


Sou filha de um pregador. 
Emma, a heroína deste livro, é filha de um vigário. 

Quero deixar claro que o pai de Emma 
não é nada parecido com o meu.

O meu pai era — e é — amoroso, paciente,  
prestável e compreensivo.

Obrigada, pai. Este livro é para ti.
Por favor, não leias os capítulos 7, 9, 11, 17, 19, 21 e 28.
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Capítulo 1

¢

Aos 22 anos, Emma Gladstone já aprendera algumas li- 
ções difíceis. 

Os príncipes encantados nem sempre eram o que 
pareciam. As armaduras brilhantes tinham saído de moda a 
seguir às Cruzadas. E, se as fadas madrinhas existiam, a dela 
estava atrasada há vários anos. 

Na maioria das vezes, uma rapariga precisava de se salvar a 
si mesma. 

Aquela tarde, era uma dessas vezes. 
A mansão de Ashbury agigantava-se diante dela, ocupando 

completamente um dos lados da requintada praça Mayfair. 
 Elegante. Enorme. 

Aterrorizadora. 
Engoliu em seco. Ela era capaz. Certo dia, viera para Londres 

sozinha, no pico do inverno. Recusara-se a sucumbir à fome ou 
ao desespero. Arranjara trabalho e construíra uma nova vida na 
cidade. Seis anos passados, preferia engolir todas as agulhas do 
ateliê de costura de Madame Bissette a voltar, a rastejar, para 
o pai. 

Comparado com tudo isso, o que era bater à porta de um 
duque? 

Pois, não era nada. Absolutamente nada. Apenas precisava 
de endireitar os ombros, atravessar os portões de ferro  forjado, 
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subir aqueles degraus de granito — que, na verdade, nem deviam 
ser mais de cem — e tocar à campainha daquela porta enorme 
e ricamente esculpida. 

Boa tarde. Sou a menina Emma Gladstone. Estou aqui para falar 
com o misterioso e solitário Duque de Ashbury. Não, não nos conhece-
mos. Não, não tenho um cartão de visita. Na verdade, não tenho nada. 
Talvez até nem tenha casa amanhã, se não me deixarem entrar.

Oh, céus! Aquilo nunca resultaria. 
Com um gemido, virou costas ao portão e deu a décima volta 

à praça, sacudindo os braços nus sob a capa. 
Tinha de tentar.
Deteve-se, virou-se para o portão e respirou fundo. Fingiu 

não ouvir o frenético bater do seu coração. 
Fazia-se tarde. Ninguém viria em seu auxílio. Não podia 

hesitar mais, nem virar costas. 
Partida. Largada. 
Fugida. 

Da sua secretária na biblioteca, Ashbury ouviu um toque que 
não lhe era familiar. Seria uma campainha? 

Lá estava, de novo.
Era uma campainha. 
Pior, era a sua campainha.
Maldita coscuvilhice. Chegara à cidade apenas há algumas 

semanas. Esquecera-se de que em Londres os rumores viajavam 
mais depressa do que as balas. Ele não tinha tempo nem paciên-
cia para bisbilhoteiros. Quem quer que fosse, Khan mandá-lo-ia 
embora. 

Molhou a pena e continuou a escrever a carta aos seus incom-
petentes advogados. 

Não sei que diabo têm feito vocês no último ano, mas o estado 
dos meus negócios é deplorável. Despeçam imediatamente o feitor de 
Yorkshire. Digam ao arquiteto que desejo ver os planos para a minha 
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nova fábrica, e que desejo vê-los ontem. E há algo mais que requer 
atenção imediata. 

Ash hesitou, com a pena suspensa no ar. Nem queria acre-
ditar que ia mesmo transpor aquelas palavras para o papel. 
 Contudo, por muito que o temesse, era algo que precisava de ser 
feito. Escreveu: 

Preciso de me casar. 

Seria melhor estabelecer as suas exigências: uma mulher 
em idade de procriar e de linhagem respeitável, com necessi-
dade urgente de dinheiro, disposta a partilhar a cama com 
um homem horrendo, coberto de cicatrizes. Resumindo, uma 
mulher desesperada. 

Céus, que deprimente! Era melhor não acrescentar nada 
àquela linha. 

Preciso de me casar. 

Khan surgiu à ombreira da porta. 
— Vossa Graça, lamento interromper, mas há uma jovem 

que o quer ver. Está vestida de noiva. 
Ash fitou o mordomo. Baixou o olhar para as palavras que 

acabara de escrever. Olhou novamente para o mordomo. 
— Bem, isso é estranho… — Talvez os advogados, afinal, não 

fossem tão inúteis como julgara. Pousou a pena e, reclinando-se 
nas sombras, pôs um pé em cima da secretária. — Por quem 
sois, manda-a entrar. 

Uma jovem de branco entrou na sala. 
A bota escorregou-lhe da secretária. Ash deslizou para trás 

e colidiu com a parede, quase caindo da cadeira. Uma resma de 
papel tombou de uma prateleira próxima, as folhas esvoaçando 
para o chão como flocos de neve. 
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Estava ofuscado. 
Não pela beleza da jovem — embora lhe parecesse que era 

bonita. Não era possível saber. O vestido que ela usava era uma 
monstruosidade que feria os olhos, cheio de pérolas, rendas, bri-
lhantes e contas. 

Santo Deus! Ele não estava acostumado a partilhar o espaço 
com alguém cuja aparência era ainda mais repulsiva do que a sua. 

Apoiou o cotovelo direito no braço da cadeira e levou as pon-
tas dos dedos à testa, escondendo as cicatrizes do rosto. Desta 
vez, não estava a proteger as sensibilidades de uma criada nem 
o seu orgulho. Estava a proteger-se a si próprio… daquilo. 

— Lamento impor assim a minha presença, Vossa Graça — 
disse a jovem, mantendo os olhos fixos num desenho do tapete 
persa. 

— Também espero que lamente. 
— Mas, sabe, estou bastante desesperada. 
— Bem vejo. 
— Preciso de ser paga pelo meu trabalho, imediatamente. 
Ash fez uma pausa. 
— Pelo seu… trabalho. 
— Sou costureira. Fiz isto — passou as mãos pelo terror de 

seda — para a menina Worthing.
Para a menina Worthing.
Ah, aquilo começava a fazer sentido. A atrocidade de cetim 

branco fora feita para a antiga noiva de Ash. Ele podia acreditar. 
Annabelle Worthing sempre tivera um gosto terrível — tanto 
para vestidos como para potenciais maridos. 

— Quando o vosso noivado terminou, ela nunca mandou 
buscar o vestido. Foi ela que comprou a seda e as rendas e essas 
coisas, mas nunca pagou o trabalho. E isso significa que eu fiquei 
sem receber. Tentei falar-lhe em casa dela, sem êxito. As minhas 
cartas para vocês os dois nunca tiveram resposta. Pensei que, se 
aparecesse aqui assim — estendeu as saias do vestido branco —, 
seria impossível ignorar-me. 
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— Quanto a isso, tem razão. — Até o lado bom da cara dele 
estremeceu. — Santo Deus, é como se uma retrosaria tivesse 
explodido e a menina fosse a primeira vítima!

