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Capítulo 1

PERTO DE MILFORD ON SEA, HAMPSHIRE, INGLATERRA
MAIO DE 1851

O mal acometeu-me sem aviso.
O Edward chamara-me abruptamente a Highcliffe. Mas  

porquê agora? Não fazíamos férias juntos com frequência 
nem costumávamos desfrutar da companhia um do outro. Aliás, 
já em adultos, eu ia a casa apenas ocasionalmente, e, na escola, 
anos antes, passávamos o tempo quase sempre separados. O nosso 
avô falecera há muito, bem como os pais do Edward. Podíamos 
dispensar afetações. Talvez ele tivesse sentido uma nostalgia súbita 
e inesperada pela família, agora que só restávamos nós dois.

Improvável.
No dia a seguir à minha chegada, saí da casa, agora decrépita, 

atravessei o relvado, agora esparso, rumo à Beira do Mundo, para 
refletir. Já me esquecera de que o mar em redor de Highcliffe fus-
tiga implacavelmente a costa, numa erosão tão feroz que a terra 
treme, revolve-se e desaba; a rebentação abafa qualquer outro 
som, espalhando uma bruma fortemente salgada que tolda a vista 
como cataratas. Não vi, por isso, sinal de que algo se aproximava. 
Ao invés, senti-lhe o hálito a coalhar junto ao meu ouvido.

Começaram os sussurros.
— Foi há muitos e muitos anos já — declamou uma voz, num 

murmúrio —, num reino de ao pé do mar. Como sabeis, vivia lá 
Annabel Lee, aquela que eu soube amar; e vivia sem outro pensa-
mento que amar-me e eu a adorar. 

Noiva de uma Ilha Distante.indd   5 04/03/2019   18:37



sandra byrd

6

— Sr. Morgan — disse eu. Engoli em seco e virei-me para lhe 
ver a cara. Soube, pelo timbre retorcido da voz, que se tratava do 
amigo de infância e atual sócio do meu primo Edward. Os pais de 
ambos também haviam sido amigos, e os seus negócios dúbios 
remontavam a essa época. — Já estava de regresso à casa. 

— De regresso? Não diga isso. Há muito que me preparo para  
lhe recitar o poema do Sr. Poe, Annabel. Comprei o livro bem caro. 
Decerto terá para comigo respeito suficiente para ouvir atenta- 
mente a declamação completa.

— Não me trate pelo nome próprio, por favor. — Virei-me 
para ele. — É atrevimento.

Ele trajava calças pretas de malha fina e botas muito lustrosas, 
mas a barriga mal se continha sob o colete de seda vermelho. Junto 
dele estava uma jovem, de rosto inexpressivo e impávido.

— A minha irmã — esclareceu o Sr. Morgan quando se aper-
cebeu do meu olhar. — A Sra. Wemberly. Viúva.

Os espaços entre os dentes de Morgan eram encantadores em 
pequeno, mas agora faziam-me lembrar as fendas que se alarga-
vam na sua alma, como um caminho empedrado há muito aban-
donado, a argamassa a erodir-se, ampliando os espaços com o 
passar dos anos.

Ele colocou-se entre mim e o carreiro muito batido, que ser-
via mais para os rebanhos. Procurei contorná-lo, mas não havia 
forma de o fazer sem me arriscar a cair. Olhando para a viúva 
Wemberly, pensei que ela devia ter ficado noiva em criança.

— Não me lembrava de que o senhor tinha uma irmã.
— O meu pai teve muitos filhos. — Ele sorriu. — Nem todos 

nascidos, como se diz, do lado certo da cama. Não tenho nada 
contra pessoas assim, muito menos uma bela mulher, embora 
muitos outros tivessem e ainda tenham, inegavelmente. — Ele 
susteve o meu olhar. — Decerto a menina Ashton compreende 
bem isso. Sempre tive a maior admiração e estima por si.

Corei profundamente, e ele deleitou-se no meu desconforto. 
Fechou o livro caro e debruado a ouro de onde lera o poema e 
passou-mo. 
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— Um presente. Pode lê-lo na viagem para Londres.
— Obrigada. — Girei o anel de camafeu no dedo indica-

dor, como costumo fazer quando estou desconcertada. — Vai 
acompanhar-nos?

Ele assentiu.
— Talvez seja melhor dizer que a menina vai finalmente 

acompanhar-me a mim.
De súbito, pareceu cansar-se do esforço necessário à alegria 

fingida e deixou a cara seguir o seu curso natural, num desagrado 
expressivo: os cantos da boca para baixo, a pele em pregas em 
redor da queixada muito corada, meio oculta por patilhas revoltas 
como sebes.

— Bom dia, Sr. Morgan, Sra. Wemberly. — Passei por eles, na 
direção da casa.

