


Para o meu pai (junto dos anjos).
Para o meu marido.
Para os meus irmãos.

Para todos os homens bons, gentis  
e compassivos que andam aí.

Vocês são os meus verdadeiros heróis.



Aconteça o que acontecer, ela será selvagem,
independente, livre.
James Joyce, Ulisses

Governa, Britânia! Governa as ondas:
os bretões nunca serão escravos.

James Thomson (1740)
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PRÓLOGO

O Plano

Abril de 1808
Willows Hall
Estado do Conde de Vale
Shropshire, Inglaterra

C om a idade avançada de oito anos, Lady Amarantha Vale 
anunciou à irmã mais velha, a sua companhia mais próxima,  
que não se casaria por riqueza, títulos ou terras.

— Porque te casarás, então? — perguntou Emily.
— Por amor, claro — declarou Amarantha, acrescentando: — Tonta. 

— Mas não se queixou da obtusidade. Emily fora desposada por ocasião 
do nascimento e não tinha escolha. Obviamente, nunca pensara sequer 
no assunto.

Amarantha, sim. Tinha pensado muito, muito. Para mais, por causa 
das histórias que o pai lhe lia sobre os grandes heróis de outrora, sabia 
exatamente que tipo de homem lhe roubaria o coração.

— Será terrivelmente forte, temivelmente bravo — disse. — Terá 
olhos azuis que cintilarão como o mar, caracóis dourados brilhantes como 
o sol e ombros tão largos que poderia neles carregar uma montanha.

— Para carregar tanta magnificência, terá também de ter pernas 
como troncos de árvores — disse Emily, virando a página do livro que  
o pai lhe tinha emprestado de manhã.

— Oh, sim — concordou Amarantha, sabendo que a irmã a provocava. 
Mas nunca se importava quando a incitavam por amor. — Será gentil e 
bondoso, especialmente para as crianças e os animais, e comportar-se-á 
sempre como um cavalheiro com as senhoras. E será generoso. Dará até 
os seus bens a quem deles precisar.

— Isso será pouco prático. Como irá então a tua família obter ali-
mento e abrigo?
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— Com o meu dote, pois claro. E, quando este estiver gasto, aceitarei 
trabalhos de costura, tal como a Fanny Butterworth da vila faz.

— Vais costurar? — perguntou a irmã, cética. — Nem sequer gostas 
de bordar.

— Não importa — disse Amarantha, contornando despreocupa-
damente o obstáculo. — Farei o que for necessário para que sejamos 
felizes. De qualquer forma, terei algum tempo para resolver isto quando 
ele estiver fora, liderando os seus homens em vitórias sobre o inimigo.

— Os franceses, presumo.
— Ou outros vilões que se entreponham. Irá montar um magnífico 

corcel branco, que galopará corajosamente para a batalha. E gostará de 
fazer bonecos de neve.

— Um cavalo a fazer bonecos de neve deve ser engraçado de se ver.
Amarantha riu, atirou a cabeça para trás e olhou para os ramos que 

saíam do repouso de inverno, pontilhados com novas folhas verdes. Era 
primavera e até o ar parecia expectante.

— Viajará pelo mundo inteiro e realizará todo o tipo de feitos e  
aventuras.

— Não o acompanharás nessas aventuras?
— Quando conseguir, já que terei crianças para cuidar. Teremos seis 

filhos. Mas, definitivamente, ele irá acompanhar-me nas minhas aventuras.
— Acho que estou a começar a gostar da ideia.
— Ótimo. Porque vamos sempre preferir estar em casa, por isso 

podes visitar-nos frequentemente, e as nossas outras irmãs também.  
E ele amará a sua mãe e o seu pai da mesma forma que eu amo os meus.

— Parece-me um ótimo plano, Amy. — Emily olhou por cima do 
livro. — Mas sabes que o nosso pai irá escolher um marido para ti, como 
o fará também com as nossas irmãs.

— Vou pedir-lhe que não o faça. — Amarantha saltou, desfazendo 
as tranças de relva que tinha feito com os enérgicos dedos. Saiu da 
sombra dos ramos. A mãe sempre lhe dissera que a luz direta do sol 
fazia com que tivesse ainda mais sardas. Mas o calor da primavera era 
tão bom e ela já fervilhava por antecipação. No fim de contas, o seu 
noivo não iria desgostar de algumas sardas. Amá-la-ia demasiado para 
se importar com isso. — Serei eu a escolhê-lo e saberei quem será no 
momento em que o vir.

— Como?
— Pelo sorriso, pelas palavras gentis e pelas boas ações.
— Parece um verdadeiro Príncipe Encantado.
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— Não será um príncipe — disse Amarantha, esticando os braços 
para os lados. O sol no seu cabelo parecia uma dança selvagem de cha-
mas. — Ele será um anjo. O meu anjo. E irei amá-lo, e a mais nenhum, 
com todo o meu coração e até ao dia em que morrer. — Girou, mais 
e mais depressa, com os pés descalços, até que as árvores e a relva e a  
luz do sol ficaram desfocados.



PARTE I

1817

A Inocência
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CAPÍTULO 1

A Partida

Agosto de 1817
Willows Hall, Shropshire

Minha querida filha Emily,

Contratámos uma acompanhante! O navio partiu! A tua irmã partiu!!
Estou fora de mim e já disse às tuas irmãs que, se sequer olha-

rem para um pregador, o teu pai irá renegá-las. Que pena que Aquele  
Homem se pareça tanto com o homem do Plano de infância dela! Se 
pelo menos tivesse cabelo escuro e um semblante sombrio, a nossa queri-
da Amarantha nunca teria olhado para aquele Senhor impróprio com 
a sua deplorável Missão! Amaldiçoaria todos os caracóis dourados do 
mundo se não fosse pela magnífica infusão de limpeza com limão que a 
Sally me prepara diariamente, que surte em mim efeitos maravilhosos.

Os pretendentes de Amarantha estão profundamente irritados. 
Depois de ouvir as novidades, o pobre Eustace da Lady Witherspoon  
ficou tão perturbado que não saiu do quarto durante dois dias.  
Sir Roger anunciou a sua intenção de ir de barco atrás dela. (O teu 
pai lembrou-o de que, no verão passado, numa festa num barco, ficou 
enjoado por causa do balanço, e Sir Roger disse-lhe que tal se deveu 
a ter comido quatro tartes de limão, em vez das habituais três.)  
O poema «Desamparo Perante a Perda de uma Flor de Morangueiro», 
de Lorde Brill, que juntei a esta carta, diz tudo. Ainda assim, não me 
parece que as lágrimas consigam trazê-la de volta a casa.

Também junto uma mensagem do teu pai. Está devastado não 
só por te ter perdido para Londres, mas também à nossa querida 
Amarantha para as deploráveis colónias!
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Esta noite chorarei até adormecer e vou passar a semana inteira 
na cama, com as cortinas fechadas, consolando-me por pelo me-
nos saber que Manchester governa agora aquela ilha miserável e a 
sua duquesa é muitíssimo elegante, apesar de ser agora colonialista.  
A nossa querida Amarantha tem de se agarrar a ela para orientações.

Vem a Hall em breve. Estamos muito perdidos e uma visita 
animar-nos-ia.

Grosses bises,
A Tua Querida Mãe

Encl.

A

Querida Emily,

A tua mãe está numa grande angústia, tal como as tuas irmãs,  
e na verdade toda a casa. Quando o Sr. Garland partiu, há dois me-
ses, estava seguro de que, na sua ausência, Amarantha rapidamente 
voltaria a si. Contudo, permaneceu firme. Ainda assim, julgo que 
tudo isto merece algum crédito; ela tem sido a minha filha mais intré- 
pida. Tenho pouca esperança de que Garland a possa fazer realmente 
feliz. Mas acredito que a nossa audaz e generosa Amy conseguirá 
arrancar felicidade de qualquer aventura em que se meta.