— A menina Worthing queria algo adequado a uma duquesa. 
— Esse vestido — disse ele — é adequado a um candelabro 

de bordel.
— Bem, a vossa prometida tinha… preferências extravagantes. 
Ele chegou-se para a frente na cadeira. 
— Nem sequer consigo olhar bem para ele. Parece vomi-

tado de unicórnio. Ou a pelagem de uma daquelas criaturas das 
neves, suspeitas de ameaçar os Himalaias. 

Ela inclinou a cabeça para o teto e soltou um suspiro 
desesperado. 

— O que foi? — perguntou ele. — Não me diga que gosta. 
— Pouco importa se é do meu gosto, Vossa Graça. Tenho 

orgulho no meu trabalho, seja o que for, e este vestido ocupou-
-me meses. 

Agora que o choque da sua repulsiva indumentária se ate-
nuara, Ash focou a atenção na jovem devorada por ela. 

Era uma grande melhoria em relação ao vestido.
Tez: cor creme. Lábios: pétalas de rosa. Pestanas: negras. 

Espinha dorsal: aço. 
— Só os bordados… trabalhei uma semana para que ficas-

sem perfeitos — prosseguiu ela, passando um dedo pelo decote 
do vestido. 

Ash seguiu o caminho traçado pelo dedo. Não conseguia 
ver o bordado. Era um homem; via seios. Delicados e seduto-
res, comprimidos pelo torturante corpete. Agradaram-lhe, quase 
tanto quanto a atitude determinada com que ela os empinava. 

Ergueu o olhar, notando-lhe o pescoço esguio e a abundância 
de cabelo castanho penteado para cima. Ela usava aquele pen-
teado aprumado e contido que fazia os dedos de um homem 
ansiarem por lhe soltar os ganchos, um por um. 

Controla-te, Ashbury! 
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Ela não podia ser tão bonita quanto parecia. Sem dúvida que 
estaria a beneficiar do contraste com o repugnante vestido. E ele 
vivia em solidão já há algum tempo. Isso também contava. 

— Vossa Graça — continuou ela —, o meu balde de carvão 
está vazio, na minha despensa não há mais do que umas pou-
cas batatas bolorentas e tenho de pagar hoje a renda do trimestre. 
O senhorio ameaçou pôr-me na rua se eu não pagar a totalidade. 
Preciso de receber o meu pagamento. Urgentemente. —  Estendeu 
a mão. — Duas libras e três xelins, se fizer o favor. 

Ash cruzou os braços diante do peito e fitou-a. 
— Menina…? 
— Gladstone. Emma Gladstone. 
— Menina Gladstone, parece não compreender como fun-

ciona isto de se introduzir na solidão de um duque. Devia estar 
intimidada, ou mesmo aterrorizada. Contudo, há uma impres-
sionante ausência de mãos retorcidas na sua postura, e não vejo 
qualquer tremura. De certeza que é apenas uma costureira? 

Emma ergueu as mãos, mostrando-lhe as palmas.  Exibiam 
cortes já sarados e calos nas pontas dos dedos. Ash tinha de admi-
tir que eram provas convincentes. Contudo, não ficou convencido. 

— Bem, a menina não pode ter nascido pobre. Tem dema-
siada autoconfiança e parece ter os dentes todos. Calculo que 
tenha ficado órfã em tenra idade, de alguma maneira particular-
mente macabra. 

— Não, Vossa Graça. 
— Está a ser chantageada? 
— Não… — Ela arrastou a palavra. 
— A sustentar um magote de crianças abandonadas e a ser 

chantageada? 
— Não.
Ele estalou os dedos. 
— Já sei. O seu pai é um tratante. Está preso por dívidas. 

Ou gasta os rendimentos em gin e prostitutas. 
— O meu pai é vigário. Em Hertfordshire.
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Ash franziu o sobrolho. Não fazia sentido. Os vigários eram 
cavalheiros. 

— Como é que a filha de um cavalheiro acaba a dar cabo dos 
dedos a trabalhar como costureira? 

Ela levou um dedo atrás do lóbulo da orelha. Finalmente, 
vislumbrava-lhe um lampejo de incerteza na atitude. 

— Por vezes, a vida dá reviravoltas inesperadas. 
— Bem, isso é um grande eufemismo. 
A fortuna era uma bruxa sem coração, em perpétua antecipa-

ção dos seus períodos mensais. Ash sabia-o bem! 
Rodou na cadeira e procurou um cofre por baixo da secretária.
— Lamento. — A voz dela adoçou. — O rompimento do noi-

vado deve ter sido um duro golpe. A menina Worthing pareceu-
-me ser uma jovem amorosa.

Ele contou o dinheiro. 
— Se conviveu com ela, sabe que não é assim. 
— Nesse caso, ainda bem que não casou com ela. 
— Sim, foi muito previdente eu ter arruinado o meu rosto 

antes do casamento. Que má sorte se tivesse esperado para o 
fazer depois. 

— Arruinado? Perdoe-me, Vossa Graça, mas não pode ser 
assim tão mau. 

Ele fechou o cofre. 
— A Annabelle Worthing estava desesperada para casar com 

um homem com um título e fortuna. Eu sou duque e obscena-
mente rico. Mesmo assim, ela deixou-me. Portanto, é assim tão 
mau. 

Pôs-se de pé e virou o lado arruinado do rosto para ela, 
 concedendo-lhe uma vista completa e desobstruída. A secretá-
ria estava no canto mais escuro da sala — e não era por acaso. 
Os pesados cortinados de veludo impediam quase totalmente 
a passagem do sol. Porém, só mesmo a escuridão completa 
poderia ocultar cicatrizes tão dramáticas quanto as dele. 
 Qualquer pedaço de carne que tivesse escapado às chamas 
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fora destroçado mais tarde — primeiro, pela faca do cirurgião, 
e depois, nas semanas infernais que se seguiram, pela febre 
e pela supuração. Da têmpora até à anca, o lado direito do 
seu corpo era uma batalha viva de cicatrizes e queimaduras 
de pólvora. 

A menina Gladstone ficou calada. Para seu crédito, não des-
maiou nem vomitou, nem fugiu da sala aos gritos — uma agra-
dável variação da receção que ele tinha habitualmente. 

— Como aconteceu isso? — perguntou ela. 
— Na guerra. Próxima pergunta.
Após um momento, ela disse, baixinho: 
— Posso ter o meu dinheiro, por favor?
Ele estendeu a mão, dando-lhe o dinheiro. 
Ela tentou apanhá-lo.
Ele fechou a mão em torno das moedas. 
— Depois de me dar o vestido. 
— Como? 
— Se vou pagar-lhe o seu trabalho, é justo que fique com o 

vestido. 
— Para quê? 
Ele encolheu os ombros. 
— Ainda não decidi. Posso dá-lo a um lar de cantoras de 

ópera aposentadas. Atirá-lo para o fundo do Tamisa, para gáudio 
das enguias. Pendurá-lo na porta da frente, para afugentar os 
maus espíritos. Há tantas opções… 

— Eu… Vossa Graça, posso mandar entregá-lo amanhã. Mas 
preciso do dinheiro hoje. 