No meu quarto, despi o agasalho e peguei num canto do xaile 
para limpar a película das palavras dele do meu ouvido. Sentei-me 
à lareira do meu pequeno aposento, embora não tivessem acen-
dido o lume naquela manhã fria — para economizar. Abri o livro 
com alguma hesitação e li o excerto do poema do Sr. Poe.

«E nem os anjos do céu lá em cima,
Nem demónios debaixo do mar
Poderão apartar a minha alma da alma 
Da linda Annabel Lee que eu soube amar.
Porque os luares tristonhos só me trazem sonhos
Da linda Annabel Lee que eu soube amar.»

Fechei o livro e de seguida os olhos para banir a apreensão 
que me assolava. «Talvez», dissera ele, «seja melhor dizer que a 
menina vai finalmente acompanhar-me a mim».

Uma hora depois, desci às cozinhas. Por regra, a família não 
se aventurava pelas divisões abaixo da escadaria, mas eu era 
diferente, não tinha verdadeiramente o mesmo estatuto que o 
Edward e os outros. Pelo contrário, estava entre dois mundos: 
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nascera em posição de ser uma senhora, mas em circunstâncias 
que ditavam a minha inferioridade. Era um lugar constrangedor 
e incerto.

— Menina Annabel, estamos tão contentes por a ver aqui!
A cozinheira, uma volumosa matrona, esmagou-me contra o 

seu peito farto. Cheirava a farinha e a perfume de violetas barato 
que fazia arder os olhos. Derreti-me nela por um momento, até 
chegar o chefe de cozinha, que me cumprimentou com uma pe- 
quena vénia antes de se virar para dar ordens a uma criada. Ainda 
caminhava com vigor, mas num passo mais brando.

Não eram empregados da casa há muitos anos; a maioria, 
pensava eu, aposentara-se. Sabia perfeitamente por que razão 
haviam voltado todos a Highcliffe por uma derradeira tempora- 
da: para honrar a memória do meu falecido avô, a quem tinham 
servido fielmente durante muitos anos, antes de o pai do Edward 
assumir a propriedade. Como o Edward morava em Londres, 
arrendara a casa de campo durante anos, na esperança de dar a 
volta às finanças, embora em vão.

Agora Highcliffe estava à venda. A casa velha esvaziava-se.  
As salas eram fantasmagóricas, a mobília encontrava-se encaixo-
tada ou coberta com lençóis cor de pergaminho que mais pare-
ciam mortalhas mal colocadas. Apenas as áreas habitadas ficaram 
intocadas, por enquanto.

O chefe fez uma vénia polida e conduziu-me até à sala do sos-
sego, um local que eu visitara bastante, e onde até me costumava 
esconder quando era miúda. Tinha sido um refúgio para mim, 
um canto tranquilo longe das provocações do Edward.

— A menina precisará dos bonbons, non? Para a longa via-
gem? — O chefe estendeu-me uma caixinha, bem embrulhada 
com uma fita, e eu abri-a. 

As geleias de fruta perfeitamente quadradas cintilavam num 
pó de açúcar, soltando o aroma a amoras de verão. As cascas de 
laranja cristalizada estavam dispostas como acendalhas num dos 
lados da caixa, ao passo que as pastilhas cor-de-rosa, lábios fran-
zidos para beijar, repousavam do outro.
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— Precisarei dos bonbons para qualquer viagem, longa ou 
curta, ou até para simplesmente me mimar quando vier a casa. 
Muitíssimo obrigada. Receio bem que os tenha gabado tanto que 
as minhas amigas na escola já nem me podem ouvir. Quando 
voltar ao ensino, não falarei desta oferenda, sob pena de incitar 
mais hostilidades.

Fez-se silêncio na sala. Inesperadamente, o chefe olhou com 
um ar preocupado para a Sra. Watts, a governanta temporária, cujo  
rosto revelou tristeza. Os outros esgueiraram-se; ninguém conse- 
guiu encarar-me. A que se deveria aquela mudança súbita de 
atitude?

Voltei a subir as escadas, furtivamente, até ao segundo andar, 
sentindo o ar estagnado e bafiento típico de casas há muito aban-
donadas. Passei por um criado novo. Talvez tivesse menos dez 
anos do que os meus 24. Fez-me um aceno de cabeça, surpreen-
dido, mas não falou, como seria de esperar, pois eu deveria ter 
seguido pela escadaria principal. Retribuí-lhe o aceno e sorri-lhe.

