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de Londres? De certeza que não lhe tinha 
pedido para a beijar. Recordou-se das suas 
ações e uma onda de rubor intenso 
cobriu-lhe o rosto. Ocultou a cara entre 
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Se a sociedade desconfiasse que a condessa Callie Hartwell, a bem-com-
portada herdeira do condado de Allendale, alberga em si desejos e pen-
samentos impróprios, que envolvem momentos escaldantes e locais ou 
eventos exclusivos a homens, seria abalada por uma polémica sem igual.

A verdade é que Lady Callie descobriu finalmente o amor que sempre 
leu nos livros e encontrou o seu Mr. Darcy. Mas, para conquistar o cora-
ção do maior libertino de Londres, ela tem de ser capaz de tudo. E de 
viver o que nenhuma mulher viveu antes…

Ela terá de mudar a sua vida com a ajuda de 9 regras:

1. Beijar alguém — apaixonadamente
2. Fumar charuto e beber uísque

3. Montar a cavalo como os homens
4. Praticar esgrima

5. Presenciar um duelo
6. Disparar uma pistola

7. Jogar às cartas (num clube de cavalheiros)
8. Dançar todas as danças num baile
9. Ser considerada bonita. Uma vez.
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Prólogo

Londres, Inglaterra 
Abril de 1813

Lady Calpurnia Hartwell pestanejou para afastar as lágrimas 
ao mesmo tempo que fugia do salão de baile de Worthington 
House, o palco da mais recente da sua longa lista de cenas hu- 

milhantes. Agradeceu o ar frio noturno ao descer com celeridade a 
enorme escadaria de mármore, o desespero apressando-lhe os passos 
para chegar o mais depressa possível às sombras do enorme jardim 
mergulhado na penumbra da noite. Assim que se sentiu a salvo dos 
olhares reprovadores, deixou escapar um demorado suspiro e abran-
dou o passo. A sua mãe por certo desmaiaria se descobrisse que a 
sua filha mais velha havia saído sem acompanhante, mas nada teria 
retido Callie no interior daquela horrível sala.

A sua primeira temporada estava a revelar-se um autêntico fracasso.
E não fazia sequer um mês que havia debutado. Callie, a filha mais 

velha dos Condes de Allendale, deveria ter sido por direito próprio a  
jovem mais atraente do baile; fora educada desde o berço para se des- 
tacar nesse mundo; tinham-lhe ensinado os passos de todas as danças, 
a exibir os vestidos mais elegantes e uma admirável beleza. O proble- 
ma era precisamente esse. Callie podia ser uma excelente bailarina e 
detentora de uma educação esmerada, mas… e a beleza? Pragmática 
como era, sabia melhor do que ninguém que não se encaixava nesse 
modelo.

Eu já devia saber que isto ia ser um desastre, pensou enquanto se sen- 
tava num banco de mármore no interior do labirinto dos jardins de 
Worthington.

O baile começara há três horas e ainda não recebera um único 
convite para dançar de um pretendente adequado. Depois de ter sido 
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abordada por dois conhecidos caçadores de fortunas, um deles mor-
talmente enfadonho, e o outro um barão que não devia ter menos de 
70 anos, Callie não foi capaz de continuar a fingir que estava a diver-
tir-se. Era evidente que, para a sociedade, ela só tinha o valor do seu 
dote e da sua ascendência — e nem a soma disso tudo era suficiente-
mente atrativa para conseguir ao menos uma dança com alguém que 
gostasse. Não, a verdade era que Callie havia passado a maior parte da 
temporada a ser ignorada pelos solteiros mais elegíveis e cobiçados.

Suspirou.
Esta noite havia sido a pior. E, como se não bastasse ser apenas 

visível para os mais velhos e para os mais aborrecidos, nesta noite 
sentira os olhares do resto da sociedade.

— Nunca devia ter permitido que a minha mãe me convencesse 
a meter-me nesta monstruosidade — murmurou, olhando para o 
vestido em questão. A cintura era muito apertada e o corpete, dema-
siado justo, não conseguia conter os seios, que eram bem maiores 
do que aquilo que a moda ditava. Tinha a certeza que nenhuma bela  
do baile havia alguma vez sido coroada naquele vibrante tom alaran-
jado. Ou num vestido tão feio.

A mãe assegurara-lhe que o vestido tinha sido confecionado se- 
gundo os últimos ditames da moda e, quando Callie sugeriu que o 
vestido não era o mais adequado para a sua figura, a condessa conven- 
cera-a de que estava enganada e que ficaria tão radiante quanto um 
entardecer. A aturdida jovem havia permitido que a modista a fizesse 
girar uma e outra vez, picando-a, empurrando-a e estreitando-a até 
conseguir ajustar o vestido. E, quando por fim observou a sua trans-
formação no espelho da modista, foi obrigada a concordar com elas. 
Ficava de facto deslumbrante naquele vestido. Deslumbrantemente 
horrorosa.

Abraçando-se para se proteger do frio da noite, fechou os olhos, 
mortificada.

— Não posso regressar. Terei de ficar a viver aqui para sempre.
Ouvindo uma risada profunda vinda de algures por entre as 

sombras, Callie levantou-se de um pulo e susteve a respiração, sur-
preendida. Foi a custo que distinguiu uma figura masculina a poucos 
metros dali ao mesmo tempo que tentava acalmar o coração descon-
trolado. Antes mesmo que lhe ocorresse sequer fugir, as palavras 
escaparam dos seus lábios, impelidas por toda a ira e frustração que 
sentia.
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— Não devia andar sorrateiramente pelas sombras. Não é próprio 
de um cavalheiro.

Ele não tardou a responder, numa profunda voz de tenor que 
pareceu tomar conta dela.

— Mil desculpas. Claro que eu podia dizer que esconder-se nas 
sombras também não é exatamente uma atitude própria de uma 
senhora.

— Ah, mas aí é que se engana. Não estou oculta nas sombras. 
Estou escondida entre elas. É muito diferente — argumentou enquan- 
to retrocedia para a escuridão.

— Não irei denunciá-la — prometeu ele num tom suave, lendo-
-lhe os pensamentos enquanto avançava. — Mais vale deixar-se ver. 
Foi apanhada.

Callie sentiu a sebe espinhosa nas costas ao mesmo tempo que 
ele se aproximava, e percebeu que ele tinha razão. Suspirou com irri-
tação. Podia aquela noite ficar ainda pior? Foi então que o luar revelou 
a identidade do homem, e ela teve a sua resposta: Podia.

A sua companhia era o Marquês de Ralston — um homem charmo- 
so, fascinante, devastadoramente atraente e um dos libertinos mais 
famosos de Londres. A sua escandalosa reputação era suplantada ape-
nas pelo pecaminoso sorriso que, naquele momento, dirigia a Callie.

— Oh, não — murmurou ela, incapaz de ocultar o desespero na 
sua voz. Não podia permitir que ele a visse. Não daquela forma, amar-
rada como se fosse um ganso de Natal. Um ganso de Natal alaranjado 
como um entardecer.

— O que pode ser assim tão mau, boneca? — Ele já se encontrava 
tão perto que quase podia tocar-lhe, e agigantava-se uns bons quinze 
centímetros acima dela. Pela primeira vez em muito tempo, Callie 
sentiu-se pequena. Delicada, até. Ela tinha de sair dali.

— Tenho… tenho de ir. Se me encontram aqui… consigo… — Dei-
xou que a frase inacabada pairasse no ar. Ele já sabia o que aconteceria.

— Quem é a menina? — O marquês semicerrou os olhos, ten-
tando examinar-lhe as feições. — Espere… — Callie imaginou os 
olhos dele a brilhar na escuridão, ao reconhecê-la. — É a filha de 
Allendale. Já tinha reparado em si.

Ela não foi capaz de conter uma resposta sarcástica.
— Tenho a certeza que sim. Seria muito difícil não reparar em 

mim. — Tapou de imediato a boca, chocada por ter falado com tanta 
franqueza.
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Ele deixou escapar uma gargalhada.
— Sim. Bem, esse não é o mais lisonjeiro dos vestidos.
Ela própria não conseguiu conter uma gargalhada.
— Tão diplomático da sua parte. Devo admitir que pareço um alperce.
Desta vez foi ele quem riu abertamente.
— Uma comparação bastante apropriada. Mas pergunto-me, será 

assim tão mau parecer um alperce? — O marquês fez-lhe sinal para 
que voltasse a sentar-se no banco e, depois de hesitar um pouco, ela 
assim fez.

— Provavelmente, não. — Callie esboçou um sorriso largo, sur-
preendida por não se sentir humilhada como seria de esperar. Não, na 
verdade considerara o comentário dele bastante libertador. — A mi- 
nha mãe… adorava ter uma filha que pudesse vestir como uma boneca 
de porcelana. Infelizmente, eu nunca serei essa filha. Estou desejosa 
que a minha irmã cresça e passe a ser ela o objeto de todas as suas 
atenções.

O marquês sentou-se ao seu lado no banco.
— E que idade tem a sua irmã?
— Oito anos — respondeu ela, com pesar.
— Ah, entendo.
— Uma declaração comedida. — Callie observou o céu estrelado. 

— Quando ela debutar eu já há muito que fiquei para tia.
— O que a leva a dizer isso?
Ela fitou-o de lado.
— Embora aprecie o seu cavalheirismo, meu senhor, ao fingir 

ignorância, não deixa de ser um insulto a ambos. — Ele não respon-
deu, e a jovem observou demoradamente as mãos antes de prosseguir: 
— As minhas escolhas são limitadas.

— Como assim?
— Pareço atrair apenas os homens arruinados, os idosos e os ter-

rivelmente aborrecidos — explicou ela, enumerando com os dedos 
enquanto falava.

Ele riu.
— Tenho dificuldade em acreditar.
— Oh, é verdade. Não sou o tipo de jovem que deixa os cavalhei-

ros de joelhos. Qualquer pessoa com olhos percebe isso.
— Eu tenho olhos e não vejo nada disso. — A sua voz era intensa, 

suave e rica quando esticou a mão para lhe acariciar o rosto. Callie 
susteve a respiração, consciente do efeito daquela carícia.
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Apoiou-se na mão dele, incapaz de resistir, enquanto ele movia  
a mão para lhe agarrar o queixo.

— Como se chama? — perguntou-lhe num tom suave.
Ela estremeceu, sabendo o que se seguia.
— Calpurnia. — Fechou os olhos, envergonhada por possuir um 

nome tão extravagante. Um nome que ninguém, salvo uma progeni-
tora demasiado romântica e obcecada por Shakespeare, pensaria em 
pôr a uma filha.

— Calpurnia. — Saboreou o nome na ponta da língua. — Como 
a mulher de Júlio César?

A jovem corou ao mesmo tempo que assentia. Ele sorriu.
— Tenho de conhecer melhor os seus pais. Um nome ousado, 

sem dúvida.
— Um nome horrível.
— Que disparate. Calpurnia foi imperatriz de Roma. Era uma 

mulher forte e bela e mais inteligente do que a maioria dos homens 
que a rodeavam. Previu o futuro e enfrentou com coragem o assas-
sinato do marido. É uma homónima maravilhosa. — Apertou-lhe o 
queixo com firmeza enquanto falava.