Ele estalou a língua com desdém. 
— Isso seria um empréstimo, menina Gladstone. Não sou 

prestamista. 
— Quer o vestido agora? 
— Só se a menina quiser o dinheiro agora. 
Os olhos escuros dela fixaram-no, acusando-o de pura vilania.
Ele encolheu os ombros. Confessava-se culpado.
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Era este o inferno peculiar de ter ficado desfigurado por 
mero acaso no campo de batalha. Não podia culpar ninguém, 
não podia vingar-se de ninguém. Sentia apenas uma amargura 
permanente que o inclinava a descarregar em tudo o que esti-
vesse perto. Não que fosse violento — a não ser que alguém efe-
tivamente o merecesse. Com a maioria das pessoas, desfrutava 
apenas de um prazer perverso em importuná-las.

Já que parecia um monstro, mais valia desfrutar do papel. 
Infelizmente, a costureira recusava-se a desempenhar o 

papel de ratinho trémulo. Nada do que ele dissera a abalara 
minimamente, e, se ainda não fugira aterrorizada, nunca o 
faria. 

Melhor para ela. 
Preparou-se para lhe entregar o dinheiro e fazer-lhe uma des-

pedida grata, a ela e ao vestido. 
Antes, porém, ela suspirou determinadamente. 
— De acordo. 
Levou as mãos aos lados do vestido e começou a soltar uma 

fila de colchetes escondidos na costura do corpete. Um por um. 
Quando o corpete se soltou, os seios comprimidos relaxaram 
para o seu tamanho natural. A manga caiu-lhe do ombro, reve-
lando o tecido finíssimo da camisa interior. 

Uma madeixa de cabelo escuro soltou-se, repousando-lhe 
sobre a clavícula.

Jesus, Maria! 
— Pare.
Ela deteve-se e ergueu o olhar. 
— Paro? 
Ele praguejou em silêncio. Não me perguntes duas vezes. 
— Pare. 
Ash quase não acreditava que tivera a decência de o dizer. 

Estivera prestes a desfrutar de um espetáculo privado pelo custo 
de duas libras e três xelins. Bastante mais caro do que os preços 
vigentes, mas uma pechincha para uma rapariga tão bonita. 
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E, além disso, filha de um vigário. Ele sempre sonhara cor-
romper a filha de um vigário. A sério, que homem no mundo 
não sonhava com isso? Contudo, não era diabólico ao ponto de 
querer concretizá-lo através da extorsão. 

Ocorreu-lhe uma ideia. Talvez — mas só talvez — ainda con-
seguisse concretizar essa fantasia, por outros meios, e, de certa 
forma, menos maldosos. Considerou Emma Gladstone numa 
perspetiva diferente, pensando na lista de requisitos da sua carta 
interrompida. 

Ela era jovem e saudável. Era educada. Vinha da baixa nobreza 
e estava disposta a despir-se diante dele. 

E, mais importante, estava desesperada. 
Servia-lhe. 
De facto, serviria mesmo muito bem. 
— Tem duas opções, menina Gladstone. Posso pagar-lhe as 

duas libras e três xelins… — Colocou a pilha de moedas sobre a 
secretária. Emma fitou-as avidamente. — Ou — prosseguiu ele 
— posso fazer de si duquesa. 
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Capítulo 2
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Duquesa? 
Bem, Emma estava grata, pelo menos, por uma coisa. 

Agora tinha um pretexto para olhar para ele. 
Desde que o duque revelara a extensão das suas cicatrizes 

que tentava não o fitar. Depois começara a pensar que poderia 
ser ainda mais rude evitar olhar para ele. Em resultado, o seu 
olhar girava da cara dele para a carpete e para as moedas sobre 
a mesa. Começava a ficar um pouco tonta. 

Agora dispunha de um pretexto irrefutável para o fitar 
abertamente.

O contraste era extremo. O lado ferido da cara foi o que lhe 
chamou primeiro a atenção, naturalmente. A sua aparência era 
torturada e zangada, com teias de tecido cicatrizado zigueza-
gueando em torno da orelha e ultrapassando a linha natural do 
cabelo. E, o que era ainda mais cruel, a carne cicatrizada fazia 
um contraste inevitável com a parte incólume. Aí, ele era belo, 
daquela forma assertiva e implacável dos cavalheiros que se 
achavam invencíveis. 

Emma não considerou a sua aparência assustadora, embora 
não pudesse negar que era alarmante. Não, pensou melhor, 
«alarmante» não era a palavra certa. 

Impressionante.
Ele era impressionante.

The Duchess Deal.indd   19 11/07/18   16:31



T e s s a  D a r e

20

Era como se um raio lhe tivesse cortado o corpo,  dividindo-o 
em dois, e a energia ainda vibrasse em torno dele. Emma  sentia-a 
à distância. Um arrepio subiu-lhe pelos braços. 

— Perdão, Vossa Graça. Devo ter ouvido mal. 
— Disse que faria de si duquesa. 
— Claro… claro que não quer dizer através do casamento. 
— Não. Tenciono fazer uso da minha vasta influência na 

Câmara dos Lordes para subverter as leis da primogenitura 
e depois persuadir o Príncipe Regente a criar um novo título e 
ducado. Feito isso, convencê-lo-ei a nomear a filha de um vigário 
de Hertfordshire duquesa por direito próprio. Claro que é atra-
vés do casamento, menina Gladstone!

Ela soltou uma gargalhada forçada. O riso parecia a única 
resposta possível. Ele só podia estar a brincar. 

— Não pode estar a pedir-me que case consigo. 
Ele suspirou de irritação. 
— Sou um duque. Não estou a pedir-lhe que se case comigo. 

Estou a oferecer-me para me casar consigo. É uma coisa comple-
tamente diferente. 

Ela abriu a boca, mas voltou a fechá-la. 
— Preciso de um herdeiro — prosseguiu ele. — Essa é a 

estocada final da questão.
A concentração dela desfez-se ao ouvir aquelas palavras, sobre-

tudo pela forma grosseira e enérgica com que haviam sido ditas.
Estocada final. 
— Se eu morresse amanhã, ficava tudo para o meu primo, que 

é um cretino irremediável. Não fui para o continente, lutar para 
manter Inglaterra livre da tirania, nem sobrevivi a isto — apontou 
para o rosto — para chegar a casa e ver a vida dos meus rendeiros 
arruinada. E isso significa que as leis da primogenitura, já que não 
tenciono subvertê-las, me exigem que case e conceba um filho. 