Com afeto,
«Papá» Edward, Sétimo Conde de Vale

A

10 de outubro de 1817
The Queen’s Hotel
Kingston, Jamaica

Querida Emmie,

Isto não é nada como previ! Mas tentarei descrevê-lo.
As pessoas parecem inglesas, mas bem diferentes das de Shropshire! 

Vê-se grandes excessos ao lado de enormes carências. Cavalheiros e 
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damas prósperos vestem-se magnificamente — tal como a mãe e o 
pai! Mas vi outros tão pobres que nem sapatos tinham. O gerente do 
hotel diz que os últimos são escravos e cortam cana-de-açúcar nos 
campos. (Mas sem sapatos?!)

Na verdade, parece que a maioria das pessoas que aqui se encon- 
tram são escravas. Lembro-me agora de me teres dito que assim seria, 
mas é espantoso vê-lo com os próprios olhos! Contudo, alguns dos 
marinheiros do nosso navio e dos empregados do hotel são homens 
livres. Quando questionei a camareira sobre isto, ela disse-me que 
alguns homens livres têm lojas e terras, e que até o padre da sua igreja 
é livre. (Apesar das tuas tentativas e das do pai de me ensinarem sobre 
o mundo, tinha pouca noção disto antes. Tenho tanto que aprender!)

A minha acompanhante, a Sra. Jennings, acha que os aristocratas 
aqui são inchados como cogumelos. Ainda assim, está sempre pronta 
a visitá-los. (Adora mexericos e é muito tonta.) Já muitos daqui nos 
convidaram.

A Duquesa de Manchester enviou-nos um convite, que rejeitei, 
para ficarmos com ela até ao casamento. O meu querido Paul diz 
que seria impróprio para a noiva de um humilde missionário residir 
na mansão do governador.

Quanto à ilha, tudo é exuberante e verdejante, muito para lá do 
que se possa imaginar. O calor é incrível. Há montanhas gloriosas e 
praias com a areia mais branca que já vi. Há frutos que nem sabia 
que existiam há dois dias: goiaba, manga, ananás e «fruta-pão». 
São todos deliciosos. (A Sra. Jennings não gosta e exige marmelada.)

O porto é magnífico. A baía está cheia de todo o tipo de navios e 
em qualquer lado há gente a falar tantas línguas que a minha cabeça 
anda à roda. A mais bonita embarcação é a Fairway. O capitão e a 
tripulação foram heróis de uma batalha importante (não me lembro de 
qual — sabes que sou péssima em História!). É uma visão magnífica: 
a bandeira do Reino Unido a voar orgulhosamente no mastro de um 
navio tão majestoso, nas águas azuis deste mundo tão longe de casa. 
Na verdade, até agora, nunca percebi o quão vasto o nosso império era.

Não é tudo totalmente exótico. A igreja do meu querido Paul é 
abençoadamente pitoresca, ainda que, de alguma forma, austera. 
Ele promete que me irá apresentar aos paroquianos assim que eu 
consolidar a minha posição na terra. Disse-lhe que não me tremem 
as pernas a navegar, por isso não tem com que se preocupar. A forma 
como corou então foi adorável, e implorou-me que baixasse a voz. 
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Acredito que a noção de que tenho pernas lhe foi agradável! Não me 
acanho ao dizer-te, irmã, que é emocionante ser admirada de tal 
forma por um homem.

(Ainda estou atónita com o facto de o pai me ter autorizado a 
vir. É o pai mais generoso, bondoso e magnífico do mundo!)

Um lacaio acabou de nos dizer que haverá uma tempestade esta 
noite, mas que não devemos inquietar-nos, ainda que estejamos perto 
do cais, porque o hotel está firmemente calafetado. Que singular, 
alertar-nos sobre uma tempestade, e que inteligente saber quando 
irá acontecer.

Para lá da vidraça, vejo que há muita atividade nas docas. Em 
vez de pôr esta carta nas mãos do lacaio, vou entregá-la eu mesma. 
A Sra. Jennings diz que não devemos aventurar-nos sem a escolta 
do reverendo Garland, mas ele ainda não veio hoje e preciso de sair 
daqui — ou, na altura em que finalmente chegar, estarei doente de 
ansiedade. Para mais, trouxe apenas um par de botas. Não quero 
sujá-las com lama por ir entregar a carta depois da chuva.

Com todo o meu amor,
Amy

P.S. A batalha do rio Rappahannock!
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CAPÍTULO 2

A Tempestade

V islumbrou-a pela primeira vez numa cave de armazena-
mento, ela estava em cima de uma caixa, tentado esfor-
çadamente fechar uma janela, havia chuva a cair-lhe na 

cara, e as primeiras palavras que ouviu dela foram: «Macacos mordam 
Hades!»

Antes que pudesse voltar a cabeça, virou-se ela para ele, com os olhos 
da cor de trevos, acesos como raios.

— Não fique aí embasbacado, sua isca de tubarão! — berrou.  
— Ajude-me!

Uma rajada de vento atingiu o edifício e a loja em cima deles tremeu. 
O punho dela deslizou do trinco da janela.

Gabriel dirigiu-se à estreita porta e em três passos atravessou a 
sala. O vento estava quente e pressionava com a sua força a abertura, 
mas ela não largou o trinco. Cobrindo as mãos dela com as suas, ele  
fechou-o.

O edifício tremeu e Gabriel deu por si a olhar para baixo, para um 
nariz com sardas e molhado, para uns lábios luxuriantes e húmidos, 
e para pestanas longas e encharcadas que rodeavam redondos trevos. 
As feições dela eram inglesas, delicadas e atraentes. Depois de cinco  
meses no mar, ele teria de ser um marinheiro num milhão para 
conseguir resistir a seguir o rastro da chuva desde aquela garganta 
pálida em que se notava a pulsação até ao vestido apertado à volta do 
colarinho, encharcado e justo nas curvas.

Curvas delicadas.
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— Tire a sua mão da minha e os seus olhos de onde estão — disse-o 
num tom tão afetado que ele mal a ouviu sob o gemido das paredes e  
a palpitação da chuva. Ou antes, a sua própria palpitação.

Demasiado tempo no mar.
Afastou os olhos e depois o próprio ser. Recuando, deu-lhe a mão 

para que descesse da caixa. Ela ergueu uma sobrancelha.
— Perdão — disse asperamente, retirando uma vez mais a mão.
Ela agarrou a saia encharcada e desceu agilmente.
— Está perdoado, Isca de Tubarão. Desta vez.
— Tenente — corrigiu ele.
Observando rapidamente a sala com aqueles olhos que até na luz 

sombria daquele dia eram como o verde das montanhas das Terras 
Altas, ela desatou as fitas do chapéu encharcado que se atavam na zona 
do pescoço, removeu-o e atirou-o para cima de um barril.

— Tem um lenço?
Do seu colete, ele tirou um pedaço de linho. Ela olhou para aquela 

mão estendida, depois para o rosto, a seguir novamente para a mão,  
e não avançou mais.

— O senhor é uma gigantesca besta humana, não é? — perguntou-lhe.
— Dizem que sim. — Pousou o linho numa caixa e afastou-se, en-

rolando os dedos na palma da mão que facilmente tinha coberto a dela.
Pegando no lenço, ela desdobrou-o com dedos que tremiam e limpou 

a água da cara. Vento e chuva batiam furiosamente no edifício, preen-
chendo o minúsculo espaço com som.

— Pergunto-me como se dará num navio. — Olhou-o novamente de 
cima a baixo. — O topo da minha cabeça mal lhe chega ao queixo, e os 
navios são extremamente apertados. A não ser que os navios de guerra 
sejam muito mais espaçosos, deve passar o dia dobrado.

— Sim, mas só quando vou para o convés.
Os exuberantes lábios contraíram-se.
Quando ela afastou os olhos dele, voltando a olhar para a sala em 

que estavam, ele sentiu no peito a falta daquele sorriso relutante como 
quem sente falta de ar.