Callie ficou muda ao escutar aquelas palavras tão francas. Antes 
mesmo de conseguir responder, ele continuou:

— Bem, agora tenho de ir. E a Lady Calpurnia deve regressar ao 
salão de baile, e de cabeça erguida. Acha que será capaz? — Apertou-
-lhe o queixo pela última vez e levantou-se, fazendo com que Callie se 
apercebesse de novo do frio da noite.

Ergueu-se também e anuiu, assombrada.
— Sim, meu senhor.
— Menina bonita. — O marquês inclinou-se para ela e sussurrou-

-lhe ao ouvido, acariciando-lhe a nuca com a sua respiração e propi-
ciando-lhe algum calor naquela fria noite de abril. — Não se esqueça, 
é uma imperatriz. Comporte-se como tal, e eles não terão outra esco-
lha que não seja considerá-la assim. Eu já o faço… — Calou-se, e ela 
susteve a respiração, à espera das suas palavras. — Vossa Alteza.

E, dito isto, afastou-se, desaparecendo nas profundezas do labi-
rinto e deixando Callie com um sorriso apatetado no rosto. Não pen-
sou duas vezes antes de o seguir, tão desejosa se sentia de estar nova-
mente perto dele. Naquele momento, tê-lo-ia seguido para qualquer 
lado; aquele príncipe entre os homens que não se fixara no seu dote 
nem no seu horrível vestido, mas nela!
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Se sou uma imperatriz, ele é o único homem digno de ser o meu impe-
rador.

Não teve de ir muito longe para o ver. Alguns metros mais adiante, 
o labirinto desembocava numa clareira onde existia uma enorme 
fonte adornada com querubins. Aí, banhado pelo resplendor do luar, 
encontrava-se o seu príncipe de ombros largos e pernas compridas. 
Callie susteve a respiração ao vê-lo — perfeito, como se também ele 
tivesse sido talhado em mármore.

E foi nessa altura que se apercebeu que havia uma mulher entre 
os seus braços. Abriu a boca em silêncio, levando logo de seguida os 
dedos aos lábios e arregalando os olhos. Nos seus 17 anos de vida, 
nunca havia presenciado algo tão… maravilhosamente escandaloso.

A luz do luar dava à amante do marquês um ar etéreo, o seu cabelo 
loiro parecendo quase branco e o vestido assemelhando-se a uma 
pálida teia de aranha resplandecendo na escuridão. Callie retrocedeu 
de volta para as sombras, espreitando a um canto da sebe, quase dese-
jando não o ter seguido, mas incapaz de virar costas ao abraço dos 
amantes. Santo Deus, como se beijavam.

E, no mais profundo do seu ser, a surpresa juvenil foi substituída 
pelo lento ardor do ciúme. Nunca na sua vida havia desejado tanto ser 
outra pessoa. Por momentos, imaginou que era ela quem se encon-
trava nos braços dele, que era ela quem passava os dedos pelos seus 
cabelos escuros; que era o seu corpo que as suas mãos fortes percor-
riam e moldavam; que eram seus os lábios que ele mordiscava; que 
eram os seus gemidos que inundavam a brisa noturna como uma 
carícia.

Enquanto observava como os lábios dele percorriam o pescoço da  
mulher, Callie percorreu com os seus dedos o mesmo caminho, inca-
paz de resistir a fazer de conta que era ele quem lhe fazia aquela 
leve carícia. Observou extasiada que o marquês levava a mão ao cor-
pete que contornava o corpo da sua amante e que percorria o deli-
cado rebordo antes de o puxar para baixo e pôr a descoberto um seio 
firme e pequeno. Os seus dentes brilharam malevolamente na escu-
ridão quando olhou para aquele montículo perfeito, sussurrando 
uma única palavra, «Maravilhoso», antes de aproximar os lábios do 
mamilo escuro, endurecido pelo ar frio. Extasiada, a sua amante dei-
xou cair a cabeça para trás, incapaz de controlar o prazer que sentia 
nos braços dele, e Callie não foi capaz de desviar os olhos daquele 
espetáculo, ao mesmo tempo que passava a mão no seu seio, notando 
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a ponta dura sob a seda do vestido, imaginando que eram a mão e a 
boca do marquês o que sentia.

— Ralston…
O nome que a mulher gemeu, atravessou a clareira, arrancando 

Callie do seu sonho. Envergonhada, deixou cair a mão e girou nos cal- 
canhares, afastando-se daquela cena. Estugou o passo pelo labirinto, 
desesperada por escapar, e parou uma vez mais junto ao banco de 
mármore onde tudo aquilo tinha começado. Tentou recompor-se e 
recuperar o fôlego. As senhoras não escutavam conversas às escondi-
das. E, acima de tudo, não espiavam aquele tipo de encontros.

Para além disso, aquelas fantasias não a ajudavam em nada.
Tentou ignorar uma devastadora pontada de tristeza quando se 

deu conta da verdade. O magnífico Marquês de Ralston jamais seria 
seu, nem ninguém como ele. Ficou com a certeza que as coisas que 
ele lhe dissera antes não eram verdadeiras, mas sim as mentiras de 
um sedutor inveterado, cuidadosamente escolhidas para aliviar a sua 
dor. Ele não acreditara numa palavra do que lhe havia sussurrado.

Não, ela não era Calpurnia, a Imperatriz de Roma. Ela era a sim-
ples e banal Callie. E nunca seria outra coisa.
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Capítulo 1

Londres, Inglaterra 
Abril de 1823

Obater incessante acordou-o.
Ao princípio ignorou-o, tentando integrar nos seus so- 

nhos a fonte daquele irritante barulho.
Fez-se uma demorada pausa e o silêncio voltou a abater-se sobre 

o quarto.
Gabriel St. John, Marquês de Ralston, apercebeu-se da ténue luz 

do amanhecer que inundava o quarto. Por momentos, permaneceu 
quieto, observando as ricas tonalidades do quarto, as paredes adorna-
das com papel de seda e o mobiliário pesado e escuro.

Virando-se para o magnífico corpo feminino que tinha ao seu lado, 
esboçou um pequeno sorriso quando a sentiu encostar-se a ele. O facto 
de ser ainda cedo e o calor do corpo embalaram-no novamente.

Ficou imóvel, de olhos fechados, deslizando as pontas dos dedos 
pelo ombro nu da sua companheira de cama enquanto uma elegante 
mão brincava com os duros músculos do seu tronco, a direção da 
carícia uma obscura e erótica promessa de prazer. 

A carícia dela tornou-se mais forte e firme e ele recompensou  
a habilidade da sua amante com um gemido de prazer.

E as pancadas na porta recomeçaram — fortes e constantes na 
pesada porta de carvalho.

— Basta! — Ralston abandonou a cama da sua amante disposto a 
enfrentar quem quer que estivesse do outro lado para que os deixasse 
em paz durante o resto da manhã. Mal tinha acabado de vestir o rou-
pão de seda quando abriu a porta com uma imprecação.

No umbral encontrava-se o seu irmão gémeo, impecavelmente 
vestido e arranjado, como se fosse normal ir buscar o seu irmão a casa  
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da amante, aos primeiros raios da aurora. Atrás de Nicholas St. John 
estava um criado.

— Meu senhor, tentei detê-lo…
O olhar fulminante de Ralston fez o homem calar-se.
— Deixe-nos a sós.
Com uma sobrancelha arqueada, Nick ficou a ver o lacaio desapa-

recer, divertido.
— Já tinha esquecido como és encantador logo pela manhã, Gabriel.
— Que diabo fazes aqui a esta hora?
— Passei antes na Ralston House — disse Nick. — Ao constatar 

que não estavas, supus que o mais certo fosse encontrar-te aqui. — 
Desviou o olhar do seu irmão gémeo e fixou-o na mulher sentada 
no centro da enorme cama. Nick saudou-a com um aceno de cabeça  
e um largo e indolente sorriso. — Nastasia, peço desculpa pela inter-
rupção.

A beleza grega espreguiçou-se de forma sensual e provocadora, 
como uma gata, permitindo que o lençol que segurava diante do corpo 
com falsa modéstia deslizasse ligeiramente, revelando um atraente 
seio. Um sorriso provocador aflorou aos seus lábios quando disse:

— Lorde Nicholas, garanto-lhe que não fiquei nada aborrecida. 
Talvez queira juntar-se a nós… — Fez uma pausa sugestiva. — Para 
tomar o pequeno-almoço?

Nick sorriu, apreciativo.
— Uma oferta deveras tentadora.
Ignorando o intercâmbio entre o irmão e a sua amante, Ralston 

argumentou:
— Nick, se estás assim tão necessitado de companhia feminina, 

tenho a certeza que poderíamos ter encontrado alguém, evitando 
assim que perturbasses o meu descanso.

Nick encostou-se à moldura da porta, admirando Nastasia durante 
mais algum tempo antes de voltar a sua atenção para Ralston.

— Ah, estavas a descansar, meu irmão?
Ralston afastou-se da porta, dirigindo-se a uma bacia ao canto no 

quarto, onde se inclinou para lavar o rosto.
— Estás a divertir-te, não estás?
— Muito.
— Concedo-te mais alguns segundos para que me digas o que 

fazes aqui, Nick, antes de me esquecer que és o meu irmão mais novo 
e correr contigo daqui ao pontapé.
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— É interessante perceber como essa frase vem ao caso — disse 
Nick como quem não quer a coisa. — Na verdade é a tua posição 
como irmão mais velho que me traz aqui.

Ralston levantou a cabeça e olhou fixamente para o irmão gémeo 
ao mesmo tempo que gotas de água lhe escorriam pelo rosto.

— Sabes, Gabriel, parece que temos uma irmã.

— Uma meia-irmã — afirmou Ralston num tom entediado, olhando 
para o seu advogado, à espera que o homem recuperasse a calma 
e explicasse as circunstâncias que rodeavam aquele surpreendente 
anúncio. Gabriel havia aperfeiçoado a tática da intimidação nas pio-
res salas de jogo de Londres e esperava dessa maneira conseguir que 
o homenzinho falasse de uma vez por todas.

Estava certo.
— Eu… quer dizer, meu senhor…
Ralston virou-lhe as costas, atravessando o estúdio para se servir 

de uma bebida.
— Desembuche, homem. Não tenho o dia todo.
— A sua mãe…
— A minha mãe, se é que se pode usar essa palavra para descrever 

a desumana criatura que nos deu à luz e fugiu para o continente há 
mais de 25 anos. — Ele fez girar o líquido cor de âmbar no interior do 
copo, acompanhando o movimento com um ar de enfado. — E por- 
que haveríamos de acreditar que essa rapariga é nossa irmã e não 
uma charlatã desejosa de se aproveitar da nossa boa vontade?

