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Capítulo 1

Griff entreabriu uma pálpebra. Uma dor pungente alertou-o para o 
facto de ter cometido um grave erro. Voltou rapidamente a fechar 
os olhos e cobriu-os com uma mão, gemendo. 

Algo tinha corrido mesmo muito mal. 
Precisava de fazer a barba. E de tomar um banho. E talvez precisasse 

de vomitar. As tentativas de evocar qualquer lembrança da noite anterior 
resultaram numa agonia ainda maior. 

Tentou ignorar a palpitação nas têmporas e concentrou-se na super-
fície acolchoada e aveludada que tinha debaixo das costas. Não era a sua 
cama. Talvez nem fosse sequer uma cama. Seria apenas uma ilusão pro-
vocada pela sua náusea, ou a maldita coisa estava a mexer-se? 

— Griff. — A voz chegou até ele numa neblina grossa e imprecisa, 
abafada, mas inconfundivelmente feminina. 

Por amor de Deus, Halford. Da próxima vez que decidires dormir com 
uma mulher após uma abstinência de meses, fica pelo menos sóbrio o suficiente 
para te lembrares depois.

Amaldiçoou a própria estupidez. A excessiva duração do seu celibato 
era, sem dúvida, a razão pela qual tinha sido tentado por… quem quer que 
ela fosse. Não fazia ideia do nome dela ou do aspeto do seu rosto. Tinha 
apenas uma vaga impressão de uma presença feminina nas imediações. 
Inalou e cheirou-lhe a perfume de uma marca indeterminada mas cara. 

Bolas. Iria sem dúvida precisar de joias para se safar daquela. 
Sentiu algo pontiagudo a espetá-lo de lado. 
— Acorda. 
Será que conhecia aquela voz? Mantendo uma mão sobre os olhos, 

tateou atabalhoadamente com a outra. Apanhou um punhado de seda da 
saia e avançou mais para baixo, até os dedos se fecharem à volta de um 
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tornozelo com uma meia de vidro. Suspirando um pouco em jeito de 
desculpa, esfregou o polegar para cima e para baixo. 

Um grito de indignação feminina atacou-lhe os ouvidos. Um objeto 
inflexível estalou-lhe com força em cima da cabeça. Agora, ao latejar do 
crânio, podia adicionar um zumbido. 

— Griffin Eliot York. Francamente.
Que diabo… 
Esquecendo a dor de cabeça e a feroz luz do Sol, sentou-se repen-

tinamente, batendo com a cabeça outra vez, desta feita no teto baixo. 
Pestanejando, confirmou a impensável verdade. Não estava no seu quarto 
— ou em qualquer outro quarto —, mas numa carruagem. E a mulher 
sentada à sua frente era-lhe muito familiar, exibindo uma inconfundível 
dupla fiada de rubis à volta da garganta e uma elegante cabeleira prateada. 

Olharam-se com horror mútuo. 
— Mãe?! 
Ela bateu-lhe de novo com a sombrinha fechada. 
— Acorda.
— Estou acordado, estou acordado. — Ao ver a mãe preparar outro 

golpe, Griff ergueu as mãos em sinal de rendição. — Céus! Posso nunca 
mais conseguir voltar a dormir. 

Embora o ar na carruagem estivesse excessivamente quente, foi atra-
vessado por um arrepio. Agora é que precisava mesmo de um banho. 

Olhou pela janela e não viu mais do que vastas extensões de verde 
ondulante, manchadas de sombras em forma de nuvens. A sombra trun-
cada da carruagem indicava que era meio-dia. 

— Onde diabo estamos? E porquê? 
Tentou evocar memórias da noite anterior. Na verdade, não era a pri-

meira vez que acordava num ambiente desconhecido, com a cabeça a 
zunir e o estômago às voltas… No entanto, isso já não sucedia há muito  
tempo. Estava convencido de que se tinha deixado daquelas libertinagens. 
Então, o que acontecera? 

Não bebera ao jantar mais do que a quantidade habitual de vinho. 
Mas, quando chegou ao prato de peixe, parecia recordar-se de que os moti-
vos pintados na porcelana ondulavam, nadando diante dos seus olhos.

Depois disso, não se lembrava de… nada. 
Caramba, tinha sido drogado. 
Sequestrado. 
Ficou de repente alerta, apoiando as botas no chão da carruagem. 
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Quem quer que fossem os seus raptores, tinha de partir do pressu- 
posto de que estavam armados. Ele não tinha espada, nem qualquer 
arma — mas possuía punhos rápidos, reflexos ágeis e uma mente que 
começava rapidamente a clarear. Se estivesse sozinho, diria que tinham 
as mesmas hipóteses. Mas os pulhas tinham também levado a sua mãe. 

— Não se assuste — disse-lhe ele. 
— Oh, nem pensar. É mau para a pele — rematou a mãe, levando a 

mão à dupla fiada de rubis que tinha ao pescoço. 
Aqueles rubis fizeram-no parar.
Que miserável amostra de sequestrador usava a carruagem da família 

e ainda deixava a pessoa raptada com vários milhares de libras em joias 
em seu poder? 

Que diabo…
— A mãe. 
— Hum? — Ela levantou as sobrancelhas numa expressão inocente. 
— Foi a mãe quem fez isto. Pôs qualquer coisa no meu vinho ao 

jantar e enfiou-me na carruagem. — Passou a mão pelos cabelos. — Meu 
Deus. Nem posso crer. 

Ela olhou pela janela e encolheu os ombros. Ou melhor, fez a versão  
ducal de um encolher de ombros — um movimento que não envolveu 
nada tão comum ou deselegante como a flexão dos músculos dos ombros, 
mas apenas uma subtil inclinação da cabeça. 

— Se te pedisse, nunca terias vindo. 
Incrível. 
Griff fechou os olhos. Numa altura como esta, supunha ele, tinha de se  

lembrar de que um homem só tem uma mãe, e que a sua mãe só possuía 
um filho, e que o carregara no ventre e que sofrera com o parto e tudo o  
mais. Mas neste momento não queria pensar no ventre dela — não en- 
quanto ainda tentava desesperadamente esquecer que ela tinha tornozelos.

— Onde estamos? — perguntou ele. 
— Sussex. 
Sussex. Um dos poucos condados de Inglaterra onde não tinha ne- 

nhuma propriedade. 
— E qual é o objetivo desta missão urgente?
Um leve sorriso curvou-lhe os lábios. 
— Vamos conhecer a tua futura noiva. 
Ficou a olhar para a mãe. Passaram longos segundos antes de conse-

guir articular um discurso coerente. 
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— A mãe é uma mulher intrigante e maquiavélica com demasiado 
tempo de sobra.

— E tu és o oitavo Duque de Halford — retorquiu ela. — Sei que 
não significa muito para ti. Os escândalos em Oxford, o jogo, os anos de 
deboche sem rumo… Pareces determinado a não ser mais do que uma 
nódoa infeliz no ilustre legado dos Halford. Pelo menos, começa a tratar 
da próxima geração, enquanto ainda tenho tempo de a moldar. Tens a 
responsabilidade de… 

— Continuar a linhagem — terminou Griff, fechando os olhos e 
beliscando a ponta do nariz. — Já ouvi isso. Vezes sem conta. 

— Vais fazer 35 anos, Griffy. 
— Pois. O que faz de mim demasiado velho para me chamarem 

«Griffy». 
— Vou direto ao assunto. Tenho 58 anos. Preciso de ter netos antes 

do meu declínio. Não me parece bem que haja duas gerações da família 
a babarem-se ao mesmo tempo. 

— O seu declínio? — perguntou ele, rindo-se. — Diga-me, mãe, 
como posso acelerar esse bem-aventurado processo? Sem ser dando-lhe 
um valente empurrão. 

A sobrancelha dela arqueou-se, divertida. 
— Atreve-te a tentar.
Griff suspirou. A mãe era… simplesmente a sua mãe. Não havia outra  

mulher em Inglaterra como ela, e era aconselhável que o resto do mundo 
rezasse para que Deus tivesse destruído o molde. Tal como as joias que 
gostava de usar, Judith York era uma formidável mistura de lapidação 
exterior e fogo interior. 

Durante a maior parte do ano, levavam os dois vidas independentes. 
Apenas residiam na mesma casa durante esses poucos meses da tempo-
rada de Londres. Aparentemente, até isso era demais. 

— Tenho sido paciente — disse ela. — Agora estou desesperada.  
Tens de te casar, e tem de ser depressa. Procurei as beldades mais des-
lumbrantes de Inglaterra para te tentar. E encontrei-as, mas ignoraste-
-as. Finalmente percebi que a resposta não é a qualidade. É a quantidade. 