Atravessou a sala, avançando para ela com passos vagarosos. 
Quanto mais despreocupada era a atitude dele, mais o pulso de 
Emma acelerava. 
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O rosto dele podia ser impressionante, mas e o resto…?
Era esplêndido. 
Para se distrair, Emma concentrou-se na sua especialidade: 

a indumentária. O corte do casaco era irrepreensível, colando-se 
na largura dos ombros e abraçando-lhe os contornos dos braços. 
A lã era da mais fina qualidade, estreitamente tecida e ricamente 
tingida. Contudo, o estilo estava dois anos atrasado em relação 
à moda atual, e os punhos estavam a desfiar-se um pouco nas… 

— Sei o que está a pensar, menina Gladstone. — Ela duvi-
dava. — Sente-se incrédula. Como poderia uma mulher da sua 
posição ascender a uma tal categoria? Não posso negar que se 
sentirá deslocada socialmente e que as senhoras da aristocracia 
serão pouco amigáveis consigo, mas sem dúvida que isso será 
compensado pelas vantagens materiais. Uma casa luxuosa, gene-
rosas linhas de crédito em todas as melhores lojas, uma grande 
herança no caso de eu morrer. Pode fazer visitas, ir às compras. 
Envolver-se em trabalhos de caridade, se o desejar. Poderá des-
frutar dos seus dias como lhe aprouver. — A voz dele tornou-se 
mais ameaçadora. — As suas noites, contudo, pertencer-me-ão. 

Qualquer resposta àquilo ultrapassava a capacidade dela. 
Um calor indignado formigava-lhe por toda a superfície do 
corpo, estendendo-se até aos espaços entre os dedos dos pés. 

— Deve esperar que eu visite o seu quarto todas as noites, a 
não ser que esteja doente ou menstruada, até a conceção estar 
confirmada. — Emma tentou, mais uma vez, compreender 
aquela conversa. Depois de rever todas as possibilidades, uma 
das alternativas pareceu-lhe a mais provável. O duque não estava 
apenas marcado no rosto. Estava doente da cabeça. — Vossa 
Graça, sente-se febril? 

— Absolutamente nada. 
— Talvez fosse melhor deitar-se um pouco. Posso pedir ao 

seu mordomo que mande chamar um médico. 
Ele lançou-lhe um olhar zombeteiro. 
— Precisa de um médico? 
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— Talvez precise. — Emma levou uma mão à testa. O seu 
cérebro não parava de girar. Se ele não estava doente… seria 
aquilo um estratagema para a tornar sua amante? Oh, céus! 
Talvez lhe tivesse dado uma impressão errada, com a sua boa 
vontade em despir-se. — Está… — Parecia não haver maneira 
de dizer aquilo, exceto dizendo-o. — Vossa Graça está a tentar 
atrair-me à sua cama? 

— Sim. Todas as noites. Foi o que lhe disse, ainda nem há 
um minuto. Está a ouvir alguma coisa do que lhe digo? 

— A ouvir, sim — murmurou. — A compreender, não. 
— Vou pedir ao meu advogado que redija os documentos — 

disse, voltando para o seu lugar atrás da secretária. — Podemos 
fazê-lo na segunda-feira. 

— Vossa Graça, eu não… 
— Terça-feira, então. 
— Vossa Graça, eu não posso… 
— Bem, lamento, mas a minha agenda está bastante cheia 

para o resto da semana. — Folheou as páginas de uma agenda. 
— Cismar, beber, torneio de badminton… 

— Não. 
— Não? — repetiu ele. 
— Sim. 
— Sim, não… Decida-se, menina Gladstone.
Ela deu uma volta lenta, observando a sala. Que diabo estava 

a acontecer ali? Sentia-se como um detetive londrino a tentar 
resolver um mistério: Emma Gladstone e o Caso da Dignidade 
Perdida. 

O seu olhar pousou no relógio. Já passava das 16 horas. 
Quando saísse dali, tinha de devolver o vestido, pagar ao senho-
rio e ir ao mercado.

Tendo chegado tão longe, não podia retroceder agora. 
Pôs-se muito direita. 
— Vossa Graça chamou ao meu trabalho vomitado de unicór-

nio. Pediu-me que me despisse pelo dinheiro. Depois  proferiu 
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a absurda declaração de que faria de mim duquesa e que eu devia 
apresentar-me na sua cama na segunda-feira. Toda esta conversa 
é absurda e humilhante. Apenas posso concluir que está a fazer 
pouco de mim. 

Ele encolheu um ombro com indiferença. 
— Um recluso cheio de cicatrizes tem de se divertir com 

alguma coisa. 
— Então e a agenda cheia de cismas e de bebedeiras e o 

badminton? Não é suficiente? — Ela perdera toda a paciência. 
 Apreciava um pouco de provocação, e era capaz de se rir de si pró-
pria, mas não desejava ser objeto de partidas cruéis. — Começo 
a suspeitar das razões da menina Worthing para o rejeitar. Vossa 
Graça é excessivamente… 

— Hediondo — sugeriu ele. — Repulsivo. Monstruoso. 
— Exasperante. 
Ele emitiu um som de divertimento. 
— Quer dizer que estou a ser insultado pela minha persona-

lidade? Isso é novidade.
Emma ergueu as mãos num gesto de rendição. 
— Vossa Graça, não quero continuar a impor a minha pre-

sença. Vou aproximar-me da secretária, pegar no dinheiro e 
recuar. Lentamente.

Numa série de passos cautelosos, aproximou-se da secre-
tária e parou a cerca de um metro dele. Sem quebrar o con-
tacto visual, retirou as duas libras e os três xelins do tampo 
da secretária. Depois, com uma cortesia muito breve, virou-se 
para partir. 

Ele segurou-a por um pulso. 
— Não vá. 
Ela fitou-o, atónita. O contacto foi eletrizante. Como o choque 

que se apanha ao segurar uma maçaneta de porta num dia seco 
e frio. Ressoando e faiscando com uma força que não perten-
cia a nenhum deles, mas apenas existia no espaço entre ambos. 
O choque vibrou-lhe pelo braço acima. Ficou com a respiração 
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e a pulsação suspensas. Sentia-se despida — não até à pele, mas 
até aos elementos intrínsecos da composição do seu ser. 

O duque também parecia ter ficado perplexo. Os seus pene-
trantes olhos azuis interrogavam os dela. Depois lançou um 
olhar confuso à mão, como se não percebesse como é que esta 
acabara a segurar-lhe o braço. 

Por um momento, o coração de Emma inventou as mais lou-
cas fantasias. Que ele não era o homem cínico e amargo que 
parecia ser. Que por detrás do Antes e do Depois marcado na sua 
cara existia um homem — um homem magoado e solitário — 
que, no essencial, permanecia imutável. 

Não acredites nele, Emma. Sabes que o teu coração é um palerma.
Ele soltou-a, e o canto da sua boca ergueu-se num sorriso 

escarninho. 
— Não pode partir já, menina Gladstone. Ainda agora come-

çámos a divertir-nos. 
— Não gosto deste jogo. 
Ela reuniu o máximo de compostura que conseguiu. Segu-

rando as moedas numa mão, pegou nas saias com a outra e 
apressou-se na direção da porta. 