— O pai dela era um comerciante veneziano com uma bela for-
tuna, que ela herdou. — O advogado fez uma pausa, compondo os 
óculos, ao mesmo tempo que olhava cautelosamente para Ralston. 
— Meu senhor, ele não tinha nenhuma razão para mentir sobre o 
nascimento dela. Na verdade, parece-me que ele teria preferido que 
não soubessem da sua existência.

— Então porque é que faz isto?
— Não tem mais família, se bem que me disseram que havia ami-

gos dispostos a acolhê-la. Todavia, segundo os documentos que foram 
enviados para o meu escritório, isto é obra da vossa mãe. Ela pediu 
ao… — fez uma pausa, não sabendo muito bem como prosseguir  
— marido… que enviasse a vossa… irmã… para aqui caso ele falecesse. 
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A vossa mãe tinha a certeza que… — Pigarreou. — O considerariam 
uma obrigação familiar.

Ralston sorriu, embora não achasse graça nenhuma ao assunto.
— Não deixa de ser irónico que a nossa mãe tenha apelado ao nosso 

sentido de obrigação familiar, não é?
O advogado não fez de conta não entender o comentário.
— De facto, senhor. Mas, se me permite, a rapariga já aqui está e 

é muito doce. Não sei o que fazer com ela. — Não disse mais nada, 
contudo o significado das suas palavras foi eloquente: Não tenho a 
certeza se devia deixá-la nas suas mãos.

— Claro que ela vai ficar aqui — declarou Nick por fim, recebendo 
um olhar agradecido do advogado e outro irritado do seu irmão.  
— Vamos acolhê-la. Suponho que deva sentir-se completamente per-
dida.

— Assim é, senhor — concordou o advogado, ao notar a amabi- 
lidade nos olhos de Nick.

— Não me tinha dado conta de que eras tu quem tomava essas 
decisões, meu irmão — disse Ralston, arrastando as palavras, sem 
tirar os olhos do advogado.

— Estou apenas a pôr um fim à agonia de Wingate — explicou 
Nick, olhando para o advogado. — Não viramos costas a quem é san-
gue do nosso sangue.

Claro que Nick tinha razão. Gabriel St. John, sétimo Marquês 
de Ralston nunca negaria a sua irmã, apesar de sentir um profundo 
desejo de o fazer. Passando a mão pelo cabelo, Ralston amaldiçoou  
a mãe que não via há décadas.

Esta casara-se ainda em tenra idade — com 16 anos — e dera à 
luz os gémeos um ano mais tarde. Dez anos depois fugira para o con-
tinente, deixando os filhos e o marido desesperados. Em se tratando  
de qualquer outra mulher, Gabriel teria sentido compaixão, teria  
compreendido o seu medo e perdoado a sua deserção. Porém, havia 
presenciado o pesar do seu pai, sentido a dor que a sua perda lhe 
havia causado. E substituíra a tristeza pela ira. Foram precisos alguns 
anos para conseguir falar dela sem que a raiva crescesse na sua gar-
ganta.

Descobrir naquele momento que ela tinha destruído outra famí-
lia era como reabrir a ferida. Enfurecia-o que tivesse tido outro filho 
— ainda por cima uma rapariga — e que também a tivesse abando-
nado. Claro que a sua mãe não se enganara; ele nunca viraria costas 
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à família. Faria o que fosse necessário para emendar os pecados da sua 
mãe. E talvez fosse essa a parte que mais o enfurecia, o facto de a  
sua mãe o conhecer tão bem. O facto de poderem ainda estar ligados.

Pousou o copo, ocupando o seu lugar à enorme secretária de 
mogno.

— Onde está a rapariga, Wingate?
— Creio que a acomodaram na sala verde, meu senhor.
— Bem, então que a tragam cá. — Nick aproximou-se da porta, 

abriu-a e pediu a um criado que a fosse buscar.
No tenso silêncio que se seguiu, Wingate compôs nervosamente 

o seu colete.
— Eh… se me permite, senhor?  
Gabriel lançou-lhe um olhar irritado. 
— Ela é uma boa rapariga. Muito doce.
— Sim. Já o tinha mencionado. Ao contrário daquilo que pensa 

de mim, Wingate, eu não sou um ogre que gosta de comer jovenzi-
nhas. — Fez uma pausa, elevando um dos cantos da boca num sor-
riso sarcástico. — Pelo menos, jovens da minha família.

A chegada da sua irmã impediu Gabriel de apreciar o olhar de 
reprovação do advogado. Em vez disso, pôs-se de pé quando a porta 
se abriu e semicerrou os olhos quando umas pupilas azuis, estranha-
mente familiares, o fitaram do outro lado da sala.

— Meu Deus. — As palavras de Nick refletiram na perfeição os 
pensamentos de Gabriel.

Não havia a menor dúvida de que aquela rapariga era irmã deles. 
Para além dos olhos, do mesmo azul profundo que os irmãos, com-
partilhava com eles o mesmo queixo angular e o cabelo preto e enca-
racolado. Era o retrato vivo da mãe deles — alta, esguia e bela, com 
um inegável fogo no olhar. Gabriel praguejou baixinho.

Nick foi o primeiro a recuperar a compostura, fazendo uma vénia.
— Enchantée, menina Juliana. Sou o seu irmão Nicholas St. John. 

E este — apontou para Ralston — é o nosso irmão Gabriel, Marquês 
de Ralston.

Ela fez uma reverência graciosa e apontou para si própria quando 
se ergueu.

— Sou Juliana Fiori. Confesso que não esperava… — Calou-se,  
à procura da palavra. — I gemelli. Peço desculpa. Não sei a palavra  
em inglês.

Nick sorriu.
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— Gémeos. Não, imagino que a nossa mãe também não esperava 
i gemelli.

A covinha na bochecha de Juliana era uma réplica exata da de Nick.
— De facto, é realmente impressionante.
— Bem. — Wingate pigarreou, chamando a atenção de todos.  

— Se os meus serviços não são mais necessários, retiro-me. — O advo- 
gado olhou de Nick para Ralston, ansioso por recuperar a liberdade.

— Pode ir, Wingate — disse Ralston, num tom gélido. — Anseio 
por isso.

O advogado saiu, desenhando uma vénia rápida, como se temesse 
não escapar se demorasse demasiado. Assim que Wingate virou cos-
tas, Nick confortou Juliana:

— Não se deixe enganar pelo Gabriel. Ele não é tão mau quanto 
parece, mas há dias em que gosta de brincar ao senhor da herdade.

— A verdade é que eu sou o senhor da herdade, Nicholas —  
salientou Ralston, secamente.

Nick piscou o olho à irmã.
— Quatro minutos mais velho do que eu, e está sempre a recor-

dar-me desse facto.
Juliana brindou Nick com um pequeno sorriso antes de fixar os 

seus olhos azuis no irmão mais velho.
— Meu senhor, gostaria de ir.
Gabriel anuiu com a cabeça.
— É compreensível. Pedirei que levem as suas coisas para um dos 

quartos do andar superior. Deve estar cansada da viagem.
— Não, não está a entender. Gostaria de ir para Veneza. — Quando 

nem um irmão nem o outro disseram nada, ela prosseguiu, as suas 
mãos acompanhando o ritmo das palavras, o sotaque tornando-se 
mais cerrado à medida que a emoção tomava conta do seu discurso. 
— Garanto-lhe que não compreendo por que razão o meu pai insistiu 
que eu viesse para aqui. Tenho amigos na minha terra que me rece-
beriam em suas casas…

Gabriel interrompeu-a.
— Permanecerá aqui.
— Mi scusi, meu senhor, prefiro que não seja assim.
— Lamento, mas não tem outra opção.
— Não pode obrigar-me a ficar. Aqui não é o meu lugar. Não com 

vocês… não em… Inglaterra. — Cuspiu a palavras como se fosse algo 
mefítico.
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— Esquece que é meio inglesa, Juliana — fez notar Nick, divertido.
— Nunca! Sou italiana! — Os seus olhos azuis brilharam com 

intensidade.
— E o seu caráter demonstra-o, gatinha — salientou Gabriel.  

— Mas é o retrato vivo da nossa mãe.
Juliana olhou para as paredes.
— Retrato? Da nossa mãe? Onde?
Nick riu por entre dentes, encantado com o mal-entendido.
— Não. Não encontrará retratos dela aqui. O Gabriel queria dizer 

que é muito parecida com a nossa mãe. Na verdade, é exatamente 
como ela.

Juliana agitou uma das mãos.
— Não volte a dizer uma coisa dessas. A nossa mãe era uma… — 

Ela calou-se, e no pesado silêncio que tomou conta da sala ecoou um 
mudo vitupério.

Ralston mostrou-lhe um sorriso.
— Vejo que encontrámos um tema sobre o qual estamos todos 

de acordo.
— Não pode obrigar-me a ficar.
— Lamento, mas posso. Já assinei os papéis. Está sob a minha 

proteção até casar.
Ela abriu muito os olhos.
— Isso é impossível. O meu pai jamais teria permitido tal coisa. 

Ele sabia que não tenho a menor intenção de me casar.
— Porque não? — quis saber Nick.
Juliana voltou-se para ele.
— Pensei que compreenderiam melhor do que qualquer outra 

pessoa. Não repetirei os pecados da minha mãe.
Gabriel semicerrou os olhos.
— Mas não há nenhuma razão para que seja…
— Não estou disposta a correr sequer esse risco. De certeza que 

podemos chegar a um acordo.
Naquele momento, a decisão de Gabriel estava tomada.
— Não conheceu a nossa mãe?
Juliana manteve uma postura perfeita e orgulhosa, encarando 

Ralston sem sequer pestanejar.
— Abandonou-nos há quase dez anos. Creio que fez o mesmo 

com vocês, não é verdade?
Ralston assentiu.
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— Ainda não tínhamos sequer dez anos.
— Então imagino que nenhum de nós lhe tem grande amor.
— É um facto.
Ficaram imóveis e em silêncio durante algum tempo, cada um 

perdido nos seus pensamentos. Gabriel foi o primeiro a tomar a  
palavra.

— Vou fazer um acordo consigo. — Juliana abanou a cabeça 
de imediato, porém Ralston levantou a mão, impedindo-a de falar.  
— Isto não é uma negociação. Ficará durante dois meses. Se, depois 
desse tempo, decidir que prefere regressar a Itália, eu próprio tratarei 
da sua viagem.

Ela inclinou a cabeça como se estivesse a avaliar a oferta e as pos-
sibilidades de fuga. Por fim, aceitou com um aceno de cabeça.

— Dois meses. Nem mais um dia.
— Pode escolher o quarto que mais lhe agradar, irmãzinha.
Juliana desenhou uma vénia.
— Grazie, meu senhor. — Virou-se para a porta e a curiosidade de 

Nick deteve-a quando se preparava para abandonar o estúdio.
— Que idade tem?
— Vinte anos.
Nick olhou para o irmão antes de acrescentar:
— Vamos ter de a apresentar à sociedade londrina.
— Não creio que seja necessário, uma vez que só aqui vou estar 

durante oito semanas. — O realce que imprimiu às últimas palavras 
era impossível de confundir.