Disparate. Estava desgastado e exausto de preparar a Fairway para a 
tempestade.

A cave de armazenamento sob a loja era minúscula, o ar estava pesado 
por causa do calor e ainda estava cheia de sacos de arroz e cereais, barris 
de açúcar e presunto, tábuas de madeira para mobília, meadas de seda, 
caixas de pregos e outras ferramentas e até um pequeno barril de pólvora. 
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Andou a passos largos até ao centro, à volta dele, e regressou aonde tinha 
começado. O vento batia contra a loja acima e ela inclinava a face nessa 
direção, vendo o teto que estava três centímetros acima da cabeça dele. 
Mordendo os lábios, ela respirou fundo e olhou novamente para ele.

— Suponho que tenha experiência com tempestades deste tipo — 
disse ela.

Não propriamente deste tipo. Mas as bochechas pálidas dela estavam 
agora cor-de-rosa. Tinha enfiado as mãos nos bolsos encharcados para 
que não se visse que tremiam. Estava a empreender um valente esforço 
para esconder a preocupação — mais valente até do que muitos dos 
navegadores que ele conhecia.

— Vai parar em breve, moça.
— Isso é mentira — disse, de sobrolho franzido. — Porque me mente?
— Nã’ estou a mentir — interrompeu a resposta. Mas a sua paciência 

estava desgastada. Não havia sinal do Theia a entrar no porto, ainda que 
ele lá tivesse ficado sob o aguaceiro até que as ondas subiram tão súbita 
e abruptamente no cais que fora obrigado a abrigar-se ali. E agora isto: 
uma menina inglesa de língua afiada com as maneiras de um estivador. 
Gabriel não se importava muito com a diplomacia social, mas um homem 
não se tornava Primeiro Tenente de um navio de linha aos 23 anos sem 
controlar a língua.

Controlar o comportamento era outro assunto completamente diferente.
Baixou a cabeça e uma corrente de água escorreu-lhe da aba do  

chapéu. Olhou para ela através da cascata.
— Incomoda-se se eu tirar o chapéu?
Os pontos cor de canela que ela tinha no nariz e nas bochechas  

juntaram-se para formarem uma intimidante mancha.
— Porque me inquietaria?
Ele pousou então o chapéu em cima de uma caixa. Enrolando os bra- 

ços em volta de si mesma, ela observava-o de perto.
— Sim? — inquiriu ela. Algum cabelo tinha escapado do apanhado 

atrás da cabeça e colava-se-lhe agora à sobrancelha, da mesma forma que 
o tecido do vestido se colava às ancas e pernas.

Cabelo de cobre estriado a ouro.
Ancas arredondadas.
Pernas longas.
A pulsação na sua cabeça era como um tarol. Ele conhecera homens 

cuja necessidade de carne feminina tirara deles o seu melhor quando 
finalmente chegaram ao porto. Nunca fora um desses. Não tratava as 
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mulheres como um garanhão rude a possuir uma égua, mas com a 
apreciação de um homem que saboreia um copo de brandy, uma peça 
de música sublime ou a pintura de um mestre italiano — por exemplo 
Michelangelo ou Botticelli.

Curvas delicadas.
As vestes dela eram bonitas, o discurso culto e ela já tinha idade para 

saber que aquele vestido húmido não era o mais inócuo possível.
O garanhão estava a ganhar.
— ’Inda vai demorar um bocado até que a tempestade passe — disse 

com uma voz demasiado forte. — ’Tá a quilómetros.
Os trevos brilhantes surgiram de novo.
— Quilómetros? — Sob as sardas e o rubor, a sua pele era suave, as 

bochechas, as sobrancelhas, as mãos. Não estava na ilha há muito e era 
pouco mais do que uma menina.

Depois de cerca de uma década no mar, Gabriel mal se lembrava da 
infância.

— Acabou de chegar? — perguntou.
— Há dois dias, no Camelot.
Gabriel sabia. Como primeiro oficial num dos melhores navios de 

linha de Sua Majestade, era responsabilidade sua saber que embarcações 
mercantis chegavam a portos ingleses.

— Ninguém a avisou das tempestades?
— Não. — Tinha feições magníficas: brilhantes e expressivas.  

— Deviam?
— ’Inda vai demorar umas horas. — E deixaria um poderoso rasto 

de destruição.
— Quantas horas?
— Não para ’té amanhã.
Inspirando profundamente, ela deixou que os braços lhe caíssem 

do peito.
— Então devemos pôr-nos confortáveis — disse, com um ar decidido; 

e examinou-o de novo, demorando-se brevemente nas medalhas que 
ele tinha no casaco. — Se conseguir. Está tão molhado quanto eu, mas 
parece um soldado de brinquedo, aí tão firme e inflexível. Suponho que 
os marinheiros estejam habituados a estar encharcados, claro.

— Se forem maus marinheiros, sim.
O prazer cintilou nos olhos dela.
— Agora, faça-se útil e ajude-me a procurar um manto de lã ou um 

cobertor nestas caixas de madeira. Eu estou encharcada. — Começou na 
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caixa mais próxima, mas estava fechada e tentou forçar a madeira com 
as pontas dos dedos.

Ele pôs-se ao seu lado. Sentia-lhe o aroma húmido do cabelo e da 
pele. Cheirava como uma memória.

Retirou então a faca do casaco e abriu a caixa.
— Parece que é útil, afinal — disse ela, com um meio-sorriso forçado 

que mudou abruptamente alguma coisa muito afiada dentro dele e fê-lo 
querer contar-lhe a verdade. Com urgência. Todas as verdades. Verda-
des sobre o furacão e sobre as profundezas do mar e as estrelas no céu  
e todos os pecados que tinham efetivamente feito dele uma besta.

— Moça, acho que, antes desta noit’acabar, o mar vai cobrir o cais  
e eng’lir o edifício.

— E nós estamos dentro dele.
— Pois.
— Estou a ver. — Por um momento, ela nada disse. — Depois de 

encontrarmos cobertores, devíamos procurar um baralho de cartas ou 
um tabuleiro de gamão nestes caixotes. Se vamos morrer hoje, que seja 
a aproveitar as nossas últimas horas na Terra, não é, Isca de Tubarão?

— Tenente. — Não conseguia parar de olhar para os olhos dela. Nu-
vens negras permitiam que apenas a mais relutante luz entrasse naquela 
divisão. Ainda assim, os olhos dela reluziam.

Gamão. Ela tinha o corpo de uma sereia e a inocência de uma menina.
— Parece que não gosta de marinheiros — disse ele.
— Os oficiais do Camelot confinaram-me aos meus aposentos durante 

toda a jornada. Disseram-me que não era adequado que eu estivesse no 
convés, mas acho que simplesmente não queriam que eu os visse beber 
durante o dia todo, todos os dias.

Era mais provável que não confiassem neles mesmos se tivessem 
por perto aquela pequena e linda sereia às voltas.

— Acho que está a fazer um esforço para não sorrir, Isca de Tubarão. 
Tentará negar que os marinheiros bebem demasiado?

— Não.
— Então entende por que razão não os aprecio.
— Porque os homens que trabalham duro gostam de bebidas 

espirituosas?
— Porque se recusaram a partilhá-las comigo.
Encontraram mantas de lã macia e latas de biscoitos. Não tinham 

iluminação, o que Gabriel disse ser pelo melhor, e ela aceitou sem co-
mentar. Enquanto a tempestade chegava à loja acima e a água escorreria 
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na janela, e a escuridão caía, encontraram um barril de rum novo.  
Ela disse que nunca tinha experimentado rum e perguntou-lhe se, sendo 
ele escocês, preferia uísque. Gabriel respondeu que sim, mas que qual-
quer grogue serviria a meio de uma tempestade. Ela sorriu prontamente, 
como se os seus lábios estivessem mais habituados a sorrir do que a não 
o fazer. Apesar do seu berço óbvio, não havia modéstia de donzela na 
sua franqueza. Ele estava quase a dizer-lhe que, mais do que do uísque 
e do rum, a preferia a ela.