— Não se dê ao incómodo de se despedir de mim — disse ele. 
Não darei.
— Eu também não darei — rematou ele. — Ambos sabemos 

que voltará. 
Ela parou — brevemente — a meio de um passo. O duque 

acreditava que voltariam a ver-se?
Santo Deus! Nunca, se ela pudesse evitá-lo.
Nem num milhar de anos. 

— Não é uma tolice da minha parte? — A menina Palmer 
estava num canto do ateliê de Madame Bissette tapado por um 
reposteiro, muito quieta, enquanto Emma lhe media a cintura. 
— Estou cada vez mais gorducha. Julgo que tenho comido dema-
siados bolinhos. 
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Emma duvidava. Era a segunda vez no espaço de um mês 
que Davina Palmer ia à loja para mandar alargar um vestido, e 
Emma cosia-lhe o guarda-roupa desde a sua primeira tempo-
rada. Nunca dera por a jovem ter ganho peso, e certamente não 
com tanta rapidez. 

A culpa não era dos bolinhos. 
Estritamente falando, Emma não se encontrava em posição 

de dar opiniões. Contudo, começara a gostar da menina Palmer. 
Era a única filha de um magnata da marinha mercante e herdeira 
da sua fortuna. Um pouco mimada e protegida, mas detentora 
de um certo brilho. Era uma cliente que, longe de piorar o dia de 
Emma, o tornava melhor, e isso significava muito. A maioria das 
senhoras que ia à loja tratava-a como se ela fosse invisível.

Ao encontrar o olhar da menina Palmer, não lhe viu o brilho. 
Apenas terror. A pobre rapariga precisava, claramente, de uma 
confidente. 

— De quantos meses está? — perguntou Emma, baixinho. 
A menina Palmer desfez-se em lágrimas. 
— Quase quatro, creio eu. 
— O cavalheiro sabe? 
— Não posso dizer-lhe. É um pintor. Conheci-o quando foi 

pintar o retrato dos nossos cães. Eu… Não importa. Ele foi-se 
embora. Partiu para a Albânia em busca de «inspiração român-
tica», o que quer que isso signifique. 

Significa que ele é um canalha, pensou Emma. 
— E a sua família? Sabe? 
— Não. — Ela abanou vigorosamente a cabeça. — Só tenho 

o meu pai. Ele tem expetativas tão elevadas para mim… Se sou-
besse que fui tão imprudente, nunca mais me olharia da mesma 
maneira. — Enterrou o rosto nas mãos e irrompeu em soluços 
baixos. — Eu não poderia suportá-lo. 

Emma puxou a rapariga para um abraço, esfregando-lhe as 
costas num ritmo reconfortante. 

— Oh, pobre querida, lamento muito! 
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— Não sei o que fazer. Estou tão assustada! — confessou, 
libertando-se do abraço. — Não posso criar um filho sozinha. 
Tenho andado a pensar… Se ao menos pudesse colocar a criança 
com uma família, no campo. Depois podia visitá-la de tempos a 
tempos. Sei que há quem faça isso. — A menina Palmer colo-
cou uma mão na barriga e fitou-a. — Mas estou a ficar cada vez 
maior. Não poderei esconder isto por muito mais tempo. 

Emma ofereceu-lhe um lenço. 
— Tem algum sítio para onde possa ir? Talvez uma amiga 

ou uma prima. No campo ou no continente… Alguém que possa 
acolhê-la até dar à luz? 

— Não tenho ninguém. Ninguém que mantivesse o segredo, 
pelo menos. — Segurou o lenço com força no punho. — Oh, se 
eu não tivesse sido tão estúpida! Eu sabia que era errado, mas 
ele era sempre tão romântico. Chamava-me a sua musa. Fez-me 
sentir…

Apreciada. Desejada. Amada. 
A menina Palmer não precisava de o explicar. Emma sabia 

exatamente como ela se sentira. 
— Não deve ser dura consigo mesma. Não foi a primeira 

jovem a confiar no homem errado, e não será a última. 
E, contudo, era sempre a mulher que pagava. 
Emma nunca se encontrara na situação delicada da menina 

Palmer, mas também ela fora castigada pelo mero crime de 
seguir o seu coração. As memórias ainda a magoavam — e a 
ideia de ver o mesmo fado cruel recair sobre outra jovem… Tal 
injustiça fê-la tremer de raiva. 

— Emma — interrompeu Madame Bissette, do outro lado 
da cortina —, a bainha da Lady Edwina não se cose sozinha. 

— Um momento, Madame — respondeu-lhe. Depois sus-
surrou para a menina Palmer: — Volte na próxima semana para 
levar o vestido e falamos nessa altura. Se eu a puder ajudar de 
alguma maneira, ajudarei. 

— Não posso pedir-lhe isso. 
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— Não precisa de pedir. — Emma estava determinada. A sua 
consciência não lhe permitiria outra coisa. Pegou nas mãos da 
menina Palmer e apertou-as. — O que quer que aconteça, não 
estará sozinha. Prometo!

Nessa tarde, a concentração de Emma estava tão dispersa 
que nada lhe saía bem. Teve de desmanchar duas vezes os pon-
tos tortos na bainha de Lady Edwina e voltar a fazê-los. 

Finalmente, chegou a hora de fechar a loja. 
— Vais sair esta noite? — perguntou-lhe a colega costureira 

depois de Madame Bissette se ter retirado para casa, no andar de 
cima. — Vai haver baile no salão municipal. 

— Esta noite, não, Fanny. Podes ir andando. 
Não precisou de fazer a oferta duas vezes. Fanny lançou-lhe 

um beijo e atravessou a porta.
Noutra altura, Emma teria desfrutado de um raro serão de 

dança, mas não naquela noite. Não só estava extremamente 
preocupada com a menina Palmer, como a sua cabeça ainda 
girava devido à conversa na mansão de Ashbury.

O duque ainda não devia ter parado de rir da sua esperteza. 
Casar com uma costureira? Ah! Ah! Ah! Que piada! 

Como é que o homem se atrevia? Francamente! 
Emma tentou afastar a memória, dizendo a si mesma que 

não desperdiçasse nem mais um pensamento com o duque. 
Tinha coisas mais importantes para fazer. 

Tirou um resto de vela da cómoda de Madame Bissette, 
 colocou-a sobre o balcão e acendeu-a o mais silenciosamente possí-
vel. Depois de encontrar na sala um pedaço de papel castanho des-
cartado, alisou-o bem com as mãos e mordiscou, pensativamente, 
um pequeno lápis. Naquela estação, as cinturas tinham começado 
a descair, afastando-se das silhuetas império. Esconder uma barriga 
em crescimento era mais difícil, mas Emma faria o seu melhor. 

Pôs o lápis sobre o papel e começou a desenhar. A menina 
Palmer precisaria de um corpete mais solto em baixo… talvez 
um vestido com pequenos botões dentro da linha da cintura, 
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para prender ou soltar as saias. Uma peliça chamativa era obri-
gatória — os adornos corretos chamariam a atenção para a parte 
superior do corpo. 