— Falaremos melhor sobre isso quando for chegada a altura. — 
Ralston pôs fim à conversa e acompanhou a irmã até à porta, abrin-
do-a e chamando o mordomo. — Jenkins, por favor, acompanhe a 
menina Juliana até lá acima e peça a alguém que ajude a sua criada 
a desfazer as malas. — Voltou-se para Juliana. — Tem uma criada, 
não tem?

— Sim — respondeu ela, com um sorriso divertido. — Devo lem-
brá-lo que foram os Romanos que trouxeram a civilização ao seu país?

Ralston arqueou as sobrancelhas.
— Planeia ser um desafio, não é?
Juliana mostrou-lhe um sorriso angélico.
— Concordei em ficar, meu senhor. Não em ficar calada.
Ele virou-se para Jenkins.
— Ela viverá connosco de agora em diante.
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Juliana abanou a cabeça, olhando fixamente para o irmão.
— Apenas durante dois meses.
Com um aceno de cabeça, o marquês retificou as suas palavras.
— Viverá connosco por enquanto.
O mordomo nem sequer pestanejou ao escutar aquele surpreen-

dente anúncio.
— Com certeza, senhor — disse, e ordenou que vários criados 

carregassem as malas de Juliana pelas escadas antes de acompanhar 
a jovem até ao seu quarto.

Satisfeito por ver que as suas ordens estavam a ser cumpridas, 
Ralston fechou a porta do estúdio e voltou-se para Nick, que se encon-
trava encostado ao aparador com um sorriso indolente no rosto. 

— Muito bem, meu irmão — elogiou Nick. — Se a sociedade sus-
peitasse que tens um sentido tão apurado do que é a obrigação fami-
liar… a tua reputação de anjo caído ficaria arrasada.

— Eu se fosse a ti estava calado.
— A sério, é comovente. O Marquês de Ralston, em toda a sua 

maldade, dominado por uma criança.
Ralston virou as costas ao irmão, avançando até à sua secretária.
— Não tens nada que fazer? Uma estátua para limpar? Uma idosa 

em Bath desejosa que identifiques um pedaço de mármore?
Nick estendeu as pernas e cruzou os tornozelos, recusando-se a 

morder o isco que o irmão lhe lançara.
— Na verdade, até tenho. Mas os meus afazeres terão de esperar, 

uma vez que planeio passar a tarde contigo.
— Não te prendas por mim.
Nick fez uma expressão séria.
— E o que acontece daqui a dois meses? Quando ela pedir para se 

ir embora e tu não permitires? — Como Ralston não respondeu, Nick 
continuou. — Não deve ter sido fácil para ela. Abandonada pela mãe 
tão jovem… e depois perder também o pai.

— Não é muito diferente do que nos aconteceu a nós. — Ralston 
fingiu desinteresse enquanto revia uma pilha de correspondência.  
— Não tenho de te lembrar que perdemos o nosso pai ao mesmo 
tempo que a nossa mãe.

Nick não desviou o olhar do irmão.
— Tínhamo-nos um ao outro, Gabriel. Ela não tem ninguém. Sabe- 

mos melhor do que ninguém o que é estar no lugar dela; o que é perder 
todos aqueles que amamos.
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Ralston fitou Nick, ao mesmo tempo que revia com uma expres-
são sombria as memórias da sua infância. Os gémeos haviam sobre-
vivido à ausência da mãe e ao desespero do pai. A sua infância não 
fora nada agradável, mas Nick estava certo: tinham-se um ao outro.  
E isso fizera toda a diferença.

— A única coisa que aprendi com os nossos pais é que o amor 
está sobrevalorizado. Aquilo que mais importa é a responsabilidade. 
A honra. Seria bom que a Juliana aprendesse isso o quanto antes. 
Agora tem-nos a nós. E é provável que não o considere grande coisa. 
Mas terá de ser o suficiente.

Os irmãos ficaram em silêncio, cada um embrenhado nos seus 
próprios pensamentos.

— Vai ser difícil que a sociedade a aceite — concluiu Nick.
Ralston soltou uma imprecação, reconhecendo a verdade nas  

palavras do irmão. Como descendente de uma mulher que nem sequer 
se divorciara, Juliana não seria imediatamente aceite pela sociedade. 
No melhor dos casos, Juliana era a filha de uma mulher afastada da socie-
dade que teria de enfrentar o peso da reputação manchada da sua mãe.  
No pior dos cenários, seria a filha ilegítima de uma marquesa caída 
em desgraça e do seu amante italiano.

Nick tomou a palavra.
— Irão questionar a sua legitimidade.
Gabriel pensou durante alguns instantes.
— Se a nossa mãe chegou a casar com o pai dela, isso significa  

que a marquesa se converteu ao catolicismo quando chegou a Itália. 
A igreja católica nunca teria reconhecido um casamento realizado 
pela igreja anglicana.

— Ah, então os ilegítimos somos nós. — As palavras de Nick  
foram acompanhadas por um sorriso irónico.

— Pelo menos para os italianos — disse Gabriel. — Por sorte, 
somos ingleses.

— Ótimo. Pelo menos para nós — redarguiu Nick —, mas e para 
a Juliana? Haverá muita gente que se recusará a falar com ela. Não 
irão gostar do facto de ela ser filha de uma mulher caída em desgraça. 
E ainda por cima católica.

— Nunca aceitariam a Juliana. Não podemos alterar o facto de o 
pai dela ser um burguês.

— Talvez possamos apresentá-la como uma prima distante e não 
como nossa irmã.
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A resposta de Ralston não deixou margem para dúvidas.
— Nem pensar. Ela é nossa irmã. É assim que a iremos apresentar 

e enfrentaremos as consequências.
— Será ela quem terá de enfrentar as consequências. — Nick 

olhou para o irmão enquanto as palavras flutuavam no ar. — A tem-
porada não tardará a chegar ao seu apogeu. Se queremos ter êxito, 
as nossas atividades terão de ser as mais corretas. A nossa reputação 
será a dela.

Ralston compreendeu o que o irmão queria dizer. Teria de pôr fim 
ao seu romance com Nastasia — a cantora de ópera era conhecida 
pela sua indiscrição.

— Falarei hoje mesmo com a Nastasia.
Nick anuiu com um gesto de cabeça antes de acrescentar:
— E a Juliana terá de ser apresentada à sociedade. E por alguém 

com uma reputação irrepreensível.
— Sim, também pensei no mesmo.
— Podemos sempre pedir à tia Phyllidia. — Nick estremeceu ao 

mencionar o nome da irmã do pai que, apesar de ostentar opiniões 
muito pessoais e passar a vida a dizer aos outros o que deviam fazer, 
era uma duquesa viúva respeitada por toda a sociedade.

— Não. — A resposta de Ralston foi breve e concisa. Phyllidia 
não seria capaz de lidar com uma situação tão delicada como aquela: 
uma misteriosa e desconhecida irmã que havia aparecido à porta da 
Ralston House no início da temporada. — Nenhuma das mulheres 
da nossa família servirá.

— Então quem?
Os gémeos entreolharam-se. A sua determinação e empenho eram 

semelhantes. Porém, só um deles era o marquês. E as suas palavras 
não deixaram dúvidas.

— Encontrarei alguém.
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Capítulo 2

Chorando, correu direita a ele, 
deitou os seus braços à volta do pescoço de Ulisses  

e, beijando-lhe a testa, dizia:
«Ah, tu convenceste-me e o meu coração rende-se, 

por muito rebelde que seja.»
E com estas palavras excitou nele uma 

necessidade de lágrimas ainda mais forte.
 Ele soluçava, abraçado à mulher cara a seu coração,

 a sua companheira fiel.

Callie Hartwell interrompeu a sua leitura e soltou um pro-
fundo suspiro de satisfação. Aquele ruído quebrou o silên-
cio da biblioteca de Allendale House, onde se refugiara horas 

antes à procura de um bom livro. Na opinião de Callie, um bom livro 
exigia uma duradoura história de amor… e Homero não a dececio-
nara.

Oh, Ulisses, pensou ela com ternura, virando uma página amare-
lada de um livro encadernado a couro e limpando uma lágrima. Vinte 
anos mais tarde, de volta aos braços do teu amor. Um reencontro bem 
merecido.

Parou de ler e recostou a cabeça no cadeirão, suspirando. Inalou o 
rico aroma dos seus queridos e bem cuidados livros ao mesmo tempo 
que se imaginava a protagonista daquela história — uma esposa 
amada, o objeto de uma busca heroica, a mulher cujo amor havia 
inspirado o seu marido a lutar contra o Ciclope, a resistir às sereias, a 
conquistar tudo para alcançar um único objetivo: retomar o seu lugar 
ao lado dela.

Como seria ser como ela? Uma mulher cuja beleza sem par fora 
recompensada com o amor do mais importante herói do seu tempo? 
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Como seria ter um homem assim no coração? Ou na vida? Ou na 
cama? Um pequeno sorriso aflorou-lhe os lábios quando aquele atre-
vido pensamento aflorou à sua mente. Oh, Ulisses.

Deixou escapar uma risadinha. Se o mundo desconfiasse que Lady  
Calpurnia Hartwell, a correta e bem-comportada solteirona, alber-
gava aquele tipo de pensamentos impróprios envolvendo heróis fic-
cionais… Suspirou uma vez mais, de forma autodepreciativa. Sabia 
muito bem que era uma tolice sonhar com os heróis dos seus livros. 
Tratava-se de um hábito terrível que alimentava há demasiado tempo.

Tudo começara quando lera pela primeira vez Romeu e Julieta, aos 
12 anos, e continuara a fazê-lo com heróis de maior ou menor enver-
gadura — desde Beowulf, a Hamlet, até Tristão e outros protagonis-
tas mais sombrios de novelas góticas. Pouco importava a qualidade 
da prosa — as fantasias de Callie com os seus heróis ficcionais eram 
absolutamente democráticas.

Fechou os olhos e imaginou-se longe daquela sala de teto alto  
e repleta de livros e documentos pertencentes a uma longa linha-
gem de condes da sua família. Imaginou-se não a irmã solteirona 
do Conde de Allendale, mas, ao invés, Penélope, tão profundamente 
apaixonada pelo seu Ulisses que recusara todos os demais preten-
dentes.

Invocou o seu herói. Ela, sentada ao tear, ele, alto e forte, no umbral 
da porta. Era fácil imaginar o seu aspeto físico — tratava-se da mesma 
imagem que usara uma e outra vez na última década.

Alto e imponente, com o cabelo escuro e denso que fazia as mu- 
lheres ansiarem por lhe tocar e olhos azuis como o mar que Ulisses 
navegara durante 20 anos. O queixo forte e uma pequena covinha 
na face que aparecia sempre que sorria… Um sorriso que prometia 
prazer e pecado em igual medida.