— Quantidade? Está a levar-me para alguma comunidade utópica de 
amor livre onde os homens podem ter tantas esposas quanto queiram? 

— Não sejas ridículo. 
— Estava apenas a ser otimista. 
O lábio dela curvou-se num esgar delicado. 
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— És terrível. 
— Obrigado. Esforço-me por isso. 
— Lamento-o muitas vezes. Se ao menos te aplicasses da mesma 

forma… noutra coisa.
Griff fechou os olhos. Se havia conversa mais estafada e repetitiva 

do que «Quando te casas?», era o sermão «És uma grande deceção». Só 
nesta família é que seria considerado «dececionante» gerir com sucesso 
uma grande fortuna, seis propriedades, várias centenas de empregados e 
milhares de inquilinos. Impressionante, em quase todos os aspetos. Mas 
na linhagem Halford? Aí não era suficiente. Se não introduzisse memo-
ráveis reformas no Parlamento ou descobrisse uma nova rota comercial 
para a Patagónia, simplesmente não estava à altura. 

Olhou de novo pela janela. Pareciam estar a entrar numa espécie de  
vila. Abriu a vidraça e apercebeu-se de que sentia o cheiro do mar. Uma 
frescura de azul salgado misturado com os aromas mais verdes do campo. 

— É um lugar bonitinho — disse a mãe. — Muito organizado e tran-
quilo. Percebo agora por que motivo é tão popular entre as senhoras mais 
jovens. 

A carruagem parou no centro da vila, perto de um amplo e agradável 
espaço verde que circundava uma grande igreja medieval. Espreitou pela 
janela, olhando em todas as direções. O lugar era demasiado pequeno 
para ser Brighton ou…

— Espere lá. 
Formou-se-lhe na mente uma vil suspeita. 
Certamente que ela não tinha… 
Ela não o faria.
O criado de libré abriu a porta da carruagem.
— Bom dia, Vossas Senhorias. Chegámos a Spindle Cove. 

— Ora, bolas… 
A sofisticada carruagem descia a rua, mas Pauline quase nem olhou. 

Muitas carruagens elegantes desciam pelo mesmo percurso, trazendo à 
vila um visitante ou outro. Diziam que umas férias em Spindle Cove cura-
vam a crise de confiança de qualquer jovem senhora de boas famílias. 

Mas Pauline não era uma jovem de boas famílias, e as suas provações 
eram de natureza mais prática. Como o facto de ter metido o pé numa 
poça de água suja, salpicando a bainha do vestido com lama. E de a irmã 
estar prestes a chorar pela segunda vez naquela manhã. 
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— A lista — disse Daniela. — Não está aqui.
Chiça. Pauline sabia que não tinham tempo para voltar à quinta. 

Tinha de estar na taberna dentro de minutos. Era sábado — dia do encon-
tro semanal das senhoras de Spindle Cove e o mais movimentado da 
semana no Bull and Blossom. O Sr. Fosbury era um patrão razoável, mas 
descontava no salário a quem chegasse atrasado. E o pai delas dava conta 
disso. 

Frenética, Daniela procurou no bolso. Os olhos encheram-se-lhe de 
lágrimas. 

— Não está aqui. Não está aqui. 
— Deixa lá. Eu lembro-me. — Sacudindo as gotículas de lama da 

saia, Pauline reviu mentalmente os itens. — Groselhas secas, fio de lã, 
um pedaço de esponja. Ah, e alúmen em pó. A mãe precisa dele para a 
decapagem. 

Quando entraram no Tem-Tudo dos Bright, viram que estava a abar-
rotar de gente. Enquanto as senhoras estavam no seu encontro semanal,  
os moradores locais faziam as compras de mercearia. Moradoras como 
a Sra. Whittlecombe, uma velha viúva que só saía da sua quinta decrépi- 
ta uma vez por semana para se abastecer de doces e vinho «medicinal».  
A mulher fungou desdenhosamente quando Pauline e Daniela entra-
ram na loja. 

Pauline só conseguia distinguir dois tufos de cabelo loiro do outro 
lado do balcão. Sally Bright estava atarefada com tantos clientes, e Rufus, 
o irmão mais novo, corria para dentro e para fora do armazém. 

Felizmente, as irmãs Simms eram amigas da família Bright desde 
que se lembravam. Não tinham de esperar para ser atendidas.

— Pousa os ovos — pediu Pauline à irmã. — Vou buscar a esponja e 
o fio ao armazém. Vai tu buscar as groselhas e o alúmen. Duas medidas 
de groselhas, uma de alúmen.

Daniela colocou cuidadosamente a cesta de ovos com manchas cas-
tanhas no balcão e dirigiu-se para uma prateleira com caixas. Os lábios 
mexiam-se enquanto procurava a que tinha o rótulo «groselhas». A testa 
franziu-se de seguida, evidenciando a sua empenhada concentração 
enquanto despejava o conteúdo para um cone de papel castanho enro-
lado. 

Ao ver a irmã pôr mãos à obra, Pauline foi buscar os artigos necessários  
às traseiras. Quando voltou, Daniela estava à espera com as mercadorias 
na mão. 
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— É alúmen a mais — disse Pauline, inspecionando. — Era só uma 
medida. 

— Oh, não… 
— Não faz mal — sossegou-a, num tom calmo. — É fácil de reme-

diar. Volta a pôr lá o que está a mais. 
Esperava que a irmã não reparasse na expressão de desdém no rosto 

da velha Sra. Whittlecombe. 
— Não sei se posso continuar a aviar-me nesta loja — disse a velha. 

— Deixar uma imbecil atrás do balcão… 
Sally Bright sorriu de modo irreverente para a mulher. 
— Avise-me só quando pudermos deixar de encomendar o seu láu-

dano, Sra. Whittlecombe. 
— É um tónico para a saúde. 
— Claro que é — disse Sally secamente. 
Pauline foi ao livro de registos para anotar as compras. Adorava secre-

tamente aquela parte. Folheou as páginas sem pressa, levando tempo 
para ler as notas e tabelas de Sally. 

Um dia havia de ter a sua própria loja e também livros de registos seus. 
Era um sonho que não partilhara com ninguém — nem mesmo com a 
amiga mais íntima. Apenas uma promessa que ela repetia para si pró- 
pria quando as horas de trabalho na quinta e a servir lhe pesavam nos 
ombros. 

Um dia. 
Encontrou a página certa. Deduzido o crédito que tinham por tra-

zerem ovos, só deviam seis pence pelo resto das compras. Era um bom 
resultado. 

Pum.
Levantou a cabeça, assustada. 
— Valha-me Deus, menina! Que diabo está a fazer?! — exclamou a 

Sra. Whittlecombe, batendo novamente no balcão. 
— Eu… estou a repor o alúmen a mais — balbuciou Daniela. 
— O «alhúmen» não é aí — repetiu a velha, fazendo pouco da forte 

pronúncia de Daniela. — Aí é o açúcar. 
Bolas… Pauline estremeceu. Sabia que devia ter sido ela a fazer aquilo. 

Mas queria tanto que Daniela mostrasse àquele velho e miserável mor-
cego que era capaz de o fazer. 

Agora, o morcego soltava uma gargalhada, triunfante. 
Confusa, Daniela sorriu e tentou rir também.

Uma Duquesa (Im)Perfeita.indd   15 25/09/2017   13:32



Tessa Dare

16

O coração de Pauline apertou-se-lhe pela irmã. Só tinham um ano  
de diferença, mas eram muitos mais em termos de faculdades mentais. 
De todas as coisas que eram um pouco mais difíceis para Daniela do que 
para as outras pessoas — pronunciar as palavras terminadas em consoan-
tes, subtrair números acima de dez —, a crueldade parecia o conceito 
mais difícil de ela entender. Uma bênção, na família de Amos Simms. 

— O açúcar refinado não — resmoneou Rufus Bright. 
Sally deu-lhe um piparote na orelha. 
— Acabei de o raspar do cone — desculpou-se ele, esfregando o lado 

da cabeça. — A caixa estava quase cheia.
— Bem, agora tem de se deitar fora — disse a Sra. Whittlecombe com 

satisfação. 
— Eu pago o açúcar — disse Pauline, sentindo-se de imediato nau-

seada, como se tivesse engolido cinco quilos daquela coisa. O açúcar 
branco era caro. 

— Não precisas de fazer isso — disse Sally em voz baixa. — Somos 
praticamente irmãs. Devíamos ser mesmo irmãs, se o meu irmão Errol 
tivesse algum juízo na cabeça. 