A tarefa absorveu-lhe tão completamente a atenção que não 
deu pelo tempo passar até alguém bater à porta. 

Truz-truz-truz.
Emma deu um salto e enfiou os desenhos amarrotados no 

bolso. 
— Estamos fechados. 
As batidas aumentaram de intensidade, mais insistentes. 
Truz-truz-truz-truz. 
Com um suspiro, Emma foi até à porta da frente. Rodou a 

chave na fechadura e abriu apenas uma nesga. 
— Lamento, mas já fechámos. 
— Não para mim. 
Deu por si a ser empurrada para o lado quando um homem 

forçou a entrada. Usava uma capa escura e um chapéu alto com 
a aba para baixo, escondendo a maior parte da cara. Ela, porém, 
reconheceu-o imediatamente. Apenas um homem se comporta-
ria de maneira tão presunçosa. 

O Duque de Ashbury. 
— Menina Gladstone — disse ele, inclinando a cabeça num 

aceno quase impercetível —, eu disse que nos voltaríamos a 
encontrar. 

Oh, céus! 
Emma fechou a porta e rodou a chave. De momento, não 

podia fazer mais nada. Não podia deixá-la aberta e ser vista sozi-
nha com um homem. 

— Vossa Graça, não posso admitir visitas fora de horas. 
— Eu não sou uma visita. Sou um cliente. — Percorreu a loja 

escura, sondando com a bengala um manequim sem cabeça. — 
Preciso de um colete novo. 

— Isto é uma loja de vestidos. Não fazemos roupa para 
cavalheiros. 
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— Muito bem, estou aqui para encomendar um vestido. 
— Um vestido para quem? 
— Que importância tem isso? — Ele fez um gesto de irrita-

ção. — Para uma mulher particularmente feia, mais ou menos 
do meu tamanho. 

Santo Deus, o que pretendia aquele homem? A sua troça do 
dia anterior não fora suficiente para o satisfazer? Ele certamente 
não quereria recuperar o vestido da menina Worthing. 

Fosse qual fosse o seu objetivo, Emma pretendia pagar-lhe 
na mesma moeda. Convidá-lo-ia a partilhar da sua humilhação. 

Empurrou uma caixa para o centro da sala — aquela para 
onde as senhoras subiam enquanto lhes punha alfinetes nas 
 bainhas — e indicou-lha. 

— Nesse caso, suba. 
Ele fitou-a. 
— Se quer um vestido… 
— Não é para mim. 
— Se a sua amiga muito feia e com a sua estatura quer um 

vestido, preciso de lhe tirar medidas. Manga, tronco, bainha. — 
Ela arqueou uma sobrancelha. — Peito.

Pronto. Certamente que ele se recusaria. 
Pelo contrário, o canto da sua boca que não tinha cicatrizes 

ergueu-se numa expressão de divertimento. Ele pousou a ben-
gala. Tirou o chapéu. Depois a capa. A seguir as luvas. E, final-
mente, o sobretudo. Sem deixar de a fitar, subiu para a caixa e 
ergueu ambos os braços, com as palmas das mãos para cima. 
Como um ator num palco, à espera de aplausos. 

— Então? — incentivou ele. — Estou à espera. 
Emma foi buscar a fita métrica. Fora ela a iniciar aquela 

pequena farsa, e agora não podia recuar. 
— Como sabia onde encontrar esta loja? — perguntou, des-

confiada. — Seguiu-me? 
— Sou um duque. Claro que não a segui. Mandei segui-la. 

É algo completamente diferente. 
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Emma abanou a cabeça, desenrolando a fita métrica. 
— Mas não menos perturbador. 
— Perturbador? Ontem a menina trocou uma vida abastada 

por duas libras e três xelins em dinheiro vivo, e depois fugiu da 
minha casa como se esta estivesse em chamas. Não lhe ocorreu 
que posso tê-la mandado seguir por genuína preocupação com 
o seu bem-estar? — Ela lançou-lhe um olhar de dúvida. — Não 
estou a dizer que o fiz. Apenas que lhe devia ter ocorrido tal 
pensamento. 

Emma colocou-se atrás dele e estendeu a fita métrica do 
ombro esquerdo até ao pulso, aparentemente medindo-lhe a 
manga. Na verdade, a maior parte da concentração dela era con-
sumida pela tentativa de ignorar a sua proximidade. Uma única 
camada de um linho fino e engomado separava o seu toque do 
corpo dele, e não lhe apetecia reviver aquele choque vibrante de 
conexão que haviam partilhado na biblioteca. 

«Não pode partir já. Ainda agora começámos a divertir-nos.» 
Esticou a fita métrica de um ombro ao outro. Quando inspi-

rou, absorveu os cheiros masculinos de sabão da barba e água-
-de-colónia de qualidade. 

Nada disso ajudava ao seu problema de concentração. 
— Não está a anotar as medidas — comentou ele. 
— Não é preciso. Eu depois lembro-me. 
Infelizmente. Quer quisesse quer não, Emma sabia que 

aquele encontro lhe ficaria gravado a fogo na memória para sem-
pre. Ou, se não para sempre, pelo menos até ser suficientemente 
velha e fraca de cabeça para travar conversas com uma abóbora.

Dispôs a fita verticalmente e encostou-lhe uma ponta à nuca. 
Sem dúvida, um erro. Agora, a todas aquelas memórias indese-
jadas,  acrescentava-se a sensação do seu cabelo curto. Tinha a 
textura de veludo caro, com uma penugem densa e luxuriosa.

Veludo, Emma? A sério?! 
— Estou quase a acabar. Agora só falta medir-lhe o peito. — 

Encostou-lhe um extremo da fita a um dos lados da caixa torácica 
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e virou-se para o circundar na direção oposta, esticando a fita 
sobre as costas de cetim do seu colete, a toda a volta, até juntar 
ambas as pontas no seu esterno. 

Apertou a fita. Ele estremeceu. 
Ótimo! 
Conseguira acorrentar a fera. 
Porque seria, então, que se sentia sua cativa? 
Não eram as cicatrizes que a intimidavam. Muito pelo con-

trário. Estando tão perto, não conseguia ver-lhe ambos os lados 
ao mesmo tempo. Tinha de escolher um. 

Emma percebeu, com o coração a afundar-se, qual a atrairia. 
Havia duas abordagens à costura de sucesso: encontrar as falhas 
e escondê-las, ou destacar a beleza escondida. Ela sempre acre-
ditara no segundo método, e, oh, naquele momento sofria as 
consequências disso.

Não faças isso, Emma. Não dês ao teu tolo coração um centíme-
tro de rédea solta, ou ele vai meter-te em sarilhos. 

Contudo, era demasiado tarde. Quando ergueu o olhar para 
o duque, via apenas um homem. Um homem com penetrantes 
olhos azuis e um coração escondido, a bater com um ritmo forte 
e provocador. 