Sim… todos os seus heróis estavam destinados a ter o mesmo 
aspeto do único homem com o qual sonhara — Gabriel St. John,  
o Marquês de Ralston. Qualquer pessoa pensaria que após uma dé- 
cada a suspirar, ela já tivesse desistido da sua fantasia… mas tudo 
levava a crer que aquele libertino a trazia pelo beicinho e estava conde- 
nada a passar o resto da vida a imaginá-lo como o seu Marco António 
particular, sendo ela a Cleópatra.

Soltou uma gargalhada com aquela comparação. Embora possuísse 
o nome de uma imperatriz, era preciso estar muito louco para com-
parar Lady Calpurnia Hartwell com Cleópatra. Para começar, Callie 
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nunca deixara um homem incapacitado com a sua beleza — coisa  
que Cleópatra parecia ser perita em fazer. Cleópatra não tivera o seu  
cabelo e os seus vulgares olhos castanhos. E nunca a Rainha do Egito 
havia sido descrita como roliça. E Callie não era capaz de imaginar que 
Cleópatra tivesse alguma vez passado um serão sem ser convidada 
para dançar. E, para além disso, tinha a certeza que a soberana do 
Egito nunca usara uma touca de renda.

Infelizmente, nenhuma dessas coisas se podia aplicar a Callie.
Todavia, naquele momento, Callie era a bela Penélope e Ralston o  

devastadoramente atraente Ulisses que construíra o leito nupcial com 
as suas próprias mãos, a partir do tronco de uma oliveira, larga como 
uma coluna, que ainda se encontrava enraizada no terreno. Sentiu 
calor no rosto quando a fantasia continuou e ele se aproximou dela 
e dessa lendária cama, despindo lentamente a túnica e exibindo o 
peito bronzeado pelos anos que passara sob o sol do mar Egeu — um 
peito que podia ter sido talhado em mármore grego. Quando a tomou 
nos seus braços, imaginou que o calor daquele corpo masculino a 
envolvia, fazendo-a sentir-se pequena. Ele esperara anos por aquele 
momento… e ela também.

Ele deslizou as mãos pela sua pele, criando um rasto de fogo por 
onde passavam, e Callie imaginou que ele se inclinava para a beijar. 
Sentia a pressão do corpo dele contra o seu, as mãos dele no seu rosto, 
os seus lábios fortes e sensuais a milímetros dos seus. Mesmo antes 
de reclamar a sua boca num beijo abrasador, sussurrou palavras de 
amor que ela mal conseguiu escutar.

— CALLIE!
Deu um pulo no cadeirão, deixando cair o livro, sobressaltada por 

aquele grito oriundo do outro lado da porta. Levou a mão ao peito, 
o coração aos pulos e desejou em silêncio que quem quer que ali 
estivesse se fosse embora e a deixasse apreciar o seu sonho. O pen-
samento foi fugaz, esmagado por um suspiro. Callie Hartwell jamais 
teria feito outra coisa que não o mais correto, e nunca deixaria de 
receber uma visita. Por muito que lhe apetecesse fazê-lo.

A porta da biblioteca escancarou-se de repente e entrou a sua 
irmã, pulsando de energia e animação.

— Callie! Aqui estás tu! Procurei-te por todo o lado!
Callie olhou para o rosto ansioso e alegre da irmã e não conse-

guiu conter um sorriso. Mariana sempre havia sido uma força da 
natureza — imediatamente adorada por todos os que a conheciam. 
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Com 18 anos, Mariana era a mais bela da temporada… a debutante 
que havia ganho a atenção de toda a sociedade — e a alcunha: O Anjo 
de Allendale.

Ao vê-la ali, iluminada pelos raios de sol que entravam na biblio-
teca, envolta em delicado chifom dourado, com aquele sorriso doce e 
os caracóis castanhos perfeitamente penteados, Callie compreendia 
por que razão a sociedade londrina adorava a sua irmã. Era impossí-
vel não gostar de Mariana.

Ainda que aquela perfeição pudesse às vezes ser difícil para uma 
irmã mais velha e menos perfeita.

— E precisas de mim para quê? Creio que hoje te desembaraçaste 
muito bem sozinha, Mari! — disse Callie com um sorriso provocador.

Um rubor profundo tomou conta da delicada cútis de porcelana 
de Mariana — algo que Callie podia ter invejado pelo seu recato e 
uniformidade se não tivesse vivido com rubores tão perfeitos durante 
toda a vida.

— Callie! Nem posso acreditar! Passei o dia a beliscar-me! — 
Mariana atravessou a sala em passo rápido e deixou-se cair no cadei-
rão em frente da irmã. Numa voz sonhadora, prosseguiu: — Ele 
pediu-me me casamento! Acreditas? Não é maravilhoso?

«Ele» era, naquele caso, James Talbott, o sexto Duque de Rivington 
e o solteiro mais cobiçado da toda a Grã-Bretanha. Jovem, atraente, 
rico e com título, o duque olhara uma única vez para Mariana num 
dos bailes da pré-temporada e caíra rendido a seus pés. Seguira-se 
um namoro rápido e o duque deslocara-se a Allendale House naquela 
manhã para pedir a mão dela em casamento. Callie mal conseguira 
esconder a sua diversão perante o nervosismo de Rivington; apesar 
do seu título e riqueza, a resposta de Mariana deixava-o ansioso — 
um facto que só fazia Callie apreciá-lo ainda mais.

— Claro que acredito, minha querida. — Riu-se. — Quando ele 
aqui chegou os olhos brilhavam-lhe como estrelas… Um brilho muito 
parecido com aquele que os teus olhos mostram agora! — Mariana 
baixou a cabeça, envergonhada, e Callie continuou: — Mas tens de 
me contar tudo! Como se sente uma rapariga depois de ter apanhado 
um homem que a ama assim tanto? E ainda por cima um duque!

— Oh, Callie — ralhou Mariana —, pouco me importa o título de 
James! Eu gosto é dele! Não é um homem maravilhoso?

— E ainda por cima um duque! — As duas jovens viraram-se com 
surpresa ao escutarem aquelas palavras, pronunciadas da porta da 
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biblioteca num tom demasiado excitado. Callie suspirou e lembrou-
-se o que a levara a esconder-se ali às primeiras horas da manhã.

A sua mãe.
— Callie! Já sabes da magnífica notícia? — Perguntando-se quan-

tas vezes naquele dia teria de responder àquela pergunta, Callie 
abriu a boca para responder. Todavia, não foi suficientemente rápida.  
— Rivington está profundamente apaixonado pela Mariana! Conse-
gues imaginar? Um duque! Apaixonado pela nossa Mariana! — Uma 
vez mais, Callie tentou replicar, mas foi novamente interrompida.  
— Meu Deus, tanto para fazer! Um casamento para planear! Um 
baile de noivado para organizar! Menus para desenhar! Convites 
para enviar! Já para não falar do vestido de noiva! E do enxoval! Oh! 
Mariana!

A expressão de pura felicidade no rosto da condessa viúva con- 
trastava com o olhar de terror na cara de Mariana. Callie conteve um 
sorriso e entrou na refrega para salvar a irmã.

— Mãe, o Rivington declarou-se esta manhã. Não acha que devía-
mos dar à Mariana algum tempo para apreciar a ocasião? — Deixou 
transparecer alguma jocosidade no seu tom quando prosseguiu, lan-
çando um olhar cúmplice à irmã: — Talvez um dia ou dois?

Foi como se não tivesse dito nada. A condessa viúva continuou  
a falar, num tom de voz cada vez mais alto e agudo.

— E tu, Callie! Teremos de escolher com muito cuidado o vestido 
que irás levar!

Oh, não. A Condessa de Allendale podia ter jeito para muitas coi-
sas, mas escolher roupa que ficasse bem à sua filha mais velha não 
era uma delas. Se Callie não distraísse a mãe o mais rápido possível, 
o mais certo era assistir ao casamento da irmã numa monstruosidade 
com penas e turbante a condizer.

— Creio que devíamos pensar primeiro noutras coisas, não acha, 
mãe? E qua tal organizarmos esta noite um pequeno jantar informal 
para festejarmos o noivado? — Fez uma pausa, esperando para ver se 
a mãe mordia o isco.

— Que ideia maravilhosa! — Callie soltou o ar lentamente, satis-
feita por ter conseguido. — Sim! Convidamos apenas a família, 
claro, porque o anúncio oficial será feito no baile de noivado, mas 
um pequeno jantar informal esta noite é o mais adequado! Oh! Tanta 
coisa para fazer! Tenho de enviar os convites e falar com a cozinheira! 
— A condessa viúva girou nos calcanhares, impulsionada pela sua 
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excitação. À porta da sala, virou-se bruscamente. Incapaz de conter a 
sua alegria, com o rosto vermelho e a respiração ofegante, exclamou: 
— Oh! Mariana! — E, dito isto, foi-se embora.

No silêncio que se seguiu à partida da mãe, Mariana permaneceu 
sentada, aturdida com a cena que acabara de presenciar. Callie não se 
conseguia impedir de sorrir.

— Não acreditavas que ia ser fácil, pois não, Mari? Afinal, a nossa 
mãe esperou 32 anos por um casamento, desde que o Benedick nas-
ceu. E agora, graças a ti, verá o seu sonho cumprido.

— Não sei se vou conseguir sobreviver a isto — disse Mariana, 
abanando a cabeça. — Quem era aquela mulher?

— Uma mãe com um casamento em perspetiva.
— Santo Deus — lastimou-se Mariana. — Durante quanto tempo 

achas que ela se vai comportar assim?
— Não tenho a certeza, mas diria que durante toda a temporada.
— Toda a temporada?! E não há maneira de me escapar?
— Há. — Callie fez uma pausa para criar algum efeito dramático.
Mariana não foi capaz de conter a sua impaciência.
— Qual?
— Achas que Rivington fugiria contigo para Gretna Green1?
Mariana gemeu, angustiada, ao mesmo tempo que Callie ria a ban- 

deiras despregadas.
Aquela ia ser uma temporada extraordinariamente divertida.

Aquela ia ser a temporada mais horrível da sua vida.
Callie encontrava-se ao canto da sala de estar onde, após o jantar 

e dos rituais dos charutos para os homens e da mexeriquice para as 
mulheres, toda a família se havia reunido para cobrir Mariana e o  
seu duque de elogios e desejos de felicidades. As dezenas de velas 
acesas derramavam um ténue brilho sobre a sala e iluminavam todos 
os convidados, transformando o espaço num cenário íntimo. Habi- 
tualmente, Callie adorava os acontecimentos que tinham lugar na- 
quela sala, pois eram ocasiões familiares que lhe despertavam boas 
memórias.

1  Gretna Green é uma vila no sul da Escócia, famosa por celebrar casamentos de fugi-
tivos. [N. de R.] 
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Todavia, esta noite isso não estava a acontecer. Callie começava a 
lamentar o momento em que lhe ocorrera sugerir um jantar íntimo e 
informal. Esta noite, até os antepassados que a observavam dos retra-
tos alinhados nas paredes da sala pareciam zombar dela.