Curiosamente, a porta do meu pequeno quarto estava aberta, 
e, embora a Maud ainda não tivesse chegado, parecia que o quarto 
estava arrumado. No meu pequeno baú, os poucos pertences 
que tinha trazido de Winchester estavam ordeiramente arruma-
dos. O toucador estava preparado: uma salva de porcelana com 
água para abluções, um frasco folheado a prata com pó de talco. 
Os cavalos suam, os homens transpiram, mas as mulheres brilham, 
somente, lembrei-me.

A camareira da Clementine, mais velha do que a maioria, com  
uma cara pungente como queijo curado, chegou de seguida e 
cumprimentámo-nos com um aceno de cabeça. 

— Muito bem, menina Annabel, se estiver pronta, vou ajudá-
-la a vestir-se, vou penteá-la e depois tenho de voltar para junto da 
Sra. Everedge e da respetiva bagagem.

— Com certeza, Maud, agradeço os seus serviços.
Tinha a penosa noção de que os poucos minutos que me con-

cediam com a Maud eram generosidade da esposa do Edward, 
a Clementine, pois eu não teria, obviamente, camareira própria. 
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Não precisava. Eu, bem como as outras professoras do Externato 
Rogers para Jovens Senhoras, tomávamos conta de nós próprias.

A Maud apertou-me bem o espartilho, como o chefe de cozi-
nha apertaria um frango confecionado para impressionar e ser 
servido, e sentei-me novamente, empoleirada na beira do banqui-
nho em frente ao espelho.

Ela contornou-me, e o colar comprido que tinha nas mãos 
caiu diante do meu vestido, enquanto mo fechava no pescoço. 
Vi-o ao espelho. Não o reconheci.

— É novo?
— Decerto a menina saberá melhor do que eu — respondeu 

ela. — Afinal, é seu.
— Meu não é de certeza. — Olhei para baixo. A corrente era 

de ouro finamente polido, pesada e da melhor qualidade. Tinha 
um pendente, um peixe de prata com um anel de ouro na boca.  
— Lembrar-me-ia de algo único assim. Nunca vi nada parecido.

— Nem eu. Estava no seu guarda-joias, menina. — Ela pegou 
na caixinha e, sim, reconheci tudo o resto lá dentro. — Talvez 
se tenha esquecido, simplesmente, embora seja difícil esquecer 
algo tão valioso e invulgar — prosseguiu, num tom mais baixo e 
desconfiado. 

Eu tinha pouquíssimas peças de joalharia fina, não me teria 
esquecido daquela, nem de nenhuma. A Maud olhou para mim 
com uma expressão apreensiva. Reconheci-a de imediato; já a vira 
muitas vezes e discernia bem a insinuação: «A sua mãe enlouque-
ceu e morreu num manicómio. A menina estará boa da cabeça?» 
Um aparte, um dia cansativo, uma observação invulgar — qual-
quer um poderia ser casualmente ignorado noutra mulher. Mas 
não quando se tratava de mim. Nunca quando se tratava de mim.

Enxotei o pânico que essa insinuação particular despertava em 
mim e fiz a minha voz mais apaziguadora, muito treinada tam-
bém, como uma mão cálida e suave sobre um braço arrepiado:

— Falarei disso com a Clementine.
A Maud exalou e descontraiu o rosto. Terminou comigo e vol-

tou para a Clementine. Tive esperança de que não comentasse 
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com ela a estranha aparição do colar. Tornei a olhá-lo, na minha 
mão e no reflexo ao espelho. De onde teria vindo? Eu tinha a 
certeza de que não estava no meu guarda-joias antes — nunca ali 
estivera. Teria lá sido guardado por engano?

Assaltou-me um pensamento indesejado: teria sido adquirido 
pelo Sr. Morgan, e tê-lo-ia ele trazido nessa tarde, outro presente 
estranho? Fiquei atordoada só de pensar e desejei estar de volta ao 
meu pequeno e seguro quarto em Winchester.

Dedilhei a corrente e depois o peixe. O toque deixou-me des-
concertada e agitada; desenterrou algo turvo, doloroso e angus-
tiante que não soube identificar com clareza.

Deixa de ser infantil, Annabel. Afastei aqueles sentimentos,  
e esperei que o que tivesse sido mexido assentasse mais uma vez 
no fundo, permitindo o regresso da clareza emocional e do con-
trolo que eu mantinha com tanto cuidado.

Desci o corredor, onde a Clementine terminava os preparati-
vos da viagem com a Sra. Watts.

— Sim? — perguntou a Clementine com impaciência. 
— Este colar. — Mostrei-lho. — Foi a Clementine que o dei-

xou no meu quarto?
O seu rosto assumiu uma expressão de estranheza.
— Não… porquê? Não é seu?
Eu não sabia o que responder.
— Pensei que poderia estar no meu guarda-joias por enga- 

no. — Ela negou com a cabeça. — Talvez eu simplesmente não 
me lembre dele — sugeri. — Não uso muitas joias quando dou 
aulas — rematei com sinceridade, embora algo vacilante.