Amarantha encontrou açúcar, que ele juntou ao rum para o tornar 
mais agradável para ela, e então ela bebericou com cuidado. À medida 
que a luz do dia diminuía, ela ia explorando os conteúdos das caixas e dos 
barris, e lançava-lhe olhares — frequentemente. Falou com desenvoltura, 
mas não se aproximou dele mais do que o necessário.

Quando a noite negra consumiu o último fio de luz, ela parou de falar. 
Quando o furacão abanou as paredes, Gabriel pôs-se no chão, apoiando 
as costas numa caixa. Fechando os olhos, ele pensou na Theia a oscilar 
violentamente na âncora de algum porto próximo, com o convés inun-
dado de espuma, mas talvez a tripulação e os oficiais estivessem dentro 
de algum abrigo terrestre.

Não havia tempo para arrependimentos.
Achara que ele e Jonah teriam muito tempo. Os marinheiros pere-

ciam todos os dias no mar, mas, de alguma forma, tinha acreditado que 
eram intocáveis.

Invencíveis, Gabe. É o que dirão de nós um dia. Invencíveis.
Na pesada escuridão, sentiu de novo o cheiro dela. Como se fosse 

casa. Não a relva musgosa das montanhas de Kallin nem as flores sil-
vestres que cobriam as colinas de Haiknayes. Ela cheirava a pinheiro  
da floresta: crepitante e quente e rico.

A divisão agitou-se e ele sentiu-a sentar-se silenciosamente ao seu  
lado.

— Como veio parar à cave? — perguntou ela calmamente. Estava 
perto do seu ombro, mais perto do que ele previra.

— Estava a vigiar um navio. E você?
— Estava a caminhar para enviar uma carta e fui apanhada. Aqui 

é tudo tão diferente e interessante. Já estava demasiado longe do hotel 
quando pensei em voltar para trás. — Fez um som que talvez fosse um 
suspiro. — Não dei atenção aos avisos.

— Não tenha medo, moça. Nã’ vai demorar muito até ser novamente 
de manhã.
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— Está a mentir de novo, Isca de Tubarão. — E então ele sentiu a 
pressão do corpo dela contra o seu braço, com o ombro dela a inclinar-se. 
— Mas desta vez não me importo.

Ele não se mexeu. Não podia mexer-se. Queria simplesmente os ossos 
e a carne dela pressionados contra os seus. Talvez nestas horas finais 
da vida dele, que haviam chegado demasiado cedo, Deus lhe estivesse a 
oferecer clemência, um momento de prazer inocente depois dos tantos 
de prazer pecador que tivera.

Algo esbarrou na sua perna. Depois os dedos dela escorregaram 
na mão dele. O gesto não tinha hesitações, os dedos percorriam-lhe a 
palma, depois pressionavam-lhe levemente as articulações. Com palma 
sobre palma, esforçou-se para respirar, mas o seu batimento cardíaco 
estava a 12 nós por hora.

— Está a mentir para me confortar — disse ela —, para que eu não 
me aperceba de que estamos prestes a morrer.

— Estou? — Apenas paredes e tetos de madeira os separavam da 
morte. Ainda assim, ele só queria saber do toque da mão dela.

— Está — sussurrou clara e suavemente sob o grito da tempestade. 
— Acho que terei de reconsiderar a minha má opinião sobre os mari-
nheiros. Sobre um, pelo menos.

Às cegas, ele virou-se para ela. Era de facto uma besta humana,  
e ela uma coisa pequenina que ele poderia esmagar com um só braço, e  
ele sabia que não devia agarrar a mão dela, sob circunstância alguma.

Inclinou a cabeça para mais perto.
— Sim?
Ela não respondeu e deixou a mão permanecer confortavelmente na 

dele e a noite enfureceu-se.
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CAPÍTULO 3

A Consequência

12 de outubro de 1817
The Queen’s Hotel
Kingston, Jamaica

Querida Emmie,

Houve uma tempestade tremenda, um furacão. Agora a chuva 
e o vento já desapareceram completamente e o céu está tão sossegado 
como num dia de verão em Shropshire. Mas o porto ainda está agi- 
tado e tudo em terra se encontra em tumulto. A Sra. Jennings não me 
deixa sair do hotel a não ser que esteja acompanhada pelo meu noivo, 
que ainda não chegou, mas que me enviou uma mensagem ontem de 
manhã através de um rapaz, de forma a saber da minha segurança.

Vou contar-te sobre os planos para o dia do meu casamento, que, 
devido aos acontecimentos, teve de ser adiado…

A

ORDEM DE COMANDO

Por Ordem do Lorde Alto Almirante do Reino Unido e Coman-
dante da Frota Atlântica, é-lhe requisitado que assuma o comando 
da Theia, com todos os direitos e responsabilidades que compor-
ta, e que leve a cabo, e faça com que a sua tripulação leve a cabo, 
toda e qualquer Ordem dos Oficiais Superiores, sem exclusões.

Ordem dada a bordo da Fairway em Kingston Harbour, 15 de 
outubro de 1817, a Gabriel Hume, pelo atual quarto Comandante 
da Fragata Theia de Sua Majestade.
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CAPÍTULO 4

O Capitão

A marantha pôs-se à janela da sala do hotel, escrutinando 
as pessoas que corriam de um lado para o outro. 

Os seus dedos tamborilavam.
— Não posso ficar cá dentro nem mais um minuto — disse à sua 

acompanhante, Sarah Jennings, que os seus pais tinham contratado para 
lhe fazer companhia na Jamaica.

— Não pode ir para o meio daquela confusão, minha senhora.
— Toda a gente está ocupada menos nós. Deve haver mil e uma 

coisas que eu posso fazer para ajudar.
— Só irá atrapalhar. — A viúva metia a agulha num chapéu de linho.
— Dentro de duas semanas serei a esposa de um pregador,  

Sra. Jennings. Não posso ficar aqui no meu conforto enquanto toda a 
gente trabalha.

— A mensagem do Reverendo Garland dizia que ele irá comunicar 
connosco assim que puder. Até lá, temos de ficar aqui.

O hotel estava sufocante e Amarantha sentia-se também sufocada. 
Lá fora, o sol tropical banhava tudo com o seu calor. Na manhã do dia 
anterior, enquanto ia de uma loja até à entrada do hotel, o sol já estava a 
cozer o massacre: árvores desenraizadas, escombros de edifícios, gado 
morto, mobília partida, velas rasgadas, redes emaranhadas e poças de 
água em toda a parte. Agora aquela paisagem era um turbilhão.

— Não posso esperar aqui — disse, decidida, dirigindo-se à porta. 
— Vou sair e encontrar alguém que me leve à missão.

— Minha senhora, não deve…
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Agarrando o chapéu e uma sombrinha, abriu a porta e saiu para a 
luz do dia.

Ante o hotel, já não estava uma rua, mas um pântano de detritos do 
mar e da civilização. Por todo o lado, as pessoas trabalhavam, pegando 
no que sobrava dos edifícios, amontando lixo e varrendo e limpando e 
martelando. Seguiu em direção à missão, mas ninguém reparou nela.

Não muito longe, onde um pequeno edifício tinha estado dias antes, 
no meio do entulho, um velho inglês com face e mãos muito bronzeadas 
cuidava das feridas de um conjunto de pessoas, a maior parte delas de 
pele escura, incluindo alguns marinheiros que ela reconheceu do Camelot.  
Durante uns minutos, observou, chocada, à medida que as pessoas se 
aglomeravam em torno dele, algumas a sangrar, outras a chorar, mas 
todas civilizadas enquanto lhe pediam auxílio. O médico movia-se de 
uma ferida para a outra sem sequer olhar para cima.

