campestre. 

Graham pousou a pistola limpa sobre a perna. Era isso que 
William pensava que era a sua vida? Uma aventura? Se, de facto, 
assim fosse, ele devia ter a enorme sorte de viver uma vida rotineira. 
Mudou de assunto.

— O que sabes acerca da Amelia Barrett?
William encolheu os ombros e dirigiu-se para o aparador. Desar-

rolhou uma garrafa de brandy e verteu o líquido cor de âmbar para 
um cálice de vidro. 

— Também queres? — Graham recusou com um gesto da mão 
e William saboreou um longo trago. — A menina Barrett? Não su-
cumbiste aos encantos dela, pois não? Seria uma ótima escolha, 
deixa que te diga. Rica como Midas, essa mulher. E verdadeiramente 
encantadora.

— Acho estranho que uma mulher na situação dela ainda não 
esteja casada.

— Não é estranho se conheceres o tio dela — exclamou William. 
— Tem-na fechada a sete chaves. Não é segredo que foi ele que sele-
cionou o homem com quem ela vai casar. 

Graham franziu a testa.
— Não acho isso estranho.
William inclinou para trás a sua cabeleira castanha e riu-se.
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— Não acha estranho, diz ele! Sei de fonte segura que o que-
rido e velho tio George deitou os olhos ao Edward Littleton… é este 
o nome do patife… para se juntar a ele no negócio da família. —  
William esvaziou mais um copo e apontou para Graham. — Aposto 
dez contra um que, assim que o dinheiro da herança Winterwood 
começar a correr para os cofres da Barrett Trading Company, as coi-
sas vão ficar de repente um pouco mais alegres para o velho George 
Barrett. 

Graham ficou a matutar nas palavras de William. Um compro-
misso com um homem escolhido pelo tio? A possibilidade de a he-
rança ser usada para sustentar os projetos empresariais do tio? Não 
admirava que a menina Barrett depreciasse o seu noivado. E mais 
uma razão para provavelmente estar ansiosa por se livrar dele. A se-
mente de uma suspeita instalou-se na mente do capitão. Teria a me-
nina Barrett outros motivos para querer casar com ele, além do seu 
amor por Lucy?

Graham retomou a limpeza da arma. 
— Conheces o Sr. Littleton? 
William assentiu. 
— Veio aqui em visita para se informar acerca dos campos do 

lado oeste de Eastmore. Parece que, assim que se tornar o dono de 
Winterwood Manor, projeta fazer alguns, eh… melhoramentos. 

Graham interrompeu o que estava a fazer.
— O que lhe disseste? 
— O que achas tu que eu lhe disse? «Lamento, meu amigo. Não 

posso correr o risco de Winterwood ficar maior, nem de Eastmore 
mais pequeno.» — William acabou de beber o brandy e agarrou no 
casaco pousado na cadeira. — Vou dar uma volta a cavalo. Queres 
vir comigo? Comprei um garanhão novo em Birmingham no mês 
passado. Um animal incrível… rápido como o fogo. Corre como se 
fosse perseguido pelo próprio diabo e é um sonho a forma como 
salta uma sebe. 

Graham abanou a cabeça. Precisava de ficar sozinho. Precisava 
de pensar.

— Não, obrigado. tenho de tratar de alguma correspondência.
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William encolheu os ombros. 
— Se quiseres conhecer o Sr. Littleton, amanhã à noite há um 

jantar em Winterwood Manor. A menina Barrett informou-te? Creio 
que é para celebrar as futuras núpcias. Recebi um convite. Não es-
tava a pensar ir, mas agora creio que o serão poderá ser divertido.  
O que dizes?

A curiosidade venceu. Graham pegou na pistola pelo cano e es-
tendeu o punho ao irmão.

— Não o perderia de maneira nenhuma. 

O Sol ocultara-se e a noite caíra sobre Winterwood Manor. Velas 
cintilantes e uma lareira abastecida proporcionavam uma intensa 
iluminação à ampla sala de jantar, com o fulgor amarelo a refletir-se 
na baixela de prata e nas molduras douradas que decoravam as pare-
des verde-azeitona. A tia Augusta e Helena estavam sentadas perto 
de Amelia à mesa de mogno, e a sua próxima mudança para Londres 
foi o tema de discussão durante a maior parte do jantar. Mas a viva 
emoção dos outros apenas agravava o peso no coração de Amelia. 