Ela assentiu.
— Não se lembra das suas próprias joias? Tem assim tantas? 

Ou terá a memória demasiado fraca para uma mulher da sua 
idade? Não faço ideia, obviamente, onde foi buscar os recursos 
para adquirir uma peça dessas. Parece deveras valiosa.

Eu não respondi. Fez-se silêncio no corredor, mas a insinua-
ção de que o colar havia sido roubado era palpável, apesar de não 
proferida.
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— Sim, devo ter-me esquecido — acabei por dizer, tomando 
as rédeas da conversa. — Vou continuar os meus preparativos e 
deixar-vos com os vossos.

As duas assentiram lentamente com a cabeça, mas só volta-
ram à conversa quando virei costas e percorri o corredor. Ouvi a 
Clementine sussurrar, em tom de preocupação:

— A mãe dela.
Certamente que agora eu não poderia tirar o colar sem chamar 

a atenção para esta conversa constrangedora e o que ela poderia 
implicar. Decidi usá-lo uma semana e depois guardá-lo.
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Capítulo 2

O Edward mandou o jovem criado buscar a minha baga-
gem. Estávamos de partida para Londres.

Aguardei na sala de estar, forrada a seda desbotada 
azul-clara, ligeiramente rasgada aqui e ali, refletindo a luz evanes-
cente da tarde e a fortuna da minha família, que já vira melhores 
dias. Fazia-me lembrar a minha mãe. Tinha a vaga recordação de 
estarmos ali as duas a cantar. Fez-me sorrir.

A Clementine e a Maud não se viam em parte alguma, e com-
preendi que os poucos criados ficariam para continuar a empa-
cotar tudo; o Edward tinha criadagem em Londres. Iríamos de 
comboio, passaríamos lá alguns dias e voltaríamos a Highcliffe 
antes de eu seguir para Winchester. Agora, estávamos só eu e o 
Edward na sala, como ocasionalmente ao longo das nossas vidas.

— Constou-me que o Sr. Morgan irá viajar connosco? — Espe- 
rei que a tremura na minha voz e a secura na boca não denuncias-
sem as minhas preocupações, bem como o meu receio.

— Era para nos acompanhar, mas a irmã adoeceu de repente, 
e partiram há cerca de uma hora. Depois irá ter connosco. 
Convidei-o por razões muito específicas.

— Que razões são essas, se é que posso perguntar? Perdoe  
o equívoco, mas pensei que seriam férias em família, para  
visitarmos a Grande Exposição. Era o que a Clementine dizia  
na carta.
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A Grande Exposição tinha lugar em Hyde Park, em Londres, 
e era um projeto favorecido pelo Príncipe Alberto, marido da 
Rainha Vitória, como mostra para as nações do mundo celebra-
rem a tecnologia e o design industrial da modernidade. O Príncipe 
Alberto tinha esperança de desenvolver relações comerciais e de 
investimento entre todas as nações — e, claro, reivindicar a pri-
mazia para a Grã-Bretanha. Eu estava entusiasmada por ver as 
novidades em exposição, e depois contar às minhas alunas. 

— São, de facto — respondeu o Edward, num tom apazigua- 
dor, uma voz bondosa, o que era sempre uma advertência, embora 
eu raramente lhe prestasse atenção. Aproximou-se. — Não me im- 
porto de lhe dizer, Annabel, agora que a criadagem não está por 
perto, que a família está a passar por tempos difíceis.

Recuei.
— Por isso é que decidiu vender Highcliffe.
Ele assentiu e aproximou-se outra vez.
— Vou ficar com a casa de Londres. Não posso manter as duas.
Não havia espaço para mim na moradia citadina, e eu sabia 

disso. Era moderna, mas mais pequena do que Highcliffe, imensa 
e decrépita.

— Estarei em Winchester, pelo que não serei um estorvo.
Ele não comentou. Disse apenas:
— A família sempre aprovou que lecionasse.
— Sim, é a minha família também.
Ele assentiu, mas ambos sabíamos que as nossas condições 

eram bem diferentes: o Edward era herdeiro e detinha os cordões 
da bolsa, por mais leve que a bolsa agora estivesse.

— Suplementei consistentemente o seu salário insuficiente 
de professora de belas-artes para jovens senhoras. Agora a família 
só teria a ganhar com o seu contributo — disse ele. — Preciso 
da sua ajuda. — A voz, habitualmente dominadora, revelava-se 
estranhamente suplicante. Amoleceu-me. Não devia ter baixado 
a guarda, mas baixei.