Juntando-se à multidão, Amarantha segurou a sua sombrinha bem 
alto e disse calmamente:

— Posso passar?
Afastaram-se por ela, voltando rapidamente os olhos esperançosos 

para o médico.
— Reaplique a pomada e ligue a ferida — dizia o médico a uma 

mulher que segurava uma criança chorosa nos braços.
— Doutor — apresentou-se ela —, sou Amarantha Vale. Estou alo-

jada no hotel…
— O Dr. Hill irá cuidar de si, menina. Tenho outros de que cuidar.
Amarantha ficou confusa por momentos, olhando para as pessoas 

que esperavam tratamento. Depois, abruptamente, entendeu. Enquanto 
ela usava musselina, as pessoas à sua volta estavam vestidas de forma 
simples e modesta. O Dr. Hill devia estar a tratar das pessoas com posses.

— Oh, não, senhor — disse. — Não estou ferida. Acabei de chegar 
e não tenho casa ou família na ilha. — Pareceu-lhe estranho dizer isso. 
— Poderei ser-lhe útil aqui?

Olhou-a mais de perto.
— Algures no meio dos destroços, menina Vale, está um armário com 

medicamentos. Irá precisar de dois rapazes saudáveis. Escolha dois. En-
contre o armário e traga-o para aqui. Depois precisarei da sua assistência.

Encontraram o armário debaixo do teto que tinha caído. Enquanto 
escavavam, ela inquiriu os rapazes sobre o médico. Num inglês que mal 
entendeu, um deles disse que o Sr. Meriwether tinha sido cirurgião nos 
navios, mas agora tratava escravos e marinheiros que viviam perto do 
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cais. Quando conseguiram tirar o armário, mandou um rapaz ao hotel 
com uma mensagem para a Sra. Jennings. Depois, o cirurgião pediu a 
sua assistência para organizar enxergas destinadas aos que estivessem 
mais seriamente feridos.

A Sra. Jennings apareceu no hospital improvisado com um lenço 
dobrado pressionado contra o nariz.

— Não me parece uma atividade adequada para uma senhora tão 
nova. Os seus pais ficarão chocados se acharem que autorizei isto.

— Os meus pais não pestanejariam perante isto. — Um pouco de 
exagero. — E eu estou longe de ser delicada. Passei a infância a correr 
de uma aventura para outra.

— Minha senhora, isto dificilmente seria considerado uma aventura.
— O Sr. Meriwether precisa de ajuda — disse Amarantha, mudando 

de tática. — É trabalho para Deus.
Em Shropshire, quando descobriu o angélico Reverendo Paul  

Garland a pregar na igreja além das fronteiras da propriedade do seu 
pai, ouviu-o dizer à sua congregação que a vida de um missionário não 
era para os fracos de coração. A ideia de navegar para terra estrangeira 
tinha emocionado Amarantha de tal forma que se apaixonou de imediato 
pela sua cruzada. Quando, após um mês de galanteio, ele lhe disse que 
teria de partir para as Índias Ocidentais, e lhe pediu que se lhe juntasse 
como sua noiva, ela não hesitou em aceitar.

Ainda assim, nunca na sua imaginação mais selvagem esperava isto. 
Os feridos que se sentavam no chão aguardando tratamento pareciam 
nada ter além do que vestiam. À medida que as pessoas procuravam 
pelos seus entre os pacientes, lágrimas de alegria e prantos de desespero 
enchiam o ar pegajoso que cheirava a lama e a água salgada.

— Vai ajudar-me? — perguntou à sua acompanhante.
— Claro que não. Vou ficar aqui e aguardar até que se lembre de si 

mesma — disse, e sentou-se com um ar de desaprovação numa pilha 
de entulho.

Amarantha ofereceu-lhe a sua sombrinha e decidiu não mais se 
preocupar com ela. Estava demasiado ocupada.

Tinha sido um dia muito longo.
— Menina Vale, excedeu-se — disse o Sr. Meriwether enquanto o en-

tardecer criava sombras na rua desordenada. — Deve ir para casa agora.
— Mas ainda há tanto para fazer. Tantas pessoas!
— Está exausta e a minha única enfermeira não pode ficar doente.
— Tem uma enfermeira regular? Uma enfermeira a sério?
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— A Eliza foi ontem para o interior ver a família. Agora vá e des-
canse, criança.

Voltando para o hotel em pés descalços, com bolhas nas mãos, dores 
nos braços e um vestido manchado com coisas em que não queria pensar, 
Amarantha tinha apenas um ouvido para as queixas da Sra. Jennings.  
O seu companheiro estava certo: isto não era uma mera aventura. O seu 
mundo inteiro tinha mudado. Comparada ao sofrimento que tinha visto 
num único dia, a inquietação da sua mãe parecia uma coisa tola.

Entrou no vestíbulo com a cabeça cheia e o coração desconfortável.
— Minha senhora — disse o porteiro. — Um cavalheiro deixou-lhe 

uma mensagem.
Uma faísca de felicidade trespassou-lhe de imediato o rosto.
— O Reverendo Garland?
— Um oficial da Fairway. — Pegou num cartão de visita.
O cartão retangular cor de marfim tinha duas frases numa letra ní-

tida: Um tabuleiro de gamão já está comprado. A promessa será cumprida.
Os nervos desabaram-lhe no estômago vazio. Nas primeiras horas 

da manhã, na escuridão da cave da loja, enquanto o vento batia nas pa-
redes, não falaram da tempestade. Em vez disso, falaram de coisas sem 
importância: a impressionante variedade de parafusos numa caixa que 
ela abrira, os métodos mais eficientes de fazer nós, o desafio de escolher 
a lenha de Natal perfeita, a ocasião desafortunada em que, com dez anos, 
ela abriu um portão antes de se aperceber da presença de um carneiro 
do outro lado, a curiosa circunstância pela qual os tenentes navais usa-
vam uma dragona dourada em apenas um ombro e não nos dois, a sua 
profunda apreciação por todos os tons de vermelho apesar da cor do seu 
cabelo, a primeira vez em que entrou acidentalmente por uma porta de 
lintel e o dilema de se ganhar no gamão era uma questão de estratégia 
ou apenas sorte.

No que toca à última, ela argumentou a favor da sorte, ele da estra-
tégia. Rindo, desprezou a posição de Gabriel sobre o assunto, ao que 
ele respondeu que, se ela estava tão confiante, então conseguiria vencer 
até um oficial treinado em táticas navais num mero jogo de gamão. Ela 
garantiu-lhe que conseguiria — facilmente — e que, se houvesse luz, 
lho provaria.

Mas não havia luz, não até horas depois, quando ela abriu os olhos 
para descobrir silêncio a toda a volta, e que estavam vivos e que ela ti-
nha dormido com a bochecha contra o ombro de Gabriel e a mão ainda 
entrelaçada na dele.
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Sentada agora no vestíbulo do hotel, repugnante e frágil, Amarantha  
girou o cartão nas mãos e descobriu o nome do homem com quem  
tinha sobrevivido às mais aterradoras horas da sua vida: Tenente Gabriel 
Hume, Marinha Real.

Pressionou o cartão contra o coração. Estava prestes a casar-se com 
o Reverendo Paul Garland. Era tudo o que queria. Não havia lugar nesse 
cenário para conhecer um oficial da Marinha. Mais importante, não ha-
via espaço na alma dela para a excitação agitada que a tinha preenchido 
quando a mão dele se entrelaçara na dela e a possante e resiliente força 
dele se tornara numa âncora durante aquelas horas infinitas.

Resolvida a esquecer aquela noite por inteiro — e a ele —, na manhã 
seguinte partiu com uma objetante Sra. Jennings para o hospital.

— É uma boa menina, minha senhora — disse o Sr. Meriwether. 
— Mas o seu jovem reverendo ficará infeliz connosco se eu deixar que 
me ajude.

A Sra. Jennings já tinha obviamente falado dela ao cirurgião. Com 
um desapontamento estranho a cobrir o seu entusiasmo, caminhou com 
a sua acompanhante para a missão.