Pauline abanou a cabeça. Tinha deixado de suspirar por Errol Bright 
quando se separaram, anos antes. Não queria ficar agora em dívida para 
com ele. 

— Eu pago isto — insistiu. — O erro foi meu. Devia ter sido eu a 
fazê-lo, mas estava com pressa.

E agora iria de certeza chegar atrasada ao trabalho no Bull and 
Blossom. O dia ia de mal a pior.

Sally parecia aflita, dividida entre a necessidade de fazer algum lucro 
e o desejo de ajudar a amiga. 

No canto, Daniela percebeu finalmente as consequências do seu erro. 
— Posso voltar a pô-lo no lugar — disse ela, enterrando a pá na caixa 

de açúcar e despejando-o na de alúmen, misturando os dois produtos 
com as lágrimas a correrem-lhe pela cara abaixo. — Posso reparar o que 
fiz. 

— Está tudo bem, querida. — Pauline foi até junto da irmã e reti-
rou-lhe suavemente a pá da mão. — Vá — disse ela a Sally com firmeza.  
— Acho que tenho algum dinheiro a haver no livro. 

Na verdade, não achava que tivesse crédito. Sabia que o tinha. Várias 
páginas depois da conta da família Simms, havia uma simplesmente inti-
tulada «Pauline» — e registava duas libras, quatro xelins e oito pence de 
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crédito acumulado. Nos últimos anos, ela tinha poupado e economizado 
todos os tostões que conseguira, confiando a sua custódia ao livro de con-
tas da Sally. Era a coisa mais próxima de uma conta bancária que uma 
empregada como ela poderia ter. 

Há quase um ano que andava a poupar. A poupar para algo melhor, 
para ela e para Daniela. Poupando para um dia. 

— Desconta-o — disse ela. 
Em alguns rápidos apontamentos da pena de Sally, o dinheiro quase 

desapareceu por completo, deixando apenas onze xelins e oito pence. 
— Não cobrei o alúmen — disse Sally em voz baixa. 
— Obrigada. — Era pouco, mas já era qualquer coisa. — Rufus, 

podes fazer o favor de levar a minha irmã a casa? Tenho de ir para a ta- 
berna e ela está abalada. 

Rufus, aparentemente envergonhado com o seu comportamento 
anterior, ofereceu-lhe o braço. 

— Claro que sim. Vem, Danny. Vou levar-te no carrinho. 
Quando Daniela resistiu, Pauline abraçou-a e sussurrou: 
— Vai para casa que eu logo à noite levo-te o teu penny. 
A promessa iluminou o rosto de Daniela. A sua tarefa diária consistia 

em juntar os ovos, contá-los e examiná-los à luz da vela para ver se esta-
vam galados, e prepará-los para os vender. Em troca, Pauline dava-lhe um 
penny por semana. 

Todos os sábados à noite, observava Daniela a enfiar cuidadosamente 
a moeda numa lata de chá velha e amolgada. Sacudia a lata e sorria, satis-
feita com o chocalhar que ouvia. Era um ritual que agradava às duas.  
Na manhã seguinte, o tesouro precioso ia para o ofertório da igreja — 
todos os domingos, sem falta. 

— Vai lá, querida — disse, despedindo-se da irmã com um sorriso 
que não era sentido. 

Depois de Rufus e Daniela partirem, a Sra. Whittlecombe soltou uma 
gargalhada com satisfação. 

— Que te sirva de lição, para não andares pela vila com uma pacóvia. 
— Não seja assim tão dura, Sra. Whittlecombe — disse um dos pre-

sentes. — Sabe que não é por mal. 
Pauline estremeceu por dentro. Aquela frase não. Já a tinha ouvido 

inúmeras vezes ao longo da vida. Sempre com o mesmo tom de piedade, 
geralmente vindo de uma língua grasnante: Não se pode ser duro com aque-
las miúdas Simms… Elas não fazem por mal, não são mal-intencionadas. 
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Por outras palavras, ninguém esperava que fizessem a porcaria de 
uma coisa certa. Como poderiam fazê-lo? Duas filhas indesejadas de uma 
família sem rapazes. Uma meio idiota, a outra sem qualquer encanto 
feminino. 

Por uma vez que fosse, Pauline queria ser vista, não por não fazer por 
mal, mas por fazer bem. 

No entanto, aquele não era claramente esse dia. Não só tudo correra 
mal, como, ao olhar para a Sra. Whittlecombe, Pauline não conseguia 
convocar boas intenções. A raiva floresceu-lhe no peito como uma videira 
invasora, cheia de espinhos afiados e gavinhas enleadas. 

A velha colocou duas garrafas de tónico no seu saco de rede, as quais 
chocalharam uma na outra de uma maneira que só aumentou a raiva de 
Pauline. 

— Da próxima vez, deixe aquela coisa idiota em casa. 
As mãos fecharam-se-lhe em punhos apertados ao lado do corpo. 

Claro que não iria atacar uma velha da mesma maneira que em tem- 
pos batera nos miúdos provocadores na escola, mas o movimento era 
instintivo. 

— A Daniela não é uma coisa. É uma pessoa. 
— É uma imbecil. Não pode sair de casa. 
— Ela cometeu um erro. Tal como toda a gente comete erros. — 

Pauline pegou na caixa de açúcar branco estragado. Agora era dela, não 
era? Tinha-o pagado. — Por exemplo, todos sabem que eu sou irremedia-
velmente desajeitada. 

— Pauline — advertiu Sally. — Não faças isso. 
Tarde demais. Irritada, lançou o conteúdo da caixa para o ar com um 

movimento brusco. 
A sala encheu-se de um tufão branco, com a Sra. Whittlecombe 

bem no centro da tempestade, cuspindo e praguejando no meio de uma 
nuvem de pó. Quando a poeira assentou, parecia a esposa de Ló, só que 
transformada numa coluna de açúcar em vez de sal. 

A sensação de justiça divina que Pauline sentiu quase valia todo o 
dinheiro ganho arduamente. 

Quase. 
Atirou com a caixa vazia para o chão. 
— Oh, céus! Que desajeitada sou! 

***
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Griff olhou para a mãe e para aquele sorriso arrogante que lhe cur-
vava os lábios. Desta vez, tinha ido longe demais. Isto não era uma mera 
intromissão. Era diabólico. 

Tudo menos Spinster Cove1. 
Nunca tinha visitado o lugar, mas conhecia-lhe bem a reputação. Esta 

vila à beira-mar era para onde as solteironas se deslocavam para bordar  
e onde os tísicos se iam curar. 

Aceitando a mão do criado, a duquesa desceu da carruagem. 
— Ouvi dizer que este lugar está repleto de jovens senhoras bem- 

-educadas e solteiras.
Fez um gesto para uma pensão. Uma placa por cima da entrada anun- 

ciava: «O Rubi da Rainha.» 
Griff pestanejou várias vezes perante as portadas verdes e as caixilha-

rias garridas cheias de gerânios. Preferia banhar-se em águas cheias de 
tubarões.

Virou costas e caminhou na direção oposta.
— Aonde vais? — perguntou a mãe, seguindo no seu encalço. 
— Além — respondeu sucintamente, apontando com a cabeça para 

uma taberna do outro lado da praça. Ao semicerrar os olhos para o sinal pen- 
durado por cima da porta pintada de vermelho, percebeu que se chamava 
Bull and Blossom. — Vou ali beber uma cerveja e comer qualquer coisa. 

— E eu?
Ele fez um gesto expansivo.
— Ponha-se à vontade. Alugue uma suíte na pensão. Desfrute da sau-

dável brisa do mar. Mando a carruagem vir buscá-la dentro de algumas 
semanas. — Em voz baixa acrescentou: — Ou anos. 

O criado seguia respeitosamente atrás da mãe, segurando a sombri-
nha aberta para garantir sombra à duquesa. 

— Nem pensar — disse ela. — Vais escolher uma noiva e vai ser hoje. 
— Não percebe que tipo de jovens senhoras vêm parar a esta vila?  

As que não arranjam casamento. 
— Exatamente. É perfeito. Nenhuma delas te irá rejeitar. 
As palavras fizeram Griff parar bruscamente. Virou-se para ela. 
— Rejeitar-me? 
Por razões óbvias, ele evitava discutir os seus casos com a mãe. Mas o  

motivo por que se tinha mantido celibatário todos aqueles meses nada  

1 Poderá ser traduzido por «Baía das Solteironas». [N. dos T.]
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tinha que ver com o facto de as mulheres o rejeitarem. Havia muitas mu- 
lheres — bonitas, sofisticadas e sensuais — que o acolheriam com prazer 
nas suas camas nessa mesma noite. Sentiu-se tentado a dizer-lho, mas 
um homem não podia dizer essas coisas à própria mãe. 