Callie engoliu um suspiro e forçou um sorriso quando a tia Beatrice 
se aproximou dela com uma expressão radiante. Sabia exatamente o 
que vinha dizer-lhe, e também sabia que era inevitável.

— Não é maravilhoso? Parecem tão felizes! Que belo enlace.
— De facto, tia — concordou Callie, virando a cabeça para apre-

ciar o feliz casal em questão. Descobrira com o passar daquela noite 
interminável que observar o contentamento de Mariana e de Rivington 
tornava um pouco mais suportável aquele tipo de conversas. — É uma 
alegria ver a Mariana assim tão feliz.

A anciã apoiou a sua enrugada mão no braço de Callie. Aí vem, co- 
gitou a jovem, rangendo os dentes.

— Tenho a certeza de que a tua mãe deve estar encantada por 
ter finalmente um casamento para organizar! — cacarejou a velha 
mulher. — É que, entre ti e o Benedick, o mais certo é que isso nunca 
venha a acontecer!

Callie forçou uma gargalhada que soou demasiado sonora enquanto 
olhava desesperadamente em redor da sala à procura de alguém que 
a salvasse de uma lista interminável de impertinentes e descorteses 
familiares. Nas três horas passadas desde que os convidados tinham 
chegado, Callie havia mantido aquele tipo de conversa com 12 pes-
soas diferentes. O jantar fora particularmente difícil, uma vez que 
ficara ensanduichada entre a opiniosa avó de Rivington e um primo 
bastante cruel, parecendo ambos crer que o estado de solteira de Callie 
era um tema interessante de conversa. Começava a acreditar que não 
havia um único membro das famílias Rivington ou Allendale com o 
mínimo de tato. Achariam mesmo que ela não se ofendia por esta-
rem constantemente a recordá-la que era uma velha solteirona? Queria 
parecer-lhe que não.

Não vendo maneira de se libertar da tia, fez sinal a um lacaio que 
passava com uma bandeja cheia de copos de xerez. Pegando num 
copo, virou-se para a tia e perguntou:

— Aceita um xerez, tia Beatrice?
— Credo, não! Não suporto essa beberagem — redarguiu a anciã, 

com indignação na voz. — Sabes, Calpurnia, beber em sociedade 
pode manchar a tua reputação.

9 Regras a Quebrar.indd   34 08/09/16   17:06



 9 Regras a Quebrar para o Conquistar 

35

— Ai sim? Bem, não creio que deva preocupar-me com isso esta 
noite, não acha?

— Pois, suponho que a tua reputação não corra nenhum risco, 
Calpurnia. — A tia Beatrice deu-lhe uma palmadinha no braço num 
gesto condescendente. — Que tragédia a tua, não é? Quem poderia 
adivinhar. Com o teu dote, ninguém diria que podias ficar solteira.

A insinuação de que só conseguiria casar-se graças ao seu dote fê-la 
estremecer de fúria. Antes mesmo de conseguir argumentar, a tia 
Beatrice continuou a falar.

— E agora, na tua idade, mais vale perdermos a esperança. É quase 
impossível imaginar que alguém peça a tua mão. A menos, claro, que 
se trate de um senhor mais velho à procura de companhia enquanto 
espera pela morte. Talvez isso possa acontecer.

Uma visão tomou conta dos pensamentos de Callie, uma agradá-
vel fantasia que terminava com a tia Beatrice mergulhada em vinho 
doce. Acordando daquele devaneio, pousou delicadamente o seu copo 
e concentrou a sua atenção na tia, que continuava a especular sobre 
o estado civil de Callie.

— Claro que a tua figura também não ajuda nada. Na verdade, as 
mulheres de Rubens já pertencem ao passado, Calpurnia.

Callie ficou de boca aberta. Por certo não teria ouvido bem a 
odiosa mulher.

— Já pensaste numa dieta de ovos cozidos e couve? Ouvi dizer 
que funciona às mil maravilhas. Podia ser que ficasses menos… bem, 
mais! — A tia Beatrice cacarejou, visivelmente divertida e já esque-
cida de qualquer tipo de educação. — E talvez então possamos encon-
trar-te um marido!

Callie tinha de fugir dali antes que infligisse sérios danos a um 
membro da família ou à sua própria sanidade. Sem encarar a tia, pois 
não podia garantir que não diria qualquer coisa menos própria àquela 
horrorosa mulher, inventou uma desculpa.

— Desculpe, tia, mas tenho de ir à… cozinha. — Pouco se impor-
tava que a explicação fizesse pouco sentido depois de terminado o 
jantar; tinha de escapar dali.

Segurando as lágrimas, Callie fugiu para o estúdio do irmão, 
onde sabia que nenhum dos convidados a importunaria. Guiada pelo 
luar que entrava pelas enormes janelas que ocupavam uma das pare- 
des, avançou até ao aparador e retirou um copo e uma garrafa de 
xerez antes de se deixar cair num cadeirão no canto mais afastado 
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da sala que há muito se transformara no santuário dos homens da 
família Allendale.

Esta noite terá de servir de refúgio a uma Allendale, pensou, soltando 
um demorado suspiro ao mesmo tempo que se servia de um xerez 
e colocava o pesado licoreiro de cristal no chão. Atirou as pernas por 
cima do braço do cadeirão e acomodou-se melhor.

— Por que suspiras dessa maneira, irmãzinha?
Callie deu um pequeno grito, virando-se na direção da imponente 

secretária de mogno do outro lado da sala. Viu uma figura e sorriu 
na escuridão.

— Assustaste-me.
— Sim, bem, perdoa-me por não pedir desculpa, mas este é o meu 

covil, não o teu. — Benedick Hartwell, Conde de Allendale, levantou-
-se e atravessou a sala para ir sentar-se em frente à irmã. — Espero 
que tenhas uma boa razão para aqui estares, ou terei de te mandar 
embora.

— Ai sim? Seria interessante ver como planeias revelar a minha 
fuga sem chamar a atenção para a tua — gozou ela.

— Verdade. — Benedick sorriu, mostrando os seus dentes bran-
cos. — Bem, sendo assim, podes ficar.

— Obrigada. — Ela fez-lhe um brinde com o copo de xerez. — És 
muito simpático.

Benedick fez girar o uísque no interior do copo ao mesmo tem- 
po que Callie degustava o seu xerez de olhos fechados, apreciando  
o silêncio que se instalara. Após alguns minutos, Benedick tomou  
a palavra.

— Diz-me, o que te fez fugir do encontro familiar?
— A tia Beatrice — respondeu Callie sem abrir os olhos.
— E o que fez a velha coruja?
— Benedick!
— Vais dizer-me que não pensas nela dessa forma?
— Pensar é uma coisa, mas dizer é outra.
Benedick soltou uma gargalhada.
— És demasiado bem-comportada para o teu próprio bem. O que 

disse a nossa estimada e respeitada tia para te fazer fugir para um 
quarto escuro?

Callie suspirou, enchendo de novo o copo.
— Não fez nada que outros membros das duas famílias represen-

tadas na sala não tivessem já feito. Conseguiu ser apenas mais cruel.
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— Ah, a conversa do casamento.
— Vê lá que me disse… — Calou-se, inspirando profundamente. 

— Não. Não lhe vou dar o prazer de o repetir.
— Posso imaginar.
— Não, Benny, não podes. — Beberricou o xerez. — Juro-te, se 

soubesse que ser solteira era isto, teria casado com o primeiro homem 
que se declarou.

— O primeiro homem que se declarou a ti foi o idiota de um  
vigário.

— Não devias falar mal do clero.
Benedick riu-se e deu um gole no uísque.
— Está bem. Então, teria casado com o segundo que se declarou. 

O Geoffrey era bastante atraente.
— Callie, se não o tivesses recusado, o nosso pai tê-lo-ia feito. Ele 

era um jogador inveterado e um conhecido alcoólico. Já te esqueceste 
que morreu numa casa de jogo?

— Ah, mas agora seria viúva. Ninguém insulta as viúvas.
— Sim, bem, não tenho assim tanta certeza, mas se tu o dizes… 

— Benedick fez uma pausa. — A sério que desejavas ter casado com 
um deles?

Callie deu outro gole no xerez, saboreando o licor demoradamente 
antes de responder.

— Não, não me teria casado com nenhum deles — explicou ela. 
— Não gostaria de me ver ligada a um homem horrível que casou 
comigo apenas por causa do meu dote ou do meu título… Mas não 
recusaria um matrimónio por amor.

Benedick riu-se por entre dentes.
— Sim, bem, um casamento por amor é uma coisa completamente 

diferente. Não acontece todos os dias.
— Pois não — concordou ela, e permaneceram ambos em silên-

cio. Após alguns minutos de contemplação, Callie voltou a falar.  
— Não… o que eu gostaria mesmo era de ser um homem.

— Desculpa?
— A sério! Por exemplo, se te dissesse que terias de passar os 

próximos três meses a escutar comentários relacionados com o casa-
mento da Mari, o que dirias?

— Diria, «Era o que me faltava!» e evitaria o tema.
Callie utilizou o copo de xerez para apontar na direção do irmão.
— Exato! Porque és um homem!
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— Um homem que conseguiu evitar com êxito um grande nú- 
mero de eventos que teriam levado a críticas sobre o seu estado civil.

— Benedick — disse Callie com toda a franqueza, levantando a  
cabeça —, só consegues evitar esses acontecimentos porque és ho- 
mem. Eu, infelizmente, não posso jogar com as mesmas regras.

— Porque não?
— Porque sou mulher. Não posso simplesmente evitar os bailes 

e os jantares e as modistas. Oh, meu Deus. A prova do vestido. Vou 
ter de suportar uma vez mais aqueles olhares piedosos… enquanto a 
Mariana prova o seu vestido de casamento…. Oh, Deus. — Tapou os 
olhos para não ver a cena.

— Ainda assim, não consigo perceber por que razão não podes 
evitar esses acontecimentos horríveis. Sim, tens de estar presente no 
baile de noivado e no casamento. Mas livra-te do resto.

— Não posso!
— Insisto, porque não?
— As mulheres decentes não deixam de estar presentes nesses 

eventos, tal como não têm amantes. Tenho de me preocupar com a mi- 
nha reputação!

Foi a vez dele de bufar.
— Que disparate, Calpurnia. Tens 28 anos.
— Não é muito cavalheiresco da tua parte mencionares a minha 

idade. E sabes que detesto quando me chamas Calpurnia.
— Pois vais voltar a ouvi-lo. Tens 28 anos, és solteira e possuis, 

sem qualquer sombra de dúvida, a reputação mais imaculada de toda 
a cidade. Pelo amor de Deus, quando foi a última vez que foste a algum 
lado sem a touca de renda?

Callie fulminou-o com o olhar.
— A minha reputação é tudo o que eu tenho. É isso que estou a 

tentar dizer-te, Benedick. — Inclinou-se para se servir de mais xerez.
— Sim, tens razão. É tudo o que tens agora. Mas podias ter mais. 