— Com certeza, no que me for possível — respondi após um 
breve prelúdio de hesitação.
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Vi o alívio suavizar-lhe as feições.
— Sabíamos que podíamos contar consigo.
Sabíamos? 
Ele continuou.
— Tenho duas coisas em mente. Primeiro, gostaria que a 

Annabel fizesse conversa de circunstância, que oferecesse com-
panhia e outras amabilidades sociais a alguém cujas operações 
de expedição familiares poderiam melhorar grandemente a nossa 
posição. Faça essa pessoa sentir-se em casa e… procure saber o 
que puder por mim, especialmente se estará disposta a cooperar, 
ou se faz acordos com outros. Ele chama-se Dell’Acqua.

— Ele? — Seria altamente impróprio sugerir que eu pas-
sasse tempo com um homem. Não podia conceber que o Edward 
tivesse sugerido isso à Clementine, nem que ela o aprovasse em 
meu nome.

— Em boa e abundante companhia — disse o Edward. — Ele 
é maltês.

— Compreendo.
De facto, compreendia. Regra geral, o meu legado «rafeiro», 

como o Edward lhe costumava chamar, era um estorvo, mas 
agora seria aproveitado para mostrar ao Sr. Dell’Acqua o quanto 
éramos abertos e afáveis. Entretanto, descobrir-lhe-ia os segredos 
e ficar-lhe-ia com o dinheiro.

— É a primeira vez que ele vem a Inglaterra.
Suspirei. Então era um rapazito — estava explicado. Não 

seria uma incumbência muito difícil. Claro que eu só estaria 
presente algumas semanas, mas, se conseguisse abrir cami-
nho para o Edward durante esse tempo, parecia-me que não era 
pedir muito.

— A Annabel tem mais em comum com ele do que Malta — 
continuou, com um ar absorto. — Aguardei que se explicasse, 
mas não o fez. — Se os acordos se revelarem lucrativos, talvez eu 
possa manter Highcliffe — acrescentou, simplesmente.

Senti o coração dar um pequeno sobressalto. Talvez assim 
houvesse motivação suficiente para mim.
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— E a segunda coisa em que posso ajudar a família? 
— Com licença, senhor. — Watts, o mordomo, entrou na sala. 

— Toda a bagagem está a bordo e o criado está pronto a auxiliar 
as senhoras a entrar na carruagem.

— Annabel, faça favor. — O Edward estendeu o braço para eu 
avançar, e a Clementine e a Maud aproximaram-se.

Não me passara despercebido que o Edward contornara airo-
samente várias questões.

A carruagem estava carregadíssima, e fomo-nos arrastan- 
do, a ranger, pelo acesso, rumo à estação de comboios ali perto, 
em Brockenhurst. O relvado, de ambos os lados, estava malcui- 
dado, embora ainda bastante verde, salpicado com dentes-de-
-leão brancos, onde pairavam as gordas abelhas que, outrora, 
deram renome à nossa propriedade. A minha mãe teria herdado 
Highcliffe se as suas escolhas insensatas não se tivessem inter-
posto. Aquela propriedade era o que me prendia a ela, o único 
sítio onde tínhamos vivido juntas. Quando fosse vendida, eu 
ficaria à deriva.

Fui encorajada a esquecer tudo acerca da minha mãe, a não 
pensar nela nem a proferir o seu nome, com medo de lembrar 
aos outros da sua doença e de os fazer pensar que a loucura seria 
a minha herança.

Não obstante, lembrava-me dela. Estar em Highcliffe outra vez, 
após tantos anos fora, suscitara essas lembranças felizes ainda 
com mais intensidade. Uma rapariga com não mais de 12 anos 
corria pelos campos, uma pastora a recolher as ovelhas como nu- 
vens, as pequenas caudas a adejarem, antes de se fazer noite.  
O que seria dela após a venda da casa? Também ficaria à deriva?

Antes de chegarmos ao fim da longa entrada, esburacada e 
enlameada de desleixo, o cocheiro desviou-se para deixar passar 
uma carroça. Quem estaria a chegar, agora que partíamos? A car-
roça só levava o cocheiro e duas malas pesadas. Quando passou, 
vi claramente que não eram umas malas quaisquer. O alarme 
assolou-me, e virei-me de imediato para o Edward, sentado ao 
meu lado. 

Noiva de uma Ilha Distante.indd   16 04/03/2019   18:37



noiva de uma ilha distante

17

— Aquelas malas são minhas. Do Externato Rogers. O que 
significa isto? Precisarei das minhas coisas quando voltar às 
aulas, dentro de duas semanas.

A Clementine olhou pela janela; a Maud mirou as luvas man-
chadas. O Edward encarou-me, brindando-me com um sorrisi-
nho gelado.