A recusa do capitão estava ainda demasiado fresca na sua me-
mória, e cada segundo que passava reafirmava a sua importância. 
Ainda assim, não lamentava, de modo algum, as suas ações. De 
facto, se pensasse que voltar a fazer o mesmo pedido poderia, de al-
guma forma, abalar a decisão do capitão, repeti-lo-ia mil vezes. Mas, 
com intensa melancolia, recordou a posição firme do seu queixo 
quadrado e a determinação nos seus olhos cinzentos. O capitão não 
desejava casar, nem sequer para garantir uma nova mãe para Lucy 
ou a fortuna decorrente de ser o senhor de Winterwood Manor.

Observou o fricassé de borrego com miudezas que tinha no prato 
e remexeu a comida com o garfo. A tia e a prima continuavam a ta-
garelar. O som das suas vozes era-lhe demasiado familiar, pois fazia 
parte do seu lar. Desde que o pai falecera, 12 anos antes, tendo no-
meado o seu tio George guardião tanto dela própria como de todos 
os bens, Amelia vivia ali em Winterwood com a tia, o tio e a prima. 
Mas dentro de pouco mais de um mês tudo mudaria. Assim que 
ela e Edward casassem, a família do tio mudar-se-ia para a sua nova 
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residência em Londres e ela continuaria a sua vida em Winterwood 
— mas como a Sra. Edward Littleton.

A cabeça da tia Augusta, com o cabelo cada vez mais fraco, aba-
nava a cada palavra que dizia. As palavras da mulher precipitavam-
-se sempre da sua boca, fluindo como uma cascata de pensamentos 
descontrolados. 

— Cinco semanas, minha querida! Consegues imaginar? Ando 
a contar os dias que faltam. Talvez devêssemos pensar em mandar 
fazer vestidos novos antes de irmos… Embora, claro, as costureiras 
de Londres sejam muito superiores. Palavra de honra, Helena, esta 
será a temporada. A Amelia tem o seu par e agora tu poderás esco-
lher entre os teus pretendentes. 

Os olhos dourados de Helena cintilaram na direção de Amelia. 
Agora a Amelia tem o seu par. Amelia sabia que aquelas palavras 

magoavam, e o seu coração sofreu pela prima. Quando o tio George 
convidara pela primeira vez o seu colega Edward a visitar Winterwood 
Manor, sem dúvida que o considerara uma escolha adequada para a 
filha ou para a sobrinha, e o interesse de Helena por ele fora evidente. 
Mas, apesar de todo o seu encanto e beleza, Helena não dispunha do 
único património que Amelia possuía e da única qualidade que des-
pertaria a atenção de Edward Littleton — uma herança substancial.

Helena desviou rapidamente a atenção para a mãe.
— Estou ansiosa pelo regresso do meu pai e do Sr. Littleton.
— Também eu estou ansiosa pelo regresso do Sr. Barrett ama-

nhã, mas ousaria dizer que os nossos sentimentos nada são quan- 
do comparados com a expetativa da Amelia pelo regresso do seu  
Sr. Littleton. 

A atenção da tia desviou-se para ela e Amelia voltou-se para a ver 
sorrir-lhe com orgulho, tal como qualquer tutor faria.

— O caro Sr. Littleton. Deves estar ansiosa por vê-lo.
A coluna de Amelia endireitou-se ao ouvir o nome do futuro ma-

rido. Pressionou o guardanapo contra os lábios, antes de voltar a 
pousá-lo no colo, recusando-se a olhar para Helena. 

— É verdade.
A tia continuou:
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— Dei instruções à cozinheira para fazer pombos en compôte 
para o jantar. Sei de fonte segura que o Sr. Littleton é apreciador 
desse prato.

Amelia forçou-se a falar.
— É muita gentileza sua, tia.
A tia pousou a colher na mesa, com as suas feições angulosas 

marcadas pela surpresa. 
— Bem, Amelia, penso que talvez devesses mostrar mais en-

tusiasmo. Já passaram mais de duas semanas desde que ele esteve 
aqui pela última vez, não é verdade?