Porque é que não te arriscas um pouco?
— Estás a encorajar-me a manchar o nosso bom nome? — per-

guntou Callie, incrédula, parando, o licoreiro numa mão e o copo 
na outra. Benedick arqueou uma sobrancelha ao ver aquela imagem. 
Callie pousou a garrafa. — Tens noção de que se eu o fizer, és tu, 
como conde, quem sofrerá as repercussões?

— Não estou a sugerir que arranjes um amante, Callie. Nem quero 
que provoques uma cena. Estou simplesmente a argumentar que devias 
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pensar mais em ti e menos na tua reputação. Garanto-te que evitares 
os aborrecidos acontecimentos ligados à boda não irá afetar o con-
dado de nenhuma maneira.

— Claro, e, já agora, porque não beber um uísque e fumar um 
charuto?

— Porque não?
— Não estás a falar a sério.
— Callie, tenho a certeza de que a casa não viria abaixo se o fi- 

zesses. Embora duvide que fosses apreciar qualquer um deles. —  
O silêncio estendeu-se entre eles durante vários minutos antes de 
prosseguir. — E que outras coisas gostarias de fazer?

Meditou cuidadosamente na resposta àquela pergunta. E se não 
existissem repercussões? O que gostaria de fazer?

— Não sei. Nunca me permiti pensar nessas coisas.
— Bem, então pensa agora. O que farias?
— O máximo que pudesse. — A resposta saiu com rapidez, sur-

preendendo-os a ambos. Contudo, depois de pronunciadas as pala-
vras, Callie deu-se conta da verdade que encerravam. — Não quero 
ter um comportamento irrepreensível. Tens razão. Vinte e oito anos 
de comportamento perfeito é demasiado. — Riu ao ouvir-se dizer 
aquilo, e ele também.

— E, então? O que farias?
— Deitava fora a touca de renda.
— Que atrevimento! — gozou ele. — Ora, Calpurnia. Consegues 

ser mais criativa do que isso. As tuas ações não têm repercussões  
e escolhes três coisas que podes fazer na tua própria casa?

Ela sorriu, acomodando-se melhor no cadeirão e começando a apre- 
ciar o jogo.

— Aprender esgrima.
— Agora sim! — exclamou ele, encorajando-a. — O que mais?
— Assistir a um duelo!
— E porquê ficar por aí? Usa as tuas capacidades recém-adquiri-

das para participares num duelo — salientou num tom casual.
Callie fez uma careta.
— Creio que não gostaria de fazer mal a ninguém.
— Ah — fez Benedick —, parece-me que encontrámos o teu li- 

mite.
— Um deles. Mas não me importava de disparar uma pistola. 

Embora não a apontasse a ninguém.
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— Há muita gente que aprecia essa atividade — comentou ele.  
— E o que mais?

Callie olhou para o teto, matutando. 
— Aprendia a montar como os homens.
— A sério?
Ela fez que sim com a cabeça.
— Sim. A sela de amazona é tão… desconfortável.
Benedick riu ao ver a expressão de desdém no rosto da irmã.
— Eu… — Calou-se ao ser acometida por outro pensamento. Beijava  

alguém. Bem. Não podia dizer aquilo ao irmão. — Faria todas as coi-
sas que os homens tomam como garantidas. E mais... — declarou.  
E em seguida: — Jogaria às cartas! Num clube de cavalheiros!

— Oh, uau! E como farias tal coisa?
Ela pensou durante alguns segundos.
— Creio que teria de me fazer passar por homem.
Ele abanou a cabeça, divertido.
— Ah… o fascínio da nossa mãe por Shakespeare começa final-

mente a ser relevante nas nossas vidas. — Callie deu uma risadi- 
nha enquanto ele continuava: — Penso que esse seria o meu limite. 
Os Condes de Allendale poderiam muito bem perder os seus privilé-
gios no White’s se tu fosses para lá jogar.

— Sorte a tua não ser minha intenção entrar sorrateiramente no  
White’s. Nem fazer nenhuma destas coisas. — Escutava deceção  
na sua voz?

O silêncio voltou a abater-se sobre ambos os irmãos, perdidos nos 
seus pensamentos, até que Benedick levantou o copo para esvaziar 
o seu conteúdo. Antes de o encostar aos lábios, parou e estendeu o
braço na direção da irmã, numa oferta silenciosa. Por breves instan-
tes, Callie ainda pensou em aceitar o copo de cristal, sabendo muito
bem que a oferta de Benedick não era mais do que um dedo de uís-
que no fundo do copo.

Acabou por recusar, abanando a cabeça, e o momento passou. 
Benedick bebeu o que restava.

— Lamento ouvir isso — disse ele, levantando-se do cadeirão.  
— Iria ficar satisfeito por saber que a minha irmã correu alguns 
riscos.

O comentário, feito de forma descuidada enquanto se deslocava 
para a porta, ressoou nos ouvidos de Callie. Mal escutou as perguntas 
que se seguiram:
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— Achas que já é seguro sair daqui? Ou teremos de nos manter 
escondidos até ao casamento?

Ela abanou a cabeça distraidamente, e replicou:
— Eu diria que já é seguro. Mas vai com cuidado.
— Vens comigo?
— Não, obrigada. Creio que vou ficar aqui a sonhar com uma vida 

de aventura.
Benedick brindou-a com um sorriso.
— Excelente. Diz-me se decidires zarpar rumo ao Oriente.
— Serás o primeiro a saber — garantiu ela.
E com isso, Benedick saiu, deixando Callie entregue aos seus pen-

samentos.
A jovem ficou sentada um bom bocado, escutando os sons da casa 

que começava a aquietar-se: os convidados saíam, a família retirava- 
-se para os seus quartos, os criados levantavam a mesa do jantar.
Na sua mente ecoavam os comentários de Benedick e ela perguntou-se: 
E se?

E se pudesse ter uma vida diferente do acomodado aborrecimento 
em que vivia? E se pudesse fazer todas as coisas que nunca sonhara 
fazer? O que a impedia de dar esse salto?

Aos 28 anos ninguém lhe prestava muita atenção. A sua reputação 
sempre havia sido impecável — durante todos os anos em que fora  
importante que mantivesse um nome sem mancha. Não era como  
se fosse atirar tudo pela janela e destruir por completo a sua reputa-
ção. Não ia fazer nada que um respeitado cavalheiro da sociedade não 
fizesse num qualquer dia da semana sem pensar muito nisso. E se 
eles podiam, por que razão não podia ela?

Levou as mãos à cabeça e puxou os ganchos que seguravam a sua 
touca de renda. Uma vez solta, retirou-a, e vários caracóis de cabelo 
caíram soltos em redor do seu rosto. Girou a touca na mão, matu-
tando sobre o passo seguinte. Quando se transformara ela no tipo de 
mulher que usava toucas de renda? Quando deixara de se interessar 
pela moda? Quando se havia convertido no tipo de pessoa que se 
escondia para escapar à crueldade da tia Beatrice?

Pôs-se de pé, um pouco cambaleante, e aproximou-se da lareira, 
amarrotando a touca nas mãos; a inebriante combinação da sua con-
versa com Benedick e do xerez transmitia-lhe uma exagerada sensa-
ção de poder. Olhou para as brasas moribundas.

O que faria se pudesse mudar tudo?
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Sem pensar mais, atirou a touca para a lareira. Durante alguns mi- 
nutos, nada aconteceu; o disco de tecido ficou simplesmente ali, a sua  
nívea brancura contrastando com a madeira queimada. Quando Callie 
já começava a perguntar-se se o melhor não seria tirar dali a peça de 
roupa, esta irrompeu em chamas.

Arquejou, dando um pequeno passo atrás ao ver que as chamas 
alaranjadas devoravam o pequeno pedaço de renda que se retorcia 
com as chamas.

Quando a touca desapareceu por completo, Callie desatou a rir, 
sentindo-se simultaneamente escandalosa e renovada — como se 
pudesse fazer tudo com que sempre sonhara.

Girando nos calcanhares, atravessou a sala e foi sentar-se à secre-
tária do conde. Depois de acender uma vela, abriu a gaveta de cima e 
retirou uma folha de papel em branco. Alisando-a com a mão, obser-
vou a superfície crua antes de assentir enfaticamente, abrir o tinteiro 
de prata e pegar na pena.

Mergulhou a ponta na tinta negra e pensou em todas as coisas 
que faria… se tivesse coragem.

A primeira era óbvia e, embora não a tivesse partilhado com o 
irmão, considerou que devia ser honesta consigo própria e pô-la por es- 
crito. Afinal, era o único item que temia nunca ser capaz de cumprir.

Encostou a pena ao papel e escreveu com determinação e segu-
rança:

Beijar alguém

Levantou o olhar assim que terminou de escrever as palavras, como 
se temesse ser apanhada a garatujar uma coisa tão escandalosa. Vol-
tando a sua atenção para as palavras no papel, inclinou a cabeça. Não 
parecia suficiente, pois não? «Beijar alguém» não parecia captar exa-
tamente a essência daquilo que ela queria dizer.

Mordendo o lábio inferior, acrescentou uma palavra.

Beijar alguém — Apaixonadamente

Callie soltou o ar — que nem se dera conta de estar a suster. Agora 
já não posso voltar atrás, pensou. Já escrevi a coisa mais escandalosa.

Os itens seguintes saíram com facilidade, depois da conversa com 
Benedick.
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Fumar charuto e beber uísque
Montar a cavalo como os homens

Praticar esgrima
Assistir a um duelo

Disparar uma pistola
Jogar às cartas (num clube de cavalheiros)

Depois de toda aquela atividade, Callie levantou a cabeça do papel 
e recostou-se, observando as palavras que acabara de escrever. Esbo-
çou um pequeno sorriso ao imaginar-se sentada numa sala fuma-
renta do White’s, copo de uísque numa das mãos, cartas na outra, o 
florete aos seus pés, discutindo o duelo ao qual iria assistir na manhã 
seguinte. Aquela imagem fê-la soltar uma gargalhada. Imaginem só!

Quase ficou por ali, com aqueles sete desejos que lhe haviam 
surgido tão rapidamente. Embora aquela lista não passasse de uma 
fantasia, Callie sabia que era muito mais. Era a possibilidade de ser 
finalmente honesta consigo própria, de escrever aquilo que mais gos-
taria de experimentar. As coisas que nunca confessara a ninguém — 
nem sequer a si própria. Com um suspiro profundo, voltou a olhar 
para a lista, sabendo que os itens seguintes seriam os mais difíceis 
de escrever.

— Continuemos — disse num tom firme, como se estivesse a 
preparar-se para a batalha. E voltou a encostar a pena ao papel.