— A Annabel não voltará para Winchester.
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Capítulo 3

LONDRES, INGLATERRA
MAIO DE 1851

Na manhã seguinte, em Londres, nós, as senhoras, com a  
ajuda da Maud, preparámo-nos para visitar a Grande 
Exposição. Pernoitei no quarto do jovem Albert, pois  

ele ficara em Highcliffe com a ama. Não dormi bem, passei a 
noite às voltas na cama, a ouvir os ruídos noturnos do exterior 
— gatos a miar e ratos a correr, os pregões dos vendedores matu-
tinos de tartes e ovos — e a ralar-me com os planos que o Edward 
teria para mim, questionando-me por que motivo se recusava  
a revelar-me mais. Highcliffe seria vendida em breve, a moradia 
de Londres era pequena e eu não tinha para onde ir. Para onde 
me mandariam?

E com quem? Esta pergunta não me saía da cabeça, e conti-
nuava a sugerir apenas uma possibilidade: o Edward tratara da 
minha união com o Sr. Morgan. Nosso Senhor promete aos Seus 
filhos ter planos para eles que lhes tragam o bem, não a desgraça.

Pela minha experiência, o Edward trabalhava completamente 
ao contrário.

Fechei os olhos para rezar, e, quando os abri, a Clementine 
tinha entrado no quarto e olhava para as coisas do filho com um 
ar sonhador. Aproximou-se do relógio e deu-lhe corda; dar corda 
aos relógios era, normalmente, do domínio exclusivo do Edward, 
mas ele não entraria ali no quarto enquanto eu me estivesse a  
vestir, claro.
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— Já tem saudades do Albert? — perguntei. — De certeza que 
ele tem suas. — Todos estes anos em que me privaram da minha 
mãe, senti muito a sua falta, como se me tivessem amputado. 

A Clementine assentiu.
— Não costumamos estar separados. Só tenho mais alguns 

anos até ele ir para o colégio. — Ela endireitou-se e perguntou:  
— Está pronta para sair?

Assenti e desci as escadas atrás dela. Os nossos vestidos am- 
plos estreitaram-se contra as paredes e depois ganharam corpo 
outra vez, como sombrinhas que abrem, assim que chegámos ao 
átrio principal. Trouxeram a carruagem da estrebaria e partimos. 

A cidade estava numa grande azáfama. O vento dissipara 
momentaneamente o nevoeiro londrino e, como não estávamos  
perto do rio, iria demorar algumas horas a adensar-se de novo.  
No percurso de Mayfair para Knightsbridge, os flocos pretos de 
carvão cáustico ainda se agarravam à folhagem húmida que orlava 
a rua. Apeámo-nos perto da entrada sul de Hyde Park e começá-
mos a subir o carreiro, de braço dado. O caminho era ladeado 
por árvores que balançavam educadamente as suas copas verdes 
e esguias a todos os que passavam. A guarda montada fazia a 
patrulha, e havia centenas de pessoas, de toda a Grã-Bretanha, 
a dirigirem-se para o Recinto de Exposições, que nos chamava à 
distância. O triunfo do Príncipe Alberto.

Sim, um palácio de cristal, pensei, todo feito de vidro, como um 
jardim de inverno do mundo. Os seus vários andares faziam-no 
parecer um bolo de noiva brilhante, com um átrio amplo como o 
leque aberto de uma senhora.

— Há muitos estrangeiros — comentou a Clementine, olhando 
em volta.

— É o motivo da exposição mundial, não é? — retorqui com 
brandura. 

Ela ignorou-me.
— Ficámos de nos encontrar com o Edward no expositor 

de Malta. — Olhou para o relógio de ouro fino que usava sem-
pre ao pescoço; tinha sido da sua mãe e era-lhe precioso. O pai,  
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segundo constava, era colecionador de relógios, tal como o Edward. 
Clementine conhecera-o quando este ficara acomodado em sua 
casa, em Dorset, num evento para apreciadores de relógios. 
Depois, muito inesperadamente, casaram-se. — Não podemos 
chegar tarde. 

Vi-lhe um tique no olho. Longe de estar envolvida na névoa  
da felicidade conjugal, desconfiei que ela se sentia quase tão 
pouco à vontade quanto eu com o Edward, que podia ser simpá-
tico ou frio, amistoso ou não, conforme a situação o ditasse — em 
seu benefício, claro. Entrámos pelo lado sul, como nos haviam 
indicado, e subimos o transepto. Havia pessoas por toda a parte: 
casais com damas de companhia, jovens com boinas de mari-
nheiro e longas fitas, mães a segurarem firmemente as mãos dos 
filhos nas suas enluvadas.