Ela pareceu interpretar o silêncio dele com argúcia. 
— Não estou a falar de concupiscência. Estou a referir-me a seres dese- 

jável como marido. A tua reputação deixa muito a desejar. — Limpou um 
pouco de pó da manga. — E depois há o problema do envelhecimento. 

— O problema do envelhecimento? 
Ele tinha 34 anos. Pelos cálculos que fizera, o seu pénis tinha pelo 

menos umas boas três décadas de trabalho pela frente. 
— É certo que és bem-parecido. Mas há-os mais bonitos. 
— Tem a certeza de que é minha mãe? 
Ela virou-se e continuou a caminhar. 
— A verdade é que a maioria das senhoras da alta sociedade já desis-

tiu de ti como perspetiva de casamento. Uma vila de solteironas desespe-
radas é exatamente o que precisamos. Tens de admitir que deu resultado 
com a peste daquele teu amigo, o Lorde Payne. 

Por amor de Deus… Então era isso que estava por detrás daquilo. 
Diabos levassem aquele malandro do Colin Sandhurst e a sua intelec-
tual noiva com óculos. Um ano antes, o seu velho parceiro de jogo tinha 
sido sequestrado naquela vila à beira-mar sem dinheiro e conseguira 
libertar-se fugindo com uma intelectual. O casal até tinha parado em 
Winterset Grange, o retiro de campo de Griff, quando ia a caminho da 
Escócia. 

Mas as situações eram completamente diferentes. Griff não estava 
desesperado por dinheiro a qualquer preço. Nem por companhia. 

Simplesmente, o casamento não era para ele. 
A mãe fitou-o. 
— Estavas à espera de te apaixonares?
— O quê? 
— É uma pergunta simples. Adiaste o casamento todos estes anos 

porque estás à espera de te apaixonares? 
Chamava-lhe ela uma pergunta simples. A resposta era tudo menos 

simples. 
Podia tê-la levado para a taberna, pedido uma dose generosa de vinho 

e demorado uma ou duas horas a explicar-lhe tudo. Que não se casaria 
nem nesta temporada, nem em nenhuma. O único filho dela não seria 
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apenas uma nódoa na distinta linhagem Halford, mas o fim dela, a sua 
extinção; e o legado da família, tão caro à sua mãe, estava destinado à obs-
curidade. As suas esperanças de ter netos iam cair por terra. 

Mas não conseguiu fazê-lo. Nem mesmo naquele dia, em que ela 
estava tão irritante. Era melhor continuar a ser um cretino devasso, mas 
resgatável aos olhos dela, do que ser o filho que, calma e irrevogavel-
mente, despedaçava o coração da mãe. 

— Não — disse ele com sinceridade. — Não estou à espera de me 
apaixonar. 

— Bom, então está bem. Podemos resolver isso numa manhã. Esquece 
a ideia de encontrar a beldade mais distinta de Inglaterra. Escolhes uma 
rapariga — uma qualquer — e eu própria a vou polir. Quem melhor para 
preparar a futura duquesa de Halford do que a atual? 

Chegaram à entrada da taberna. A mãe olhou fixamente para o trinco 
da porta. O criado saltou para o abrir. 

— Oh, olha — disse ela ao entrar. — Que sorte. Cá estão. 
Griff olhou. A cena era ainda mais medonha do que tinha imaginado. 
A taberna não parecia nada uma «taberna», mas sim uma casa de 

chá. Jovens senhoras enchiam o estabelecimento, todas curvadas sobre as 
mesas e franzindo a testa com a concentração. Pareciam estar envolvidas 
numa daquelas atividades de artesanato absurdas que naqueles tempos  
passavam por «proeza» feminina. Encontravam-se a fazer filigrana de 
papel, ao que tudo indicava. Nem sequer estavam a usar pergaminho 
fresco — limitavam-se a rasgar páginas diretamente de livros para faze-
rem pequenas trempes e bandejas de chá. 

Griff olhou para a pilha de livros mais próxima. Os Ensinamentos da 
Sra. Worthington para Jovens Senhoras era o título de um deles. Assustador. 

Aquilo era tudo o que evitava há anos. Uma sala de mulheres soltei-
ras e pouco inspiradoras, entre as quais, argumentaria o bom senso, ele 
deveria encontrar uma noiva adequada. 

Quando uma amiga lhe chamou a atenção, uma jovem levantou-se 
da cadeira e dobrou os joelhos. 

— Podemos ajudá-la, minha senhora? 
— Vossa Senhoria. 
A sobrancelha da jovem franziu-se. 
— Minha senhora?
— Sou a Duquesa de Halford. Deve dirigir-se a mim como «Vossa 

Senhoria». 

Uma Duquesa (Im)Perfeita.indd   21 25/09/2017   13:32



Tessa Dare

22

— Ah. Estou a ver. — Enquanto a amiga que lhe chamara a aten- 
ção abafava uma risada nervosa, a jovem loira recomeçou: — Podemos 
ajudá-la, Vossa Senhoria? 

— Ponha-se direita para que o meu filho a possa ver. — Virou a cabe- 
ça, examinando o resto da sala. — Todas vocês, de pé. Com a vossa melhor 
postura. 

A dor trespassava o crânio de Griff à medida que as pernas das cadei-
ras se arrastavam nas tábuas do chão. Uma a uma, as jovens levantaram-
-se obedientemente. 

Ele reparou numas marcas de acne. Num caso de dentes tortos. 
Nenhuma delas era horrível, eram apenas… frágeis, nalguns casos. 
Outras estavam deselegantemente bronzeadas pelo sol. 

— Bem… — disse a duquesa, dirigindo-se a passos largos para o cen-
tro da sala. — Joias em bruto. Nalguns casos, muito em bruto. Mas são 
todas de boas famílias, por isso, com um pouco de polimento… — Virou-se 
para ele. — Escolhe, Halford. Escolhe qualquer rapariga que te chame  
a atenção. Eu transformá-la-ei numa duquesa. 

Todos os queixos da sala caíram. Quer dizer, todos menos o de Griff. 
Massajou as têmporas latejantes e começou a preparar mentalmente 

um pequeno discurso. Senhoras, suplico-vos. Não façam caso desta doida 
varrida. Já entrou em declínio. 

Mas depois pensou — uma saída rápida era demasiado benévola para 
ela. Com certeza que o único castigo adequado seria o oposto: fazer exa-
tamente como a mãe pedia. 

Então, disse: 
— A mãe afirma que consegue fazer de uma destas meninas uma 

duquesa como deve ser. 
— Claro que sim. 
— E quem avaliará o seu sucesso? 
Ela ergueu uma sobrancelha.
— A sociedade, obviamente. Escolhe a tua jovem senhora e toda a 

cidade de Londres a aclamará no final da temporada. 
— Receberá a aclamação de Londres, diz a mãe? — questionou ele 

com uma risada duvidosa. 
Examinou a taberna pela segunda vez, planeando declarar o seu amor 

louco e instantâneo pela moçoila mais encolhida, estranha e sem graça 
que estivesse disponível, e depois ficar a ver a mãe estrebuchar, sem capa-
cidade de reação. 
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Contudo, pelos olhares divertidos que as jovens trocavam, Griff pres-
sentiu que havia mais coragem e inteligência na sala do que a sua primei- 
ra impressão podia ter dado a entender. Aquelas jovens não eram tolas. 
E embora cada uma delas tivesse as suas falhas e imperfeições — quem 
não tinha? — nenhuma era chocante ou insuportavelmente inadequada. 

Maldição. Estava ansioso por dar uma lição à mãe por ela ultrapassar  
os limites. Mas, perante aquele cenário, achou que era melhor pedir des-
culpa, arrastar a duquesa de volta à carruagem e deixá-la em Bedlam2,  
a caminho de casa. 

E depois, com um ranger de dobradiças e um bater da porta das tra-
seiras… chegou a sua salvação. 

Entrou atabalhoadamente pelas traseiras da taberna, de rosto verme-
lho e sem fôlego. As botas e a bainha da saia estavam salpicadas com 
quantidades alarmantes de lama, e toda ela estava coberta de um estra-
nho pó branco. 

Tinha um avental de serviço pendurado ao pescoço. Ao pegar nas 
fitas e ao amarrá-las atrás das costas, o cingir dos laços revelou uma figura 
esbelta e quase arrapazada. A atirar mais para um robusto poste do que 
para uma ampulheta bem torneada.