Dançar todas as danças num baile

Curvou os lábios num sorriso autodepreciativo. Bem, Callie, esse 
item prova que é uma lista imaginária. Ela adorava dançar. Sempre 
gostara. Quando era criança, costumava sair às escondidas do quarto 
para ver os bailes organizados pelos seus pais. Por cima do salão de 
baile, rodopiava e rodopiava ao ritmo da música, imaginando que a 
sua camisa de noite era um bonito vestido de seda que rivalizava com 
aqueles que via a girar na sala. Dançar havia sido o que mais ansiara 
quando a apresentaram à sociedade; mas, à medida que os anos iam 
passando, os convites tinham começado a escassear. Não dançava 
uma contradança desde… Bem, já nem se recordava.

Ali, na escuridão, permitiu-se admitir que todos aqueles anos à  
espera de um convite para dançar nos salões de Londres haviam 
cobrado o seu preço. Detestava nunca ter par, mas nunca conseguira  
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tirar-se dessa posição. E, nos dez anos que haviam passado desde a sua 
apresentação, acomodara-se de tal forma a ser testemunha da elegân-
cia da sociedade que nunca se imaginara no seu centro. Claro que ela 
nunca estaria no seu centro. As mulheres que chamavam a atenção 
da sociedade eram belas, e Callie era demasiado comum, demasiado 
roliça, demasiado aborrecida para ser considerada bela. Pestanejando 
para afastar as lágrimas, escreveu o item seguinte da sua lista.

Ser considerada bonita. Uma vez.

Era o item mais improvável da lista… Recordava-se apenas de uma 
vez, num fugaz momento na sua vida, em que quase atingira esse 
objetivo. Porém, lembrando-se essa noite, há tanto tempo, quando 
o Marquês de Ralston a fizera sentir-se bela, Callie ficou com a cer-
teza que não era dessa forma que ele a via. Não, ele não passara de 
um homem que fizera o que estava ao seu alcance para alegrar uma 
jovem antes de escapar para um encontro noturno. Contudo, naquele 
momento, ele fizera-a sentir-se bonita. Como uma imperatriz. Como 
desejava voltar a ser aquela rapariga; como ansiava por voltar a sentir-
-se como Calpurnia.

Claro que não podia. Era apenas um exercício tolo.
Exalando um suspiro, Callie ergueu-se, dobrou cautelosamente o 

papel e escondeu-o no interior do corpete do vestido antes de arrumar 
o tinteiro e a pena. Apagando a vela, encaminhou-se silenciosamente 
para a porta. Quando se preparava para sair do estúdio e dirigir-se 
para o seu quarto, escutou um barulho do outro lado.

Abrindo a porta com cuidado — só uma fresta —, Callie espreitou 
para o escuro corredor, semicerrando os olhos para tentar ver quem 
se encontrava ali. A penumbra impedia-a de ver, porém, não havia 
dúvida de que não estava sozinha; a fresta na porta permitiu que uma 
risadinha chegasse até aos seus ouvidos.

— Estás linda esta noite. Perfeita. És de facto o Anjo de Allendale.
— Estás obrigado a dizê-lo… para lisonjeares a tua noiva.
— A minha noiva. — A reverência era palpável naquelas palavras. 

— A minha futura duquesa… o meu amor…
O resto da frase desapareceu num suspiro feminino, e Callie levou 

a mãos aos lábios para conter o sorriso chocado ao dar-se conta que 
Mariana e Rivington se encontravam no escuro corredor. Ficou para-
lisada por momentos, olhos muito abertos, sem saber muito bem  
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o que fazer em seguida. Deveria fechar a porta e esperar que eles 
abalassem? Ou fingir tropeçar neles por acidente e interromper o que 
parecia um encontro de amantes?

Os seus pensamentos foram interrompidos por um respirar pesado.
— Não! Podem apanhar-nos!
— E depois? — As palavras foram acompanhadas por uma risada 

masculina.
— Suponho que então teria de casar comigo, meu senhor.
Callie esbugalhou os olhos ao escutar a evidente sensualidade no 

tom de voz da sua irmã. Quando se havia Mariana transformado numa 
mulher sedutora?

Rivington gemeu na escuridão.
— Qualquer coisa que te meta na minha cama mais depressa.
Foi a vez de Mariana rir, de forma completamente inapropriada. 

E, em seguida, fez-se silêncio, pontuado apenas pelos suaves sussur-
ros de lábios e de seda.

Callie ficou boquiaberta. Sim, o melhor seria fechar a porta.
Então porque é que não o fazia?
Porque não era justo.
Não era justo que a sua irmã mais nova — que sempre a admirara, 

que sempre a procurara quando precisava de conselhos e de orienta-
ção — estivesse naquele momento a experienciar aquele extraordiná-
rio novo mundo de amor.

Assim que fora apresentada à sociedade, Mariana tornara-se ins-
tantaneamente na estrela da temporada, e Callie sentira tanto orgu-
lho nela. E quando Mari chamara a atenção de Rivington, o melhor 
partido de todos, Callie festejara com a irmã.

Estava, de facto, feliz por Mariana.
Contudo, como podia continuar a sentir-se feliz quando Mariana 

vivia a vida que desejava para si própria? Tudo acabaria por mudar. 
A Mariana faria tudo aquilo que ela nunca havia feito. Casaria, teria 
filhos e formaria a sua própria família para, por fim, envelhecer nos 
braços de um homem que a amava. Enquanto Callie ficaria para tia 
em Allendale House.

Até que Benedick encontre uma esposa e eu seja relegada para o campo. 
Sozinha.

Callie engoliu as lágrimas, recusando-se a sentir pena de si pró-
pria face à felicidade de Mariana. Avançou para fechar a porta do estú-
dio e dar privacidade aos amantes.
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Todavia, antes de o fazer, escutou Mariana dizer, sem fôlego:
— Não, Riv. Não podemos. A minha mãe matar-nos-ia se lhe 

estragássemos a oportunidade de organizar um casamento.
Rivington gemeu suavemente.
— Ela tem mais dois filhos.
— Sim, mas… — Calou-se e Callie não teve de ver a irmã para lhe 

ler os pensamentos. Quais são as probabilidades de algum deles casar 
tão cedo?

— O Benedick acabará por casar — disse Rivington, num tom 
jocoso. — Deve estar apenas a tentar adiar o inevitável o máximo 
possível.

— Não é o Benedick quem me preocupa.
— Mari, já falámos sobre isso. Ela é muito bem-vinda em Fox 

Haven.
Callie ficou boquiaberta ao escutar a menção à casa de campo de 

Rivington. Referiam-se a ela? Haviam discutido o seu futuro? Como 
se fosse uma criança órfã que tivessem de acolher?

Como se ela fosse uma solteirona sem perspetivas.
Coisa que até era. Fechou a boca.
— Será uma tia maravilhosa — acrescentou Rivington.
Excelente. Já está a impingir os seus futuros herdeiros aos cuidados da 

tia solteirona.
— Teria sido uma mãe maravilhosa — contrapôs Mariana num 

tom doce, fazendo com que os olhos de Callie se enchessem de lágri-
mas. Tentou ignorar o tempo verbal utilizado pela irmã quando esta 
acrescentou: — Só gostava que ela tivesse tido aquilo que nós temos. 
Merece tanto.

Rivington suspirou.
— De facto. Mas a verdade é que só a Callie pode mudar a sua vida. 

Se continuar assim tão… — Fez uma pausa, procurando a palavra,  
e Callie aguçou o ouvido, inclinando-se num ângulo tão pouco natu-
ral que por pouco não perdeu o equilíbrio. — Passiva… jamais o con-
seguirá.

Passiva?
Callie imaginou Mariana a anuir com a cabeça.
— A Callie precisa de uma aventura, mas o mais certo é nunca a 

procurar.
Fez-se uma demorada pausa durante a qual aquelas palavras — 

desprovidas de malícia mas ainda assim dolorosas — ecoaram em 
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redor de Callie, sufocando-a com o peso do seu significado. De súbito, 
parecia não conseguir respirar nem conter as lágrimas.

— Talvez também gostasses de ter uma aventura, meu amor. — 
O tom sensual de Rivington estava de volta, e Mariana respondeu 
com um risinho envergonhado. Callie fechou a porta sem fazer baru-
lho; não queria ouvir mais nada.

Se ao menos conseguisse bloquear a memória daquelas palavras.
Passiva. Que palavra horrível. Que sensação horrível. Passiva, co- 

mum, pouco aventureira e destinada a uma vida entediante e sem 
interesse. 

Conteve as lágrimas ao mesmo tempo que encostava a testa ao 
mogno frio da porta e matutava sobre as suas reais possibilidades de 
mudar os acontecimentos.

Respirando fundo várias vezes, tentou acalmar-se. A poderosa com- 
binação do xerez e das emoções ameaçava fazê-la sucumbir.

Não queria ser aquela mulher da qual falavam. Nunca planeara ser  
essa mulher. Mas, de alguma forma, havia-se transformado nela. 
Sem se dar conta tinha perdido de vista os seus sonhos e, sem se dar 
conta, acabara por escolher aquela vida aborrecida.

E, naquele momento, a sua irmã mais nova estava prestes a arrui-
nar a sua reputação e Callie nunca tinha sido sequer beijada.

Era o suficiente para levar uma solteirona a embebedar-se. 
E naquela noite ela já quase o havia feito.
Era o suficiente para levar uma solteirona a agir.
Levando a mão ao corpete, retirou a folha dobrada que aí tinha 

guardado uns minutos antes. Olhando para o que escrevera, pensou 
no que fazer em seguida.

Podia meter-se na cama, afogar-se em lágrimas ou em xerez e 
passar o resto da vida a lamentar a sua falta de ação sabendo que os 
outros a consideravam passiva.

Ou podia mudar.
Podia realizar o que escrevera naquela lista.
Agora. Esta noite.
Penteou uma madeixa de cabelo para trás da orelha e lembrou-se 

que tinha queimado a touca de renda.
Esta noite começaria com um item que era um desafio. Um item 

que a podia transformar na Callie que desejava ser.
Respirando fundo uma vez mais, abriu a porta do estúdio e saiu 

para o corredor escuro de Allendale House, pouco se importando se 
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pelos maravilhosos personagens que a compõem.» 

BOOKLIST

Se a sociedade desconfiasse que a condessa Callie Hartwell, a bem-com-
portada herdeira do condado de Allendale, alberga em si desejos e pen-
samentos impróprios, que envolvem momentos escaldantes e locais ou 
eventos exclusivos a homens, seria abalada por uma polémica sem igual.

A verdade é que Lady Callie descobriu finalmente o amor que sempre 
leu nos livros e encontrou o seu Mr. Darcy. Mas, para conquistar o cora-
ção do maior libertino de Londres, ela tem de ser capaz de tudo. E de 
viver o que nenhuma mulher viveu antes…

Ela terá de mudar a sua vida com a ajuda de 9 regras:

1. Beijar alguém — apaixonadamente
2. Fumar charuto e beber uísque

3. Montar a cavalo como os homens
4. Praticar esgrima

5. Presenciar um duelo
6. Disparar uma pistola

7. Jogar às cartas (num clube de cavalheiros)
8. Dançar todas as danças num baile
9. Ser considerada bonita. Uma vez.
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