A tempestade tinha danificado a igreja e a casa modesta que lhe 
estava anexada, em que Paul vivia, a casa que seria o seu refúgio após o 
casamento. Havia homens a limpar os destroços.

— Não há nada para uma senhora fazer aqui, estimada Amarantha 
— disse Paul com olhos gratos. — Continue a ajudar o Sr. Meriwether. 
Fazendo o trabalho de Deus com os pobres de lá já está a dar aos meus 
paroquianos um modelo exemplar de feminilidade cristã.

Amarantha suspeitou que a feminilidade cristã não incluía passar a 
noite com um marinheiro e nunca o contar a ninguém.

Regressando ao hospital improvisado, ela encontrou mais três volun-
tários a receberem ordens do Sr. Meriwether, todos pertencentes a outras 
igrejas, dois de pele escura. Tinham várias tarefas: obter e ferver água, 
reunir roupa para as lavadeiras, limpar instrumentos e mudar curativos. 
Quando os outros não estavam a olhar, Amarantha pegou na mão de um 
paciente queixoso e agarrou-a, da mesma forma que o oficial da Marinha 
agarrara a dela durante horas, esperando que encontrasse coragem nas 
profundezas do seu medo.

No dia seguinte, a enfermeira do cirurgião, Eliza, regressou. Com 
cerca de 60 anos, tinha uma compleição escura e sotaque da ilha. Ainda 
assim, ao contrário de muitos dos que encontrara no barco e até na ilha, 
Amarantha entendia perfeitamente o inglês de Eliza. Respirando de 
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alívio, foi de um paciente ao outro, recebendo instruções sobre como 
melhor ajudar.

— Estou-lhe grata pela paciência para comigo, Eliza, apesar dos 
meus erros.

— Tinha a sua idade quando atendi o meu primeiro paciente.
— O Sr. Meriwether ensinou-lhe tudo isto?
Eliza riu.
— Não. A minha mãe ensinou-me a curar, e os próprios pacientes e 

as suas famílias. Ouça-os à medida que me ouve. Com o tempo, também 
vai aprender.

Ao final da tarde, voltou ao hotel exausta, escreveu a Emily e colapsou 
na cama logo depois. Os dedos das suas mãos estavam arranhados, as 
mãos feridas e o cabelo inadmissivelmente crespo. As do hotel tiveram 
de pôr as suas vestes de molho em detergente.

Ainda assim, na manhã seguinte acordou com energia renovada. 
Nunca se havia sentido tão útil.

O cais parecia particularmente agitado e, no hospital, ouviu dizer que 
os navios de outras ilhas, cheios de mantimentos, tinham começado a 
chegar e a descarregar ferramentas, madeiras e trabalhadores. Entre as 
chegadas estava uma embarcação militar, Theia, inclinada por ter um 
dos mastros quebrado, velas caídas e metade da tripulação perdida na 
tempestade, incluindo todos os oficiais, exceto o cirurgião e o segundo 
tenente.

Na noite da tempestade, embrulhada na escuridão, a sua companhia 
na cave tinha-lhe falado da Theia e do respetivo segundo tenente, que seria 
seu primo. Ouvindo as notícias da sobrevivência do oficial, Amarantha 
sentiu uma pontada de lamento porque nunca teria a oportunidade de 
dizer ao Tenente Hume quão feliz estava por ele.

De cada vez que se lembrava das suas grandes mãos à volta das dela, 
do seu ombro reconfortante em que dormia, do ruído retumbante e das 
sombras dos seus magníficos olhos castanhos, uma pequena dança de 
nervos agitava-se no seu estômago.

Era melhor ela não voltar a vê-lo.

Ouviu-o antes de vê-lo.
— Boa tarde, Sr. Meriwether — disse Gabriel nem a três metros de 

distância, e ela virou a cabeça.
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Muito bem vestido em cores navais, azuis e brancos, e acompanhado 
por outro oficial e meia dúzia de marinheiros, hirto, alto, olhava para o 
mar de catres quando o cirurgião se aproximou.

— Como posso ajudá-lo, Capitão?
Capitão?
— Apresento-lhe o Sr. Boyle, cirurgião da Theia. Está ao vosso dispor 

até que a embarcação volte a navegar.
— Ao meu dispor?
— O governador assim o decidiu. Ponha os homens a trabalhar, senhor.
— É uma dádiva de Deus! Estamos mesmo a precisar de um teto 

sobre as cabeças destes pacientes.
— Terá o seu teto em duas semanas.
— Obrigado, Capitão. E posso aproveitar a ocasião para parabenizá-

-lo pelo novo posto? — Ele acenou com a cabeça secamente, depois deu 
ordens aos seus homens.

Forçando-se a sair da paralisia, Amarantha acabou de enrolar linho 
na mão de um paciente. O seu batimento cardíaco estava demasiado  
acelerado. Continuou com a cabeça para baixo e, quando ouviu o  
Sr. Meriwether despedir-se do capitão, fez duas preces de gratidão: uma 
pelos marinheiros que o Capitão Hume tinha emprestado para cons-
truir o telhado, outra pela sua partida. Ele não reparara nela e agora já 
não repararia, uma vez que não iria voltar para trás. A sua prioridade 
seria a restauração do próprio navio.

Ao voltar para o hotel, mais tarde, a Sra. Jennings só tinha elogios para 
a Marinha. Mas, no dia seguinte, quando novos conhecidos a chamaram 
para mexericos, o elogio tornou-se choque.

— A reputação do Capitão Hume não está livre de escândalos — 
sussurrou uma mulher.

— Escândalos?
— Oh, sim. — As flores de seda do seu chapéu agitaram-se enquanto 

sussurrava. — Ele e o Coronel Broch são conhecidos bêbedos e libertinos.
 A Sra. Jennings arfou.
— Mas, com uma reputação dessas, como ganhou ele um comando?
— Não há dúvidas de que é capaz e corajoso — disse outra mulher 

com diferente tique de cabeça. — Mas suponho que a sua posição nobre 
não o prejudicou.

— Posição nobre?
— É filho de um duque. Somente segundo filho, claro, e Loch Irvine 

é um título escocês. Nada que se compare à sua linhagem — acrescentou, 
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olhando para Amarantha, e reparou que tanto os olhos a jovem como os 
da sua própria filha estavam postos nela.

— O que é um libertino, mãe? — perguntou a filha.
— Santo Deus. — As bochechas da mulher coraram. — As meninas 

de boas famílias não devem saber estas coisas ou ouvir as conversas dos 
mais velhos. Perdoe-me, minha senhora — disse a Amarantha.

Assim que partiram, Amarantha fez à sua acompanhante a mesma 
pergunta.

— Deve esquecer que ouviu essa palavra — disse a Sra. Jennings 
firmemente.

— Estou prestes a tornar-me a esposa de um homem responsável 
pelas almas eternas de outros homens, devo pelo menos saber que nomes 
se dá aos pecados humanos que os demonizam.

Os lábios da Sra. Jennings comprimiram-se.
— Considere isto — prosseguiu Amarantha. — Se não me disser o 

que é um libertino, serei obrigada a perguntá-lo a um dos outros volun-
tários no hospital.

Zangada, a Sra. Jennings disse-lho.
— Se o Capitão Hume voltar ao hospital — concluiu —, deve manter- 

-se o mais longe possível dele.
Este aviso pareceu-lhe sensato. Dada a sua pulsação ridiculamente 

rápida quando ele estava perto, não duvidava de que uma mulher fraca 
seria facilmente apanhada pelas armadilhas de tal homem.

Dois dias depois, enquanto transportava um grande pote de água, 
encontrou-o a bloquear-lhe o caminho entre as enxergas.

— Permita-me. — Sem esperar pela resposta dela, Gabriel pegou no 
pote. Passou as mãos pelas dela e a loucura de nervos que Amarantha 
tentou evitar durante dias voltou, numa pressa selvagem.