— São dez horas, Pauline — troou uma voz masculina vinda da cozi-
nha. 

Ela respondeu de volta:
— Peço desculpa, Sôr Fosbury. Não voltarei a chegar tarde. 
A dicção e pronúncia não eram apenas pouco educadas e rurais — 

eram estranhas. Quando se virou, Griff conseguiu entender o motivo. 
Ela tinha um gancho de cabelo preso nos dentes como um charuto, e as 
palavras saíam à volta dele. 

A empregada que chegou atrasada tinha outro gancho de cabelo na 
mão e, no momento em que os seus olhos — verdes, brilhantes de inte-
ligência — encontraram os de Griff, ela ficou paralisada, precisamente 
quando se preparava para espetar o gancho no emaranhado de cabelos 
apanhados no cimo da cabeça. 

Céus, aquele cabelo… Griff já ouvira as senhoras descreverem os 
seus toucados como «nós» ou «coques». Àquilo só se podia chamar 
«ninho». Tinha a certeza de ter vislumbrado umas palhas e ervas lá 
dentro. 

2 Hospital psiquiátrico londrino de referência. [N. dos T.]
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Claramente ela esperara entrar despercebida. Em vez disso, tornou-
-se de repente o centro das atenções. Aquele misterioso pó branco que  
a cobria fazia cintilar a luz que sobre ela incidia. 

Ele não conseguia desviar o olhar. 
Enquanto a jovem ofegante alternava olhares entre Griff, a mãe e as 

senhoras divertidas que enchiam o resto da sala, o seu penteado inaca-
bado desfez-se. As madeixas de cabelo solto caíram-lhe sobre os ombros, 
rendendo-se à gravidade ou à indignidade, ou a ambas. 

Aquele seria o momento em que uma criada comum baixaria a 
cabeça, fugiria da sala e aguardaria a ira do patrão. E, sem dúvida, entre 
fungadelas e soluços.

Mas, pelos vistos, esta criada não agiria assim. Esta tinha orgulho sufi- 
ciente para desprezar a etiqueta e o bom senso. 

Com um gesto desafiador da cabeça para distribuir os caracóis cor de 
brandy, virou-se e cuspiu o último gancho para o lado.

— Bolas — ouviu-a murmurar.
De súbito, Griff deu por si a reprimir um sorriso. Era perfeita. Rude, 

inculta, completamente desajeitada. Um pouco bonita demais. Uma ra- 
pariga mais sem graça teria servido melhor o seu propósito. Mas, beleza 
à parte, servia.

— Ela — disse ele. — Fico com ela.
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Capítulo 2

Chegou o príncipe de outra rapariga.
Fora este o primeiro pensamento de Pauline ao entrar ata-

balhoadamente no local de trabalho e vislumbrar a silhueta do 
elegante cavalheiro que estava à porta.

Via isto acontecer na vila de vez em quando. Estas jovens senhoras  
procuravam refúgio em Spindle Cove pelas razões mais estranhas. Quando 
tocavam harpa, faltava-lhes talvez graciosidade, ou a cor dos olhos estava 
fora de moda na Corte naquela temporada. E depois — para completa 
surpresa de todos exceto de Pauline — um belo conde ou visconde ou 
oficial chegava e casava-se com elas.

Nenhum dispensava sequer um olhar à criada.
Então, de que senhora vinha este à procura? Quem quer que fosse a 

eleita, teria aquilo que quisesse para o resto da vida. Tudo no aspeto do  
homem — desde os brilhantes botões de marfim às luvas por medida 
— proclamava bem alto a sua riqueza. E se a roupa gritava «fortuna», 
o homem em si exsudava poder. Seria fácil um cavalheiro ficar mole e 
barrigudo, mas ele não: o corte justo do sobretudo verde-escuro revelava 
ombros largos e músculos definidos nos antebraços. 

O rosto também era expressivo. Nariz bem definido, maxilar qua-
drado e uma boca larga e confiante. Não havia nada de bonito nas suas 
feições, mas, quando tomadas em conjunto, eram, sem dúvida, atraentes. 

Em suma, era um pedaço de homem. Mas, mesmo que não fosse, 
Pauline não conseguia tirar os olhos dele. 

Porque ele não tirava os olhos dela. 
E a maneira como olhava para ela — como se ela fosse a resposta a 

todas as perguntas que nunca pensara fazer — pôs-lhe o coração a bater 
mais depressa do que o de uma lebre presa numa armadilha. 
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— Ela — disse ele. — Fico com ela. 
— Não a pode escolher — esganiçou-se uma mulher mais velha, cla-

ramente irritada. — Ela é a criada. 
Pauline lançou um olhar rápido à senhora que falara, avaliando-a 

como uma mulher de cabelos brancos, estatura pequena e grande auto- 
estima. Tinha as costas direitas como se tivesse engolido um cabo de  
vassoura — e sem dúvida precisaria delas, para conseguir suportar o peso 
da obscena quantidade de joias que ostentava. 

— É uma mulher — respondeu o homem inexpressivamente, ainda 
olhando para Pauline. — É mulher e está na sala. A mãe disse que eu podia 
escolher qualquer mulher que estivesse na sala. 

— Ela não estava na sala quando eu o disse. 
— Está na sala agora. E, quando a vi, não tive olhos para mais nin-

guém. É perfeita. 
Perfeita? Pauline olhou para a janela, esperando que um porco entrasse 

por lá a voar. E que, além de voar, tocasse lira e falasse galês.
O cavalheiro caminhou na direção dela, deslocando-se pela sala com 

desenvoltura. Ao aproximar-se, cada passo pesado e rítmico deixava-a per-
feitamente ciente do seu cabelo desgrenhado e cheio de açúcar e da bainha 
salpicada de lama. Ficou um pouco mais confortada com os pequenos 
defeitos que ele próprio exibia. Visto de mais perto, não se barbeara e tinha  
os olhos vermelhos — da falta de sono ou devido a bebida em excesso, ou 
uma combinação de ambos. 

Pauline inspirou lentamente. A roupa dele tinha o cheiro residual de  
uma colónia masculina almiscarada. O odor infiltrou-se nela, aquecendo-a 
em lugares recônditos e secretos. 

— Diga-me o seu nome — pediu ele. 
A voz dele era baixa, intensa e… magnética, aparentemente. Ela sentiu  

todas as pessoas na sala inclinarem-se na direção daquele homem para 
melhor entenderem as suas palavras. 

— Chamo-me Pauline, senhor. Pauline Simms. 
— A sua idade.
— Vinte e três anos. 
— É casada ou comprometida? 
Ela abafou uma risada de surpresa. 
— Não, senhor. Não sou. 
— Excelente — avaliou, inclinando a cabeça. — Eu sou Griffin Eliot 

York, o oitavo Duque de Halford. 
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Um duque? 
— Oh, céus — murmurou ela. 
— Na verdade, menina Simms, o que deve dizer é «Vossa Senhoria». 
Ela baixou o olhar e fez uma vénia desequilibrada. 
— Vossa Senhoria. 
Dispensando com um gesto da mão as tardias tentativas de deferên-

cia, Griffin prosseguiu. 
— A minha mãe perdeu a paciência relativamente à minha condição 

de solteiro. Intimou-me a escolher qualquer mulher nesta sala, com a 
promessa de que seria capaz de fazer dela uma duquesa. Eu escolhi-a a si. 

— A mim? 
— A si. Você é perfeita. 
Perfeita. Novamente, aquela palavra. A mente de Pauline não conse-

guia lidar com tudo aquilo ao mesmo tempo. Teve de dividir a informação 
em pequenas parcelas. 

Este homem robusto, autoconfiante e de perfume divinal era o oitavo 
Duque de Halford. 

De todas as senhoras naquela sala, escolhera-a a ela, a empregada de 
mesa. 

Para ser a futura duquesa. 
Você é perfeita.
Foi percorrida por calafrios da nuca até à planta dos pés, ficando sem 

fôlego. Ou o mundo inteiro estava virado às avessas, ou, após 23 anos sem 
nunca ser suficientemente boa…, aos olhos de um homem — aos olhos 
daquele duque — era perfeita. 

A duquesa lançou um olhar de desagrado ao filho. 
— Filho desnaturado. Vives para me contrariar. 
— Não sei o que quer dizer — respondeu ele calmamente. — Estou 

a fazer exatamente o que a mãe me pediu. 
— Não brinques comigo. 
— Eu estou a falar a sério. Escolhi uma mulher e aqui está ela. — O du- 

que fez um amplo gesto que ia desde o cabelo emaranhado de Pauline 
aos seus sapatos lamacentos, fazendo-a sentir-se humilhada. — Vá lá, 
então. Faça dela uma duquesa. 