Não tínhamos andado muito quando lobriguei a bandeira mal- 
tesa. O expositor de Malta ficava, estranhamente, entre o da Índia 
e o de Ceilão, ao invés de do outro lado do corredor, junto ao de 
Itália, o seu vizinho mais próximo. Eu costumava pensar em 
Malta, uma ilhota no meio do Mediterrâneo, como sendo pare-
cida comigo. Isolada. Uma amálgama de culturas, mas sem a 
pureza de nenhuma. Sorri amplamente com o prazer expectante 
de encontrar outros malteses.

— Por favor, tenha modos — advertiu a Clementine, dema-
siado séria para alguém tão jovem. 

Escondi o sorriso. Senti o coração novamente a inchar quando 
nos acercámos do expositor de Malta, com obras de arte belíssi-
mas, esculturas e jarrões a dar-nos as boas-vindas em primeiro 
plano, e pinturas impressionantes nas paredes mais ao fundo.

Nunca me orgulhara da minha costela maltesa. Na realidade, 
não mo tinham permitido. Porém, agora, sentia algo a despertar.

O meu pai. Quem seria? Porque não me quisera a mim nem 
à minha mãe? Porque a deixara nas piores circunstâncias possí-
veis? Estava convicta de que ela morrera de desgosto. Nunca lhe 
poderia perdoar isso, fosse ele quem fosse, nem a situação deses-
perada em que a sua falta de cavalheirismo e atenção me deixara.
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Afastei esses pensamentos quando vi o Edward num grupo 
de homens. Observei-os rapidamente; o Sr. Morgan não estava 
presente. Exalei uma bolha de alívio. 

— Sim, sim, cá vem ela. — O Edward estendeu-me a mão, 
ignorando completamente a Clementine, que assumiu uma ex- 
pressão de indignação, mas disfarçou imediatamente a afronta. 
— A minha prima, a menina Annabel Ashton.

Os homens teriam todos quase 30 anos, eram rústicos, mas 
bem vestidos, vários com cabelo escuro, claramente malteses. 
Um deles, que parecia o líder do grupo, era inglês, ou parecia,  
e olhava atentamente para mim. Tinha o cabelo louro, apanha- 
do num rabicho de marinheiro, o queixo quadrado com uma 
sombra de barba, como que acariciado pela areia; não se parecia 
nada com as caras cuidadosamente barbadas, por vezes hirsutas, 
da maioria dos homens que eu conhecia. E, ao invés dos outros, 
não tinha chapéu alto.

Sustive o seu olhar inabalável; os olhos dele eram, inespera- 
damente, de um castanho profundo. A Clementine, atrás de 
mim, pigarreou, e eu desviei o olhar.

— Menina Ashton — o louro fez uma vénia —, sou o Capitão 
Marc Antonio Dell’Acqua.

O quê? Ele parecia inglês. Aquele era o jovem maltês Dell’Acqua?
— É um homem, não um rapaz — comentei, desejando ime-

diatamente anular aquelas palavras. Mas não podia. Senti o olhar 
de reprovação da Clementine atrás de mim. «Tenha modos», de 
facto!

Os homens, à exceção do Edward, desataram a rir.
— Fico imensamente grato por ter reparado — respondeu o  

Capitão Dell’Acqua, num tom provocador, com um sotaque ga- 
lante como um barítono italiano.

Corei e recompus-me.
— Prazer em conhecê-lo — disse. — O meu primo fala muito 

bem de si.
O Edward sorriu-me, e tive esperança de ter recobrado o 

equilíbrio, após o tropeção inicial. Conversámos por momentos,  
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até que os colegas do Capitão Dell’Acqua voltaram para a parte de 
trás do expositor. O Edward declarou que acabara de se lembrar 
de uma reunião, e perguntou ao Capitão Dell’Acqua se poderia 
mostrar-me — a mim e à Clementine, claro — a exposição. 

— Ecco, ficaria encantado — respondeu o capitão no seu leve 
sotaque, que, devo admitir, achei encantador.

— Agora, e enquanto ele cá estiver, saiba o que puder acer- 
ca dos seus planos e assuntos, mediante perguntas agradáveis,  
e faça-o sentir-se em casa em Inglaterra, e connosco em parti- 
cular — sussurrou-me o Edward. — Depois transmita-me o que 
for descobrindo.

Franzi o sobrolho, mas não reagi. Poderia, certamente, ser 
cordial com o Capitão Dell’Acqua. Poderia ajudá-lo no que fosse 
apropriado, mas não o iria espiar. Porque o faria?

Virei-me para dar o braço esquerdo a Clementine, com o capi-
tão à minha direita, mas ela deixou-se ficar para trás.

Altamente irregular.
— Talvez, com os investimentos certos, seja possível salvar 

Highcliffe — acrescentou o Edward.
Fitei-o, e ele piscou-me o olho. Sabia que eu queria ajudar a 

salvar o nosso lar.
Deixámo-lo, mas ainda o vi tirar do bolso das calças um pacote 

de gomas de gengibre e pôr uma na boca; acalmavam-lhe os pro-
blemas de digestão.