Amelia assentiu, e a sua voz pouco mais era que um sussurro.
— Sim, tia. Quinze dias.
— Duas semanas são muito tempo para estar separada da pes-

soa amada.
Separada da pessoa amada?
Ela amava Edward?
No início do noivado, ainda acreditara nisso. Mas agora? Tanta 

coisa mudara ao longo do último ano que a fazia questionar a sen-
satez da sua escolha. Agora, com a recusa de Edward em permitir 
que Lucy permanecesse em Winterwood depois de se casarem, com-
preendia que ele não era o homem que ela julgava conhecer.

— E quanto à criança?
Amelia ergueu a cabeça de repente ao ouvir o modo indiferente 

como a tia se referia a Lucy. Entregue aos seus próprios pensamen-
tos, deixara de prestar atenção à conversa.

Mas antes de poder formular uma resposta, Helena falou. 
— Não souberam? O Capitão Sterling chegou ontem. Está em 

Eastmore Hall com o irmão.
Augusta deixou cair o garfo e virou-se para fitar Amelia.
— O que é isto? Oh, minhas queridas, como é que eu não soube 

dessa notícia?
Amelia teria atingido a prima com um pontapé por debaixo da 

mesa ornamentada se esta não fosse tão grande. 
— O Capitão Sterling regressou ontem a Darbury, creio eu. Fez-

-nos uma visita esta manhã para conhecer a Lucy.
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A tia Augusta pôs-se de pé com um restolhar de tafetá vermelho-
-escuro. 

— As meninas deviam ter-me dito imediatamente!
Amelia pensou ter visto um leve sorriso a pairar nos lábios de 

Helena antes de baixar o olhar para o prato.
— Desculpe, mãe. Pensei que se tivesse apercebido.
A tia Augusta bateu com o dedo indicador nos lábios. 
— Calculo que não haja mal algum. Afinal, são boas notícias, 

não é verdade? O pai da Lucy tomará as medidas necessárias rela-
tivas a ela, e tu e o Sr. Littleton ficarão a sós, como devem ficar os 
recém-casados.

Amelia sentiu-se desfalecer ao ouvir aquelas palavras. Não que-
ria que a tia — nem ninguém — pensasse que Lucy se iria embora. 
Endireitou os ombros.

— É meu desejo que a Lucy fique aqui, mesmo depois de nos 
casarmos.

— Aqui? Em Winterwood Manor? — O riso da tia Augusta fez 
eco nos tetos altos de estuque. — Minha querida Amelia, agora pre-
cisas de te concentrar em formar a tua própria família. Além disso, 
o Sr. Littleton não o proibiu? Não podes contrariar os desejos dele. 
Não seria correto. 

Amelia abanou a cabeça.
— Tenho a certeza de que consigo persuadi-lo. Winterwood é 

uma propriedade grande. Ele nem sequer precisa de saber que ela 
está aqui.

— Com franqueza, Amelia, não te compreendo. Porque não te 
podes limitar a desfrutar da tua vida com o Sr. Littleton? O pai da 
criança regressou. Ele tomará conta dela.

Com um firme aceno de cabeça, a Sra. Barrett deu a conversa 
por encerrada. 

Amelia olhou de relance para a prima, que continuou a olhar 
fixamente para o prato. Tivera esperança de que Helena viesse em 
sua defesa e a ajudasse a convencer a tia Augusta de que tinha razão. 
Não seria a primeira vez que as primas se tinham aliado. Mas, desta 
vez, Helena manteve-se em silêncio. 
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Quer a sala estivesse de facto sufocante quer ela apenas a sen-
tisse assim, Amelia conseguiu sobreviver ao jantar. Era evidente que 
a aguardavam outras decisões difíceis. A família talvez não a com-
preendesse naquela ocasião, e só podia rezar para que todos acabas-
sem por partilhar o seu ponto de vista. Continuava a preocupar-se 
com Edward. Mas a recusa dele em permitir que Lucy continuasse 
em Winterwood forçava Amelia a escolher entre um futuro com ele 
e o seu compromisso para com Lucy. 

O que não era, na verdade, uma escolha possível. 