Ah. Agora entendia tudo. Ela era perfeita aos olhos dele. Perfeitamente 
horrível. Perfeitamente sem graça. Perfeitamente inadequada para ser 
duquesa. Fazendo dela um exemplo, o duque queria dar uma lição à mãe 
intrometida. 
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Que inteligente da parte dele. E que ofensivo e intolerável, também. 
A culpa é só tua, Pauline. Por loucos instantes, foste uma idiota. 
Agora já não o achava tão bonito. Mas, raios, ainda cheirava maravi-

lhosamente… 
Instalou-se um silêncio na sala que ninguém ousou interromper.  

Era como se fossem espetadores de um crucial evento desportivo, tendo 
o duque acabado de marcar um ponto decisivo. 

As cabeças viraram-se para a duquesa, esperando a sua reação. 
Ela não tinha intenção de desistir. 
— Muito bem, então. Vamos falar com os pais da rapariga. 
Uma estratégia firme, pensou Pauline. Dois pontos para a duquesa. 
— Nada me agradaria mais — ripostou Halford, endireitando o casaco. 

— Mas tenho de voltar imediatamente para a cidade, e tenho a certeza de 
que aqui a Simms não pode deixar o trabalho. 

— Claro que posso — disse Pauline. 
Tanto o duque como a mãe se viraram para ela, claramente irritados 

por a jovem se ter atrevido a interromper. Não importava que fosse ela o 
objeto da conversa. 

— Posso deixar o trabalho a qualquer momento — esclareceu, cru-
zando os braços. — Nem sequer preciso de trabalho, não é verdade? Se for 
duquesa, não preciso. 

O duque lançou-lhe um olhar estupefacto. Claramente não esperava 
aquela reação. Talvez devesse ter gaguejado, protestado e corrido para a 
cozinha, vermelha como um tomate. 

Azar o dele. Escolheu a rapariga errada. 
Claro que ela sabia que ele queria escolher a «rapariga errada», mas 

tinha escolhido a «rapariga errada» errada. Pauline gostava de uma boa 
risada, como qualquer pessoa, mas já se vira despojada de muito naquele 
dia. Não ficaria sem o seu último vestígio de orgulho. 

— Sr. Fosbury — gritou para a cozinha, desatando as fitas do aven-
tal. — Vou sair. Não conto voltar hoje. Vou levar este duque à minha casa 
para que me peça a mão em casamento. 

Isto fez Fosbury sair da cozinha, perplexo, enquanto limpava as mãos 
enfarinhadas num avental. 

Pauline piscou-lhe o olho para o sossegar. Depois, virou-se para a 
duquesa esboçando um grande sorriso. 

— Vamos, Vossa Senhoria? — perguntou, rindo baixinho. — Oh, 
desculpe. Preferia que lhe chamasse «mãe»? 
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Ouviram-se risos abafados na sala. O olhar de desconforto aristocrá-
tico no rosto da duquesa era extremamente satisfatório. 

Fosse qual fosse o jogo teimoso e insensível que este duque e a mãe 
jogavam, acabava de surgir um terceiro jogador, Pauline. 

E não era só isso: Pauline ia ganhar. 
Virando-se para o duque, inspecionou-o de forma atrevida e despu-

dorada. Não via defeitos. O homem era realmente um belo espécime de 
masculinidade, desde os ombros largos às coxas esculpidas. Se ele a podia 
comer com os olhos, porque não haveria também ela de olhar para ele? 

— Céus! — Ela exibiu a sua pronúncia provinciana mais cerrada ao 
mesmo tempo que inclinava a cabeça para lhe admirar a curva inferior 
do tonificado traseiro aristocrático. — Vou divertir-me muito consigo na 
noite de núpcias.

Os olhos dele incendiaram-se com rapidez suficiente para a fazer 
estremecer interiormente. Será que provocar um duque era crime que 
a levasse à forca? Ele tinha com certeza o poder e os meios para a fazer 
arrepender-se. 

Mas quando todas as senhoras de Spindle Cove desataram a rir aberta 
e ruidosamente, Pauline soube que não havia problema. Ela não era uma 
senhora do grupo de Spindle Cove. Era uma criada, não uma dama bem-
-educada em férias. Mas o grupo apoiá-la-ia na mesma. 

A Menina Charlotte Highwood levantou-se e falou em sua defesa. 
— Senhorias, sentimo-nos muito honradas com a vossa visita, mas 

acho que não nos podemos separar da Pauline hoje. 
— Então, estamos em conflito — disse o duque. — Porque não pre-

tendo sair daqui sem ela.
A determinação sombria das suas palavras fez disparar sensações 

estranhas dentro de Pauline. Tencionaria ele continuar com a farsa? 
A obstinação devia ser comum na família daquele duque, da mesma 
maneira que os olhos verdes o eram na dela. 

A duquesa fez um gesto para a porta com a cabeça. 
— Vamos lá, então. A carruagem está à espera. 
E foi assim que Pauline Simms, empregada de taberna e filha de um 

camponês, deu por si a levar para casa um duque e a sua mãe para toma-
rem chá.

Bem, e porque não? 
Se esta gente da alta sociedade tencionava embaraçá-la à frente de 

toda a Spindle Cove, era simplesmente justo que sacrificassem algum 

Uma Duquesa (Im)Perfeita.indd   29 25/09/2017   13:32



Tessa Dare

30

orgulho. Não resistiu a olhar para o rosto da duquesa quando pararam 
diante da humilde casa da sua família. Podia fazer-lhes bem ver como as 
pessoas comuns viviam — sentarem-se em bancos de madeira áspera e 
beberem de copos de barro lascado. Ela e Sally Bright rir-se-iam daquela 
história para o resto das suas vidas. 

Depois de dar instruções ao condutor, Pauline juntou-se-lhes dentro 
da carruagem. Passou uma mão sobre o assento de calfe, maravilhando-
-se. Nunca tinha tocado em couro tão suave.

Tinha a certeza de que ninguém da sua classe social tinha andado 
num meio de transporte como aquele e, a julgar pela dureza tenaz dos 
seus rostos, parecia-lhe que nem o duque nem a duquesa estavam satis-
feitos por terem uma criada coberta de açúcar e os seus sapatos enlamea-
dos junto deles naquele momento.

O que só deixou Pauline mais determinada — ia espremer a expe-
riência até retirar dela a última gota de gozo. 

Durante os dez minutos que demoraram a chegar à sua casa no campo,  
divertiu-se comportando-se inadequadamente. Saltou no assento, testando 
as molas. Brincou com o trinco da janela, fazendo deslizar o vidro para 
cima e para baixo uma dezena de vezes. 

— O que faz o seu pai, menina Simms? — perguntou a duquesa. 
Além de gritar, praguejar, enraivecer-se, ameaçar? 
— É agricultor, Vossa Senhoria. 
— Em terra arrendada? 
— Não. A terra é nossa. Cerca de 12 hectares. 
Claro, 12 hectares não seriam nada para um verdadeiro proprietário 

rural, muito menos para um duque. Halford possuía provavelmente mil 
vezes mais terra. 

Quando a carruagem saiu da cidade, passaram pelos campos dos 
Willett. O filho mais velho do Sr. Willett estava na propriedade, traba-
lhando no lúpulo. 

Pauline desceu a janela pela enésima vez, esticou o braço para fora 
e acenou alegremente. 

Depois, levou o polegar e o indicador à boca e assobiou alto. 
— Gerry! — gritou. — Gerald Willett, olha! Sou eu, a Pauline! Vou 

ser duquesa, Ger! 
Quando voltou a sentar-se na carruagem, apanhou o duque e a mãe 

a trocarem um olhar. Apoiou um cotovelo no peitoril da janela, cobriu a 
boca com a palma da mão e riu-se. 
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Ao aproximarem-se da casa, Pauline bateu no tejadilho da carruagem 
para chamar a atenção do condutor. Assim que pararam, estendeu a mão 
na direção do trinco da porta. 

— Não. — Com a curva do cabo da sombrinha, a duquesa deteve-a 
pelo pulso. — Temos pessoas para isso. 

Pauline ficou paralisada, surpreendida. Ela era uma das pessoas para 
isso. Ou ter-se-ia a duquesa esquecido? 