Um homem com vontades, carências. Desejos. 
Um homem que a segurara no dia anterior, e agora…
E agora parecia mesmo estar a inclinar-se para um beijo. 
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Ash nunca desejara tanto beijar uma mulher. 
Queria-o tão intensamente que conseguia saborear 

o seu desejo. Devoraria a doçura rosada daqueles lábios, 
sugando-lhe todas as palavras ácidas da ponta da língua. Dar-lhe-
-ia uma lição ou duas. Deixá-la-ia sem respiração. Fá-la-ia choca-
lhar até aos ossos. 

Queria fazer mais do que beijá-la, naturalmente. Ao inclinar-
-se para a frente, pôde espreitar-lhe pela abertura do xaile e ter 
um vislumbre do vale entre os seus seios — aquela fenda escura 
e cheirosa que continha tantas promessas de prazer. 

Pelo amor de Deus!
Há alguns anos, tê-la-ia beijado. E mais! Tê-la-ia seduzido com 

uma campanha de pequenas bugigangas e provocações espirituo-
sas. Ela teria ido de livre vontade, até mesmo ansiosa, para a sua 
cama, onde teriam desfrutado um do outro. Minuciosamente.

Isso, porém, teria sido no passado. O seu espírito outrora 
encantador fora substituído por uma raiva ardente; o rosto 
outrora atraente fora destroçado. Nenhuma mulher seria sedu-
zida pelos beijos de um infeliz amargo e desfigurado.

Não tinha qualquer importância. Não precisava de seduzir 
uma amante. Precisava de garantir uma mulher. Casar com ela, 
levá-la para a cama e, assim que o seu herdeiro começasse a cres-
cer dentro dela, exilá-la no campo. Fim da história. 
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Endireitou-se, arqueando uma sobrancelha trocista. Era uma 
felicidade ainda ter uma sobrancelha intacta. O que seria de um 
duque se não pudesse arquear uma sobrancelha trocista?

Ela soltou a fita. 
— Escolha o tecido na retrosaria e mande entregar quatro 

metros e meio. Com a sua tez, sugeria um brocado cor-de-rosa. 
Ele inclinou a cabeça. 
— A sério? Tinha pensado em cor de pêssego. 
Ela recolheu o chapéu, a capa, as luvas e a bengala dele e 

depositou-lhe tudo nos braços. 
— E agora tenho de lhe pedir que saia. Preciso de ir para 

casa. 
— Podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Levo-a a 

casa. A minha carruagem está lá fora. 
— Obrigada. Prefiro caminhar. 
— Ainda melhor. Os meus pés estão ainda mais próximos 

do que a carruagem. 
Ela encaminhou-se para a porta das traseiras da loja. Ash ves-

tiu o sobretudo e a capa, calçou as luvas, pôs o chapéu e seguiu-a 
para um beco húmido e fedorento. Com as suas passadas, maio-
res do que as dela, pôs-se rapidamente a par. 

Os sapatos dela rangiam irritantemente sobre a calçada. 
— Não serei sua amante. O meu corpo não está para alugar. 
— Isso não pode ser completamente verdade. É uma costu-

reira, não é? Os seus dedos estão para alugar. 
— Se não sabe a diferença entre os dedos de uma mulher e o 

seu útero, decerto que não partilharei uma cama consigo. 
Após uma pausa de surpresa, ele riu-se. Era um som enfer-

rujado e sem encanto. Ela calculou que fosse por falta de prática. 
— Eu sei a diferença. — Pegou-lhe na mão nua e roçou-lhe, 

com o polegar, a ponta de cada um dos dedos. — Pode ter a cer-
teza de que não os confundirei. 

Acariciou-lhe um calo na ponta do indicador. Ficou irritado. 
A filha de um cavalheiro devia ter mãos macias, mas a vida 
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 endurecera-a em pequenas coisas. Foi invadido por fantasias 
perturbadoras de levar a mão dela aos lábios e beijá-la até qual-
quer dor desaparecer. 

Ela conteve a respiração, como se pudesse ler-lhe os pensa-
mentos. Ou talvez tivessem sido os seus próprios pensamentos 
que a sobressaltaram. 

Ela retirou a mão. 
— Qual é o seu objetivo? Apenas atormentar-me ainda mais? 
— Não, esse não é o meu objetivo. Embora suspeite de que, 

a longo prazo, essa será uma consequência inevitável. 
Ela emitiu um pequeno resmungo. 
Ash achou-o maleficamente excitante. Mas não lho diria. 

Estava demasiado distraído pela forma como ela abraçava o pró-
prio corpo e tremia. 

— Onde está a sua capa? 
— Deixei-a em sua casa ontem. 
— Bem, espero que com isso tenha aprendido a não fazer 

saídas dramáticas. 
Ash despiu a capa e colocou-lha em torno dos ombros, aper-

tando as pontas até ela parecer um pinguim. 
— Vamos lá, então. — Segurou-lhe os ombros, fê-la dar 

meia-volta e recomeçar a caminhar.
Oferecer-lhe a sua capa não fora uma questão de mera galan-

teria. Era defesa pessoal. Usava luvas, mas o couro era dema-
siado fino, demasiado flexível. Sem a barreira da capa, conseguia 
senti-la, e não queria reviver o choque visceral que o percorrera 
na biblioteca. 

— Agora — disse ele —, talvez me preste atenção. Não me 
lembro de ter mencionado uma amante. Creio que usei a palavra 
«duquesa». — Apontou para os arredores sombrios. — Não me 
daria ao trabalho de vir até aqui por qualquer outra razão. 

— Não pode estar a falar a sério. Não verdadeiramente, 
honestamente, sinceramente, adequadamente. 

Ele deixou passar alguns segundos. 
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— Já acabou de enumerar advérbios? Detestaria ter de a 
interromper. 

O seu pequeno pinguim balançou, agitado. 
Ash também estava agitado. A julgar pela insistência dela 

em considerar impossível ele querê-la, suspeitava de que outro 
homem a fizera sentir-se indesejada. Isso deixou-o furioso. 

— Ouça-me, Emma. — Caramba, já pensava nela como 
Emma. Um nomezinho teimoso. Assentava-lhe bem. — A res-
posta é sim — disse ele. — Estou a falar a sério.  Verdadeiramente, 
honestamente, sinceramente, adequadamente. E tenciono possuí -
-la, completamente. 

Emma perdeu o equilíbrio e quase caiu de borco no carrinho 
de um vendedor de maçãs. 

Endireitou-se, mas não antes de a mão do duque a segu-
rar. Ele não a soltou. Em vez disso, agarrou-a com mais força e 
guiou-a em volta do carro, manobrando-se entre ela e uma car-
ruagem que passava. 

Ele andava depressa, e Emma esforçava-se por o acompa-
nhar. Na verdade, esforçava-se por lhe acompanhar o ritmo 
desde o momento em que entrara na sua biblioteca. Debatera-se 
para compreender as suas intenções, lutara com o seu espírito. 
Perseguira as reações do seu próprio corpo. Ele era esgotante. 
Era mais um ginásio do que um homem. 