— Para onde? — Tinha uma voz profunda, que parecia agora um 
pouco rouca.

— Ali. — A língua dela não conseguia produzir mais sílabas. Foi 
para a frente dele, com o estômago apertado e as bochechas quentes. 
Assim que ele pousou o pote, ela soube que aquela febre tinha de ser a 
sua punição por ter procurado o conforto dele naquela noite — daquele 
homem mortal. Apenas agora lhe acorrera que, durante a noite inteira, 
não fizera uma única oração.
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Não era seguramente o comportamento ideal para uma mulher com 
casamento marcado com um pregador.

O Capitão inclinou-se.
— Minha senhora.
Ela acenou.
— Isca de Tubarão.
O sorriso dele era malandro, tão atraente como o resto, e tão confiante 

quanto podia ser. Isso horrorizou-a. Martirizou-se a si mesma. Apenas 
uma semana de vida como missionária e já tinha tantos pecados para 
confessar.

— Como posso estar ao seu serviço, moça? — disse naquele tom que 
acalmara o seu terror durante uma noite infinda.

— Não tenho autoridade aqui. — Tentou uma atitude de nítida dis-
pensa. — Falou com o Sr. Meriwether. Já deve saber que tarefas precisam 
de atenção.

— Pois bem — anuiu, com o olhar nos lábios dela. — E tenciono 
depositar nelas o mais devoto cuidado.

Era muito difícil encarar aqueles olhos escuros que pareciam ver 
dentro dela que tremia por causa da tempestade — e o facto de ter acor-
dado ao seu lado. Em vez disso, pegou em vários instrumentos e disse:

— Está a precipitar-se, senhor.
— Sou um marinheiro, moça. Quando vejo uma coisa que quero, 

vou em frente.
— Não sou uma coisa. Sou uma mulher.
Ele já não sorria, estudava a sua face, lentamente: as curvas dos lábios, 

o ângulo das bochechas. Por fim, olhou-a nos olhos.
Mil espaços vazios formaram-se por entre as costelas de Amarantha. 

Nunca tinha visto aquilo, nunca o tinha sentido, mas o instinto fez com 
que o reconhecesse nos seus olhos — desejo animal — espesso e quente 
e poderoso.

Obrigou-se a falar.
— Está aqui a fazer o trabalho de Deus e louvo-lhe a devoção para 

procurar o conforto dos outros.
— Moça. — A cadência da voz acariciava. — Sabemos os dois que 

Deus nada tem que ver com a razão pela qual vim.
Era alarmante e chocante e agradável sentir o seu olhar escuro no 

dela. Demasiado agradável. Aquilo não podia continuar.
— Estou noiva e vou casar-me. Com o Reverendo Paul Garland.
Com um meio-sorriso, ele disse:
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— Não por muito tempo.
Saiu despreocupadamente do hospital, enquanto os instrumentos 

cirúrgicos nas mãos dela faziam barulhos baixos e suaves no tabuleiro.
No dia seguinte, voltou.
— Não há potes de água para carregar desta vez, Isca de Tubarão.
— Dê-me outra tarefa — pediu, sorrindo um pouco.
Obviamente, ele precisava de uma recusa mais firme do que uma 

declaração de desinteresse.
— Aquele homem tem de ser virado — disse ela, apontado para um 

paciente.
— Virado?
— Para prevenir escaras — acrescentou, como se fosse especialista 

em algo que Eliza lhe ensinara apenas naquela manhã.
Sem comentar, o comandante naval foi à cama e, com uma força con-

trolada, desempenhou a tarefa. À distância, ela ouviu-o falar calmamente 
com o paciente, e ouviu a risadinha de resposta do homem.

Amarantha mal podia respirar.
Voltando-se para ela, e ficando demasiado perto, o Capitão inclinou 

a cabeça.
— Tenho curado feridas após batalhas desde os 13 anos, moça.
— Então o que posso fazer para que se assuste e parta? — disse, 

ultrajada.
Agora o sorriso dele era pleno.
— Esforce-se. — Depois, partiu. Nessa noite, ela juntou as mãos, 

fechou os olhos contra a imagem dele e rezou para que não votasse no 
dia seguinte.

Não voltou.
Voltou no outro. E, depois disso, regularmente, desempenhando 

todas as tarefas que lhe eram pedidas, e não apenas no hospital. Sob 
solicitação do Sr. Meriwether, foi a uma igreja próxima para chamar o 
pároco à cama de um paciente moribundo. Quando Amarantha teve de 
fazer uma tarefa, escoltou-a pelo caos das ruas e carregou os pacotes 
que ela recolhera.

Ninguém parecia achar isto surpreendente. A tempestade virara o 
mundo do avesso e toda a gente trabalhava para que tudo melhorasse.  
E, simplesmente, as pessoas deixavam-no agir. Ele era o oficial coman-
dante de navio mais novo de que alguém alguma vez tinha ouvido falar.

— Como é que se tornou capitão de um navio militar tão novo? 
— perguntou-lhe enquanto acabava de comprar madeira para o 
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cirurgião, com a qual a tripulação da Theia construiria macas para os  
pacientes.

— É um comando modesto, moça.
— Quão modesto?
— Cinquenta e seis armas.
— Até eu sei que é preciso muito mais para se ser capitão de um 

navio militar do que saber contar os seus canhões, Isca de Tubarão. Toda 
a gente diz que a sua promoção é impressionante.

— Toda a gente? — por vezes, estudava-a de forma muito singular, 
como se se importasse com as palavras que dizia e com os pensamentos 
que ela não verbalizava.

À exceção do seu pai, nunca nenhum homem a ouvia. Os seus preten-
dentes em Inglaterra tinham mais interesse em contar-lhe as carruagens 
que possuíam ou sobre a poesia que estavam a escrever. Quando Paul lhe 
perguntava o que achava sobre algo, parecia que queria ouvi-la apenas 
dizer que apoiava o que pensava, coisa que ela fazia; sabia muito mais 
sobre tudo do que ela e, como o seu futuro marido, dizia, era seu dever 
e sua alegria formar a mente da sua jovem esposa.

Para além da discórdia sobre o gamão, o Capitão não parecia interes-
sado em tentar convencê-la das suas opiniões. Mas a forma como entrava 
na sua cabeça com o olhar fazia-a sempre sentir-se à beira de um abismo.

— Os outros voluntários disseram-no — respondeu Amarantha 
honestamente. — Até o Sr. Meriwether.

— Guerras e acidentes esvaziaram o Atlântico d’bons homens. Rapaz 
— disse ao vendedor de madeira que esperava ao lado do carrinho cheio 
de tábuas —, ajuda-a — apontou para uma mulher bastante carregada 
— e receberás uma moeda.

O rapaz saiu a correr e o Capitão da Marinha Real, filho de um duque, 
pegou no carrinho e levou a sua carga para o hospital.

— Esvaziaram? — disse ela, andando a seu lado.
— A tragédia era a amante do meu comando, moça.
Amarantha duvidou desta simples explicação. Ele tinha formas brus-

cas, como os mercadores, produtores e marinheiros, que distraíam da 
sua juventude. Não havia fluidez, nenhum charme sofisticado que se 
lhe pudesse atribuir que justificasse estar ao comando de outros ho-
mens. Era alto, poderoso e fisicamente formidável, apesar das covinhas 
nas bochechas e da cintura magra. O seu discurso era frequentemente 
abrupto. Por vezes era estranho, surpreendendo os outros com perguntas 
inesperadas ou partindo subitamente de um lugar. Isto apenas parecia 
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afirmar a sua autoridade: era claro que as suas maneiras não derivavam 
de um desejo de agradar, mas de uma confiança total.

Por vezes, quando chegava ao hospital ao fim da manhã, os seus 
olhos estavam vermelhos e os movimentos invulgarmente deliberados. 
Nestas ocasiões, as mulheres juntas nos lavatórios sussurravam sobre 
os seus hábitos escandalosos.