O duque afastou a sombrinha para o lado. 
— Por amor de Deus, mãe. Ela não é um cordeiro tresmalhado. 
— Escolheste-a. Disseste-me para fazer dela uma duquesa. As lições 

começam agora. 
Pauline encolheu os ombros. Se a mulher insistia, ela iria esperar e 

deixar o criado fardado abrir a porta, baixar o degrau e, com as mãos cal-
çadas com luvas brancas, ajudá-la a descer. 

Quando a duquesa finalmente saiu, seguida pelo filho, Pauline mer-
gulhou numa vénia profunda e exagerada. 

— Bem-vindos à nossa humilde casa, Vossas Senhorias. 
Abriu o portão e conduziu-os pelo terreiro vedado coberto de aves.  

O ganso atirou-se logo a eles, grasnando e batendo com as asas. Ninguém 
podia dizer ao Major que ele não superava um duque. A duquesa tentou 
um olhar gelado, mas rapidamente teve de empunhar a sombrinha para 
se defender. 

— Já chega, Major — interrompeu Pauline, batendo palmas e enca-
minhando de seguida os convidados para dentro de casa. — Por aqui, 
Vossas Senhorias. Não se acanhem. A nossa casa é também vossa, agora 
que somos todos família. 

O lintel da porta era baixo e o duque alto. Teria de se baixar para evitar 
bater com a cabeça. Parou na ombreira. Por momentos, Pauline pensou 
que iria simplesmente dar meia-volta, voltar para a carruagem e dirigir-se 
para Londres. Mas não. Ele inclinou-se pela cintura e passou pela porta 
com um movimento fluido. 

Ela não pôde deixar de sorrir. O arrogante duque literalmente curvado 
para entrar na casa da sua família. 

Uma vez lá dentro, os dois visitantes varreram com os olhos a pe- 
quena habitação escassamente mobilada. Não foi difícil abarcar todo o 
espaço com um só olhar. A casa tinha a largura de apenas uma dezena de 
passos. Uma lareira de pedra, alguns armários, mesa e cadeiras. Cortinas 
desbotadas esvoaçavam nas duas janelas da frente. Ao lado, uma porta 
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aberta conduzia ao único quarto. Uma escada subia para o sótão onde ela 
e Daniela dormiam. 

A porta traseira dava para a área exterior, onde se faziam todas as 
lavagens. O som suave de agitação de água indicava que alguém estava  
a lavar a loiça do almoço. 

— Mãe — entoou ela —, olha quem eu trouxe do Bull and Blossom. 
O nono Duque de Halstone e a mãe. 

— Halford — corrigiu a duquesa. — O meu filho é o oitavo Duque  
de Halford. E é Marquês de Westmore, Conde de Ridingham, Visconde de  
Newthorpe e Lorde de Hartford-on-Trent. 

— Pois. Certo. Talvez eu devesse aprender tudo como deve ser, não? 
Quer dizer, já que será também o meu nome — disse, dirigindo um largo 
sorriso ao duque. — Soa bem.

Os lábios dele fizeram um breve trejeito. Se de irritação ou por achar 
graça, ela não se atrevia a adivinhar. 

— Quer sentar-se? — perguntou à duquesa. 
— Não. 
— Se precisarem de usar a latrina — informou-os ela num tom con-

fidencial —, passam por aquela porta, contornam o monte de lenha e 
viram à esquerda depois dos porcos. 

— Pauline? — disse a mãe, ao chegar pela porta dos fundos e lim-
pando as mãos a uma toalha. 

— Cá está a minha mãe. O pai voltou para o campo? 
— Não — disse Amos Simms, preenchendo com a sua silhueta a 

mesma ombreira que a mãe acabara de atravessar. — Não, não voltei. 
Ainda não.

Deu por si a conter a respiração quando o pai olhou para o duque e 
depois para a duquesa. 

Por fim, virou-se com um olhar ameaçador para Pauline. 
Sentiu uma aguda descarga de advertência entre as omoplatas. Mais 

tarde, iria de certeza pagar bem caro por aquilo. 
— O que vem a ser isto, afinal? — exigiu saber o pai. 
Pauline fez um gesto amplo com o braço na direção dos convi- 

dados. 
— Pai, apresento-lhe Sua Senhoria, o oitavo Duque de Halford, e sua 

mãe. Quanto ao que eles estão aqui a fazer… — Virou-se para o duque.  
— Vou deixar Sua Senhoria explicar. 

Oh, nem mais. A rapariga queria que ele explicasse. 
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Griff expirou, passando uma mão pelos cabelos. Não havia qualquer 
explicação satisfatória que pudesse oferecer. Não fazia a mais pequena 
ideia do que estava a fazer naquela barraca. 

Algo afiado o atingiu no rim, incitando-o a prosseguir. Aquela mal-
dita sombrinha outra vez. 

Ah, pois. Já se lembrava. Havia uma razão para ali estar, e a Própria 
Razão precisava de uma boa lição para da próxima vez se meter na vida 
dela. 

Arrancou a sombrinha das mãos da mãe e ofereceu-a à esposa do 
camponês. 

— Por favor, aceite este presente como agradecimento pela sua hos-
pitalidade. 

A Sra. Simms era uma mulher pequena com ombros descaídos. 
Parecia tão definhada e gasta como o pano da loiça que tinha nas mãos 
vermelhas. A mulher olhou com deleite para a sombrinha fechada, apa-
rentemente deslumbrada pela pega de marfim trabalhado. 

— Insisto — disse o duque, estendendo-lha. 
Ela aceitou-a, relutantemente. 
— É m… muito amável, Vossa Senhoria. 
— Nunca se entra numa casa de mãos vazias. Foi a minha mãe que 

mo ensinou. — Lançou um olhar à duquesa. — Mãe, sente-se. 
Ela fungou.
— Não me parece que… 
— Aqui. — Com a bota, alcançou um banco de madeira tosca e 

puxou-o para fora da mesa. As pernas do banco arrastaram-se no chão de 
terra coberto de palha. — Sente-se aqui. A mãe é uma convidada desta 
casa. 

Ela sentou-se, ajeitando as volumosas saias à sua volta. Mas não se 
esforçou por parecer contente com a situação. 

Nos instantes seguintes, Griff ficou a saber qual era a sensação de ser 
uma peça em exposição, pois os membros da família Simms permanece-
ram de pé, fitando-os embasbacados e em silêncio. 

— Sra. Simms — disse ele finalmente —, será que poderia ter a ama-
bilidade de nos preparar um refresco? Eu gostaria de dar uma palavrinha 
ao seu marido. 

Com evidente alívio por ser dispensada, a Sra. Simms chamou a filha 
para a cozinha. Griff puxou da mesa uma cadeira com as costas em cana 
e sentou-se. 
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Quando o robusto lavrador se sentou na outra cadeira, semicerrou 
os olhos. 

— O que posso fazer por si, Vossa Senhoria? 
— É sobre a sua filha. 
Simms grunhiu. 
— Já sabia. O que fez ela desta vez? 
— Não é nada que ela tenha feito, mas sim o que a minha mãe gos-

taria que ela fizesse. 
Simms lançou um olhar perspicaz à duquesa.
— Sua Senhoria precisa de uma empregada de cozinha, é?
— Não. A minha mãe gostaria de ter uma nora. Ela acha que preciso 

de uma esposa. E afirma que pode fazer da sua filha — acenou na dire- 
ção da cozinha — uma duquesa. 

Por instantes, o lavrador ficou em silêncio. Depois o seu rosto abriu-
-se num sorriso desdentado. Riu-se baixinho, de forma algo untuosa. 

— A Pauline — disse ele. — Uma duquesa. 
— Espero que não se ofenda, Sr. Simms, se eu admitir ter dúvidas 

sobre a probabilidade de sucesso. 
— Duquesa — repetiu o lavrador, abanando a cabeça e continuando 

a rir. 
O tom grosseiro e sinistro da risada fez Griff mexer-se com descon-

forto na cadeira. Era claramente uma ideia absurda. Mas, ainda assim, 
não deveria um homem defender a própria filha? 

Pigarreou.
— A minha proposta é esta. Um homem só tem uma mãe, e eu 

decidi fazer a vontade à minha. O que me diz de eu levar a sua filha para 
Londres? Lá, a minha mãe teria mais possibilidades de transformar uma 
criada de servir numa senhora suficientemente polida e educada para ser 
a noiva de um duque. — Simms riu novamente. — Claro que, na mais 
que provável eventualidade de o projeto falhar, lhe devolveremos a sua 
filha. Mas pelo menos voltará a casa com alguns vestidos novos e alguma 
exposição às coisas mais refinadas da vida. 

— A minha filha não precisa de vestidos novos. Nem das suas coisas 
refinadas.