Avançámos em direção às bancas, com os seus exuberantes 
tetos decorados, todos com cornucópias barrocas, o que chamou 
a atenção da Clementine. Enquanto ela falava com os artesãos,  
o Capitão Dell’Acqua fez conversa comigo.

— Menina Ashton, o seu nome não parece maltês, mas o seu 
primo disse que a menina é maltesa.

Ora essa. Teríamos mesmo de começar por aí? Nos primei- 
ros minutos da conversa? Por qualquer razão peculiar, eu não 
queria que aquele homem me visse a mim ou à minha mãe 
negativamente, como com certeza veria assim que soubesse das 
circunstâncias.
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— Ashton era o apelido da minha querida mãe — respondi. 
— Não conheci o meu pai maltês.

Ele corou profundamente, e fiquei satisfeita com a sensibili-
dade que isso indicava. 

— Peço desculpa em nome dos homens de Malta — disse.  
— E pela minha pergunta nada galante.

— Não há necessidade — retorqui em voz baixa. 
A Clementine passara aos drapeados, do outro lado do corredor.
— O meu pai é inglês — confidenciou o capitão, talvez para 

se redimir de me ter causado embaraço. — E eu também nunca 
o cheguei a conhecer. Foi a Malta numa Grand Tour, onde conhe-
ceu a minha mãe, cortejou-a, conquistou-a e depois abandonou-a. 
Não voltou. — A voz dele ganhou um tom de rancor. 

Fitei-o com um ar interrogativo.
— Deveras?
— Deveras.
Seria àquilo que o Edward se referira quando disse que eu e 

o Capitão Dell’Acqua tínhamos mais em comum do que apenas 
Malta? Mudei imediatamente de assunto quando a Clementine 
veio ter connosco.

— O Edward diz que é a primeira vez que o capitão vem a 
Inglaterra.

Ele assentiu. 
— Normalmente navego em águas mais quentes. — Estaria 

a referir-se à amargura que sentia para com o pai inglês? — Mas 
não poderia perder a oportunidade única de conhecer outros 
homens de negócios de todo o mundo. Consta-me que o marido 
da Signora pensa da mesma maneira. — Acenou com a cabeça 
para a Clementine, que não discordou. — É uma era de desco-
berta — continuou. — O vosso Príncipe Alberto defende que 
o comércio mundial pode trazer paz e prosperidade a todas as 
nações. Assim o espero também, como creio que espera o seu 
marido, Signora. — Olhou para a Clementine. — Foi por isso que 
viemos de Malta, e estes outros — estendeu um braço para indi-
car os expositores de outras nações — das suas pátrias.

Noiva de uma Ilha Distante.indd   23 04/03/2019   18:37



sandra byrd

24

— Fale-me de Malta — pedi-lhe, enquanto avançávamos.  
— Ninguém fala disso comigo. Bem, ninguém à exceção de uma 
freira que conheci em Winchester, que era maltesa.

— Apraz-me deveras fazê-lo. Vamos sentar-nos.
Dirigimo-nos para uma área de bebidas e, após comprar a efer- 

vescente cerveja de gengibre do Sr. Schweppe e bolinhos moles de 
Bath cravejados de sultanas, sentámo-nos.

Bebi um gole e arregalei os olhos.
— A menina encontra-se bem? — perguntou o capitão.
— Sim — respondi. — Deliciada. É que as bolhinhas sobem 

ao nariz e descem à garganta ao mesmo tempo. — Bebi mais um 
gole e ri-me.

A cara franzida da Clementine denotava bem a sua insatisfa-
ção com os meus comentários diretos, se não mesmo com o facto 
de eu estar a beber e a rir, mas o Capitão Dell’Acqua sorriu.

— Malta é uma pequena ilha, completamente rodeada de azul 
— disse ele, o olhar a perscrutar-me o rosto. — Talvez da mes-
míssima cor dos seus olhos. As nossas casas e edifícios são feitos 
de pedra amarela, cor de manteiga, e decorados com lampiões 
pretos para se encontrar sempre o caminho no escuro. 

— Que ideia bonita! — comentei, refletindo sobre aquelas 
palavras, muito além do seu significado superficial. 

Ele sorriu.
— Cada casa tem um alpendre que deixa entrar o ar fresco,  

e os vizinhos abelhudos quando há discussões de família. Não  
raro, esses vizinhos aparecem sem serem convidados para dar opi- 
nião. — Até a Clementine sorriu com este comentário. — Temos 
muitas igrejas, talvez uma centena, talvez mais. Mas as nossas 