Numa manhã em que Eliza estava prestes a dar remédios a um pa-
ciente doente, o Sr. Meriwether chamou-a inesperadamente para que a 
ajudasse numa cirurgia. Amarantha voluntariou-se para a tarefa.

— É uma longa caminhada — avisou Eliza.
— Mal estive ainda na cidade. A oportunidade de a explorar é bem-

-vinda.
— Não pode ir sozinha.
— O Capitão Hume deverá escoltá-la — disse a Sra. Jennings do lugar 

em que estava sentada a dobrar tecidos limpos, a única tarefa que podia 
desempenhar. — Afinal, tem sangue nobre e é um cavalheiro.

Contudo, ele não era um cavalheiro previsível. Enquanto andavam 
pela rua estreita, as botas de Amarantha ficaram presas. Tirando os 
pés da lama, investigou o caminho. Adivinhavam-se mais perigos pela  
frente.

— Tenho de voltar com um cavalo e uma carroça, se encontrar alguns 
que não estejam a ser usados.

— Tem medo de molhar os pés? — perguntou ele.
— De estragar as minhas únicas botas. O sapateiro já está suficien-

temente ocupado a fazer sapatos para aqueles que perderam tudo na 
tempestade. Mas tenho chinelos no hotel. — Moveu-se pela lama.

— Eu levo-a.
Ela riu.
— Parece que tem algo em comum com a minha irmã. Também está 

sempre a provocar-me.
— Não estou a provocá-la.
As borboletas mexiam-se no estômago dela.
— Iria levar-me? Como se eu fosse uma inválida?
— Uma princesa.
— Então, claro que não.
— Tem a certeza?
— Não seria permitido — zombou. — Ou seja, não conheço pes-

soalmente nenhuma princesa, mas acredito que são obrigadas a viver 
sob regras, e tenho quase a certeza de que uma dessas regras é não se 
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deixarem levar por um modesto marinheiro, mesmo que para salvarem as  
botas.

— Entendo — disse ele, sorrindo. — Só pelo Príncipe Encantado, 
presumo.

— Claro. — Riu de novo e sentiu-se suficientemente leve para voar 
por cima da lama. Ele tinha um modo de olhar para ela, com uma atenção 
completa, como se ela fosse a única alma no mundo, o que a deixava 
instável.

Fugindo com os olhos, deu um novo passo na lama, preparada para 
se enterrar até aos tornozelos e estragar também a bainha do vestido.

Ele veio para o seu lado.
— Usará estas. — Deu-lhe as suas botas. Tinha as calças enroladas 

acima dos tornozelos.
Amarantha sabia que era errado olhar, mas mesmo assim fê-lo. Nunca 

tinha visto as panturrilhas de um homem. Os seus músculos estavam 
totalmente definidos. Essa visão provocava-lhe sensações por dentro: como 
coisas quentes e aladas que lhe incendiavam a cara e secavam a garganta.

— Oh, mas não posso — balbuciou.
— Mas irá fazê-lo.
As botas eram enormes e ela nadava nelas a cada passo, agarrando 

a saias acima da lama.
— Em algumas cidades — disse ele, movendo-se confortavelmente 

apesar dos pés descalços —, as mulheres batalham para usarem os 
grandes sapatos dos homens e andarem como crianças que estão a 
aprender a andar.

— Pode ter visto muito mais do mundo do que eu, Isca de Tubarão, 
mas não sou uma completa idiota. Reconheço uma patranha quando a  
ouço.

— Que pena não haver aqui um pintor que a pintasse em toda a 
sua glória.

— Estava obviamente a faltar às aulas no dia em que ensinaram  
a galantear.

Riu facilmente e ela sentiu tudo nos dedos dentro dos sapatos.
No caminho para casa, ela fez uma pausa antes da última curva da 

estrada e disse-lhe que devia calçar de novo os seus próprios sapatos.
— As pessoas não irão entender se me virem assim agora — acres-

centou Amarantha.
— Dei os seus sapatos à mulher para que os limpasse e polisse — 

disse ele.
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— Mas ela já estava ocupadíssima a tomar conta do marido! Não 
devia ter feito isso, não por… por…

Ele ofereceu-lhe um sorriso que ela nunca o tinha visto dar a outros, 
um sorriso privado e satisfeito.

— Pelo menos não por mim — disse firmemente, esperando que 
ele entendesse.

— Moça, ela será paga.
Amarantha não tinha resposta. A casa estava totalmente vazia: nem 

um jarro de cereais, nem sal, nem sequer uma raiz de mandioca no 
caixote. Desde a devastação da tempestade, a fome tinha chegado aos 
mais pobres das ilhas, que não conseguiam comprar os alimentos ca-
ros trazidos em navios, e havia mendigos em todo o lado. Oferecendo 
àquela mulher uma compensação por essa pequena tarefa, oferecia-lhe  
dignidade.

Amarantha sentiu uma necessidade urgente de pegar na mão dele 
e de beijá-la.

Não o fez.
Tirou as botas e andou apenas em meias, sentindo o olhar dele du-

rante o resto do caminho e adorando a sensação. Tinha uma suspeita 
terrível de que estava a apaixonar-se por ele, o que não era possível. Tinha 
encontrado um anjo numa pequena igreja em Shropshire. Este homem 
grande e bruto com olhos sombrios e uma má reputação não podia 
significar nada para si.

Gabriel não era do tipo de se casar. As mulheres no hospital tinham-
-no dito e as novas conhecidas da Sra. Jennings haviam-no confirmado. 
Um eterno solteiro, Gabriel Hume tinha amantes em todos os portos. 
Gostava de mulheres, de beber, de jogar, e nunca tinha sido visto numa 
igreja, fosse reformista ou anglicana.

Amarantha sugeriu que talvez fosse presbiteriano, como muitos 
escoceses o eram.

— Minha senhora — diziam —, ele nem sequer é cristão.
— A minha empregada disse que ele foi a um ritual pagão na plan-

tação de Abbott — contou outra mulher num sussurro.
—Não! — admirou-se outra ainda.
— Pensei que todos os escravos na plantação de Abbott eram batistas 

— disse uma terceira.
— Uns serão, claro — comentou outra, desdenhosa.
Amarantha era cética. Sabia que as voluntárias do hospital da igreja 

batista eram mulheres boas e decentes. Quanto ao Capitão Hume, ele 
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era incomum, mas, por certo, o Almirantado não promoveria um pagão 
à posição de capitão. Por isso, perguntou-lhe sobre isso.

Em resposta, ele deu-lhe aquele sorriso gentil que ela começava a 
acreditar que era mais natural do que o malandro sorriso forçado.

— Parece-me, moça, que devia haver mais religião do que as paredes 
da igreja — disse apenas. — E mais fé do que regras.

Ela não sabia o que achar dele. Parecia tão indiferente aos mexericos 
escandalizados quanto àqueles que o admiravam — amigo de todos, 
íntimo de nenhum. Na sua companhia, sentia-se leve e febril ao mesmo 
tempo, excitada e inquietantemente certa. Apesar da jura inicial dele de 
desfazer o seu noivado, nada lhe perguntou sobre ela e parecia contente 
com a amizade.

Mas, ocasionalmente, quando ela reparava que ele estava a observá-
-la, sabia que Gabriel lhe mentia para justificar o tempo que passavam 
juntos. Nesses momentos, via nos olhos dele o mesmo desejo que tinha 
visto no primeiro dia.

Estava a brincar com o fogo, não as chamas contidas num coração, 
mas as fogueiras desenfreadas que tinha adorado nos festivais das co-
lheiras, quando se encontrava em casa — perigosas e, ainda assim, tão 
bonitas que ela queria estar tão perto quanto possível.

Como a sua ama a tinha avisado numa das noites desses festivais, 
as meninas que brincam com o fogo queimam-se.