Naquele momento, a rapariga em questão voltou para pôr a mesa. 
A loiça que colocou à frente de Griff era talvez a chávena de chá mais 
feia que alguma vez vira — um pedaço de porcelana barata, sem dúvida, 
vindo de alguma fábrica de terceira categoria e que já tinha passado por 
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vários proprietários. Mas antes de tirar a mão do pires ela virou-o, de 
modo que a patética flor baça pintada na chávena ficasse virada para ele  
e a parte lascada do pires, do lado oculto. 

O significado do gesto não passou despercebido a Griff. Esta era das 
orgulhosas, sem dúvida. Também tinha a língua afiada e era suficiente-
mente destemida para lançar o isco a um duque e à sua determinada mãe. 
Nenhuma dessas caraterísticas era uma qualidade desejável   numa criada, 
muito menos numa noiva. Mas eram qualidades que Griff apreciava em 
geral, e começava a admirar esta Pauline Simms. Só um pouco, e ape-
nas pelo que mostrava da sua personalidade. Durante os breves minutos  
que estivera na cozinha, ela prendera o cabelo. A figura continuava a não 
ser notável, mas via agora que ela era mais do que apenas engraçada. 
Maçãs do rosto definidas, nariz suave, olhos rasgados como um gato. 
Bastante atraente, de uma maneira rústica e provinciana. Os camponeses 
da zona deviam andar apanhados por ela.

Juraste renunciar às mulheres, dizia-lhe insistentemente uma voz inte-
rior. 

Bem, aquele juramento precisava de ser aperfeiçoado. Jurou renunciar  
ao envolvimento com as mulheres, talvez. Mas tal não significava que iria  
ficar cego. Um pouco de apreciação desinteressada nunca fizera mal a nin- 
guém — e suspeitava de que podia fazer bem àquela mulher em particular. 

— Se está interessado nela, podemos falar — disse Simms, coçando 
o queixo. — Mas não posso deixá-la ir assim tão facilmente. 

Ainda bem, pensou Griff. Nenhum pai sensato devia deixar partir 
uma filha inteligente e bonita assim com tanta facilidade. 

O agricultor ergueu a voz. 
— Chega aqui, Paul. 
Ela obedeceu. Ao dirigir-se para eles, tinha os lábios contraídos. 
— Olhe para estas mãos — disse Simms, pegando no pulso da filha  

e apresentando a mão e o antebraço para Griff inspecionar. 
Os dedos eram delgados e graciosos, mas a palma da mão mostrava 

os calos e cicatrizes do trabalho braçal — um trabalho mais árduo do que 
servir chávenas de chá a solteironas. Também ajudava, sem dúvida, nos 
afazeres agrícolas. 

Simms sacudiu o pulso da filha, e a mão andava para cima e para 
baixo. 

— Mais ninguém tem umas mãos assim pequenas. Nem um braço 
tão delgado. — Envolveu facilmente o pulso de Pauline com o polegar e o  
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indicador. — Tenho uma égua que está prestes a parir. Não há mais nin-
guém nesta quinta que consiga chegar lá dentro e agarrar uma perna, se 
for necessário. 

O agricultor deslizou o anel feito com o seu polegar e indicador do 
pulso de Pauline para o cotovelo, demonstrando visualmente as profun-
didades equinas que a sua filha esbelta poderia ter de explorar. 

O facto de não ter tomado pequeno-almoço parecia agora a Griff uma 
bênção. 

— Jesus, olhe para isto — disse Simms. — Ela consegue chegar até ao  
útero. 

— Pai — disse Pauline, tirando bruscamente o braço. 
— Isto vale alguma coisa, lá isso vale — disse o pai. — Não posso 

entregá-la sem nada em troca. Antecipadamente. 
Inacreditável. 
O Sr. Simms era um agricultor. Um pobre agricultor, sim, mas não 

parecia passar necessidades. Possuía 12 hectares. A sua casa era humilde, 
mas sólida. Ninguém estava a morrer de fome debaixo daquele telhado. 
Um nobre estranho entrava-lhe em casa e ele dispunha-se, para todos os 
efeitos, a vender-lhe a filha? 

E a segurança da rapariga? E a sua reputação? Griff não era o tipo de 
nobre que comprasse uma virgem para desflorar, mas o Sr. Simms não 
sabia disso. Deveria ser quanto a este ponto que qualquer pai decente — 
caramba, qualquer homem a sério — exigiria pelo menos garantias. Caso 
contrário, deveria dizer a Griff que levasse a sua oferta feudal diretamente 
para o inferno. 

Mas o Sr. Simms não. O que dava a entender a Griff é que ele era uma 
desgraça enquanto pai, e nem se lhe podia chamar um homem. O agri- 
cultor não estava minimamente preocupado com a saúde ou reputação 
da filha. Não, só queria ser compensado antecipadamente. Pelos proble-
mas que teria quando a égua parisse. 

— É realmente essa a sua única objeção? — perguntou Griff, dando 
ao agricultor a possibilidade de se redimir. 

O Sr. Simms franziu a testa. 
— Não é a única objeção. 
Bem, graças a Deus. 
— Há a questão do salário que ela traz para casa — continuou ele.  

— Também vou precisar antecipadamente desse montante. 
— O salário dela?
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Griff sentiu um súbito desejo de bater em qualquer coisa. Uma coisa 
vestida com uma camisa de tecido grosseiro, botas cobertas de lama seca 
e um sorriso ganancioso. Estava decidido. A mãe teria de aprender a lição 
de outra maneira, noutro momento qualquer. Ele tinha de se ir embora 
dali. A conversa tinha de terminar naquele preciso momento, caso con-
trário acabaria mal. 

Recorrendo a uma reserva de compostura ducal adquirida ao longo 
de gerações, levantou-se. 

— Talvez este tenha sido um plano irrefletido. As probabilidades de 
a sua filha ter sucesso na sociedade londrina são mínimas, e os riscos 
para ela serão muito grandes. — Dirigiu-se para a porta da casa, paran- 
do apenas para pegar na mãe pelo cotovelo e ajudá-la a pôr-se de pé.  
— Se nos der licença, a minha mãe e eu temos de…

— Cinco — disse o agricultor. 
— Como?
— Entrego-lha por cinco libras. 
A única coisa que Griff conseguia fazer era olhar para ele.
— Santo Deus, homem. Está a falar a sério? 
Ele deu um estalo com o pescoço.
— Pronto, está bem. Pode ficar com ela por quatro libras e oito xelins. 

Mas nem menos um centavo. 
Que diabo… Griff passou uma mão sobre o rosto. Agora parecia que 

estava a regatear pela rapariga, determinado a arruinar-lhe a vida pelo 
menor preço possível.

— Que excelente negócio — comentou a mãe, com ironia escorrendo 
das suas palavras. — Acho que não podias encontrar uma escolha mais 
económica. 

— Espero que esteja satisfeita consigo própria — disse Griff. 
A duquesa arqueou uma sobrancelha, devolvendo-lhe toda a censura.
— E tu, estás?
Não. Não estava. Sentiu-se uma autêntica besta. Tinha-se achado tão  

inteligente, escolhendo a criada de entre a multidão de solteironas. E agora  
invadira-lhe a casa, forçando-a a assistir enquanto o próprio pai estabele-
cia o preço de quatro libras e oito xelins pela sua saúde e felicidade. 

Até para ele, aquilo era um novo patamar de baixeza. 
A menina Simms apareceu novamente, dirigindo-se para a mesa 

com um bule de chá na mão. Os olhos dos dois encontraram-se, e os dela 
revelaram-lhe um desconhecido tom de verde corajoso. Nas profundezas 
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de uma floresta virgem inexplorada, existiria uma videira daquela cor 
à espera de ser descoberta. E havia algo essencial na natureza daquela 
mulher que era muito melhor do que aquele sórdido lugar. 

Foi então que Griff assistiu a uma reveladora sequência de eventos. 
Ouviu-se um barulho na parte de trás da casa. 
Praguejando baixinho, Pauline Simms tropeçou, derramando chá 

quente no chão. 
— Paul, eu disse-te… — A mão do agricultor levantou-se em jeito  

de ameaça. 
E, a quatro passos de distância, Pauline — a rapariga que era capaz de 

fazer frente a um duque — encolheu-se. 
Pronto. Já tinha visto o suficiente. 
— Mãe, vá andando para a carruagem. — Ele reprimiu-lhe a objeção 

com um pequeno gesto e virou-se para a rapariga. — Menina Simms, 
gostaria de dar-lhe uma palavrinha lá fora. A sós. 
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