— Se é uma esposa que deseja — disse ela —, certamente 
que pode encontrar muitas mulheres, senhoras bem-nascidas, 
desejosas de casar consigo. 

— Sim, mas primeiro teria de as encontrar. Isto poupa-me 
muito esforço. 

Emma lançou-lhe um olhar de esguelha. 
— Não consegue ouvir-se a si mesmo? Não percebe real-

mente o quanto isso soa insultuoso? 
— Julguei que soaria caridoso. Estou a oferecer-lhe um título 

e uma fortuna. Só precisa de ficar deitada de costas no escuro 
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e depois passar nove meses a inchar como uma carraça. O que 
poderia impedir qualquer mulher de o aceitar? 

— De facto, o quê?… Talvez uma pequena aversão a sentir-se 
como uma égua reprodutora.

Pararam na berma do passeio e atravessaram a estrada. 
— Uma égua reprodutora. Hum… Não sei se me agrada a 

comparação. Se a Emma fosse uma égua reprodutora, eu seria 
o cavalo. 

— E aí está, em resumo — disse ela —, a injustiça do mundo. 
Ele ignorou a afirmação. 
— Pensando melhor, prefiro «garanhão». 
— Deixe lá os cavalos! — Ela emitiu um ruído abafado de 

frustração. — É um absurdo, a mera sugestão de que podíamos 
casar. Mal nos conhecemos. E o pouco que conhecemos um do 
outro não nos agrada. 

— Não estou familiarizado com os costumes de corte na sua 
pitoresca aldeiazinha, mas, no meu nível social, o casamento 
tem que ver com duas coisas: filhos e finanças. O que lhe estou 
a oferecer é um casamento de conveniência. A Emma vive na 
pobreza, e eu — levou a mão ao peito — tenho muito dinheiro. 
Preciso de um herdeiro, e a Emma — apontou para ela com 
um floreado — tem a capacidade de gerar um. Não é preciso 
gostarmos um do outro. Assim que for concebida uma criança, 
tomamos caminhos separados. 

— Caminhos separados? 
— Terá a sua própria casa no campo. Nessa altura, já não 

precisarei de si. 
Quando viraram para uma artéria mais movimentada, ele 

baixou a aba do chapéu e levantou a gola do casaco. Anoitecia, 
mas a Lua estava brilhante. Obviamente, não queria chamar a 
atenção. A empatia entrou no coração de Emma como um visi-
tante indesejado. 

— Está a partir do princípio — disse ela —, de que o seu 
teórico filho será um rapaz. E se for uma rapariga? Ou cinco? 
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Ele encolheu os ombros. 
— É filha de um vigário. Reze por um rapaz. 
— O senhor é terrível! 
— Já que falamos de falhas pessoais, deixe que lhe diga que 

a menina é irracional. Está a permitir que o orgulho lhe tolde o 
bom senso. Poupe-se ao esforço da discussão e salte para a con-
clusão inevitável. 

— Concluo que esta conversa é uma loucura. Não compre-
endo porque continua a falar como se fosse casar comigo. 

— E eu não compreendo porque continua a falar como se eu 
não fosse. 

— O senhor é um duque. Eu sou uma costureira. O que 
mais há a dizer? 

Ele ergueu a mão e falou, contando os dedos: 
— É uma mulher saudável, em idade de ter filhos. É filha de 

um cavalheiro. É educada. É razoavelmente bonita. Não que isso 
seja uma preocupação para mim, mas uma criança deve ter pelo 
menos um progenitor que não seja hediondo. — Faltava-lhe só 
um dedo. — E está aqui. Todos os meus requisitos estão cumpri-
dos. A Emma servirá. 

Ela fitou-o, incrédula. Era, provavelmente, o pedido de casa-
mento mais insensível que conseguia imaginar. O homem era 
cínico, insensível, petulante, malcriado. 

E ela ia, definitivamente, casar com ele. 
Contra toda a lógica e contra tudo o que Emma conhecia 

da sociedade, o homem parecia estar a fazer-lhe uma proposta 
de casamento sincera. Seria a maior tola de Inglaterra se não 
aceitasse. 

As costureiras não tinham muitas perspetivas a longo prazo. 
Os anos de trabalho minucioso com a agulha faziam-lhes cansar 
os olhos e calejar os dedos. Emma sabia que a sua melhor hipó-
tese — talvez a única — de segurança era casar-se. Seria uma 
tolice rejeitar qualquer duque, nem que fosse um septuagenário 
acamado e com falta de higiene. 

The Duchess Deal.indd   37 11/07/18   16:31



T e s s a  D a r e

38

Este duque, em particular, não era nenhuma dessas coisas. 
Apesar dos seus muitos, muitos defeitos, Ashbury era forte, na 
flor da idade e cheirava divinamente. Oferecia-lhe segurança, 
pelo menos um filho para amar… 

E uma casa. 
Uma casa sossegada, que fosse sua, no campo. Precisamente 

o que lhe permitiria ajudar a menina Palmer, numa altura em 
que a pobre rapariga não tinha mais ninguém. 

O duque abrandou e depois parou. 
— Pela Santa Cruz! Isto não está certo. 
Maldição! Era bem-feito, para ela aprender a não sonhar, 

nem sequer por um minuto. Ele ganhara juízo, afinal. Era agora 
que ia mandá-la embora, e ela acabaria velhinha, nas docas, a 
remendar as camisas dos pescadores por meio penny e a cismar 
que podia ter sido duquesa. 

— Estamos no meio de St. James Park — concluiu ele. 
— Estamos? — Ela olhou em volta. A relva encontrava-se 

amarelecida pelo outono. Os ramos das árvores, meio despidos. 
— Creio que sim. O que é uma Santa Cruz? 

— É a cruz de Cristo. E diz que é filha de um vigário? O seu 
pai ficaria consternado. 

— Acredite, isso não seria uma novidade. 
— Afinal, onde é que mora? 
— Numas águas-furtadas, a duas portas da loja. 
— Nesse caso, estamos aqui porque…?
Ela mordeu o lábio. 
— Estava a tentar despistá-lo. Mas, entretanto, mudei de 

ideias. 
— Pois, parece que sim. — Com uma impaciência rude, ele 

puxou-a para o seu lado, conduzindo-a com uma mão no fundo 
das costas dela. — Sabe que espécie de escumalha vagueia por 
St. James Park à noite?

— Nem por isso. 
— Reze para não ter ocasião de descobrir. 

The Duchess Deal.indd   38 11/07/18   16:31



39

U m  C a s a m e n t o  C o n v e n i e n t e

— Ainda mal caiu a noite. Tenho a certeza de que estaremos… 
Não teve oportunidade de completar a frase. Dois homens 

emergiram das sombras, quase como se o duque os tivesse con-
tratado precisamente para provar o seu argumento. 

E, pelas suas expressões, esperavam ser pagos. 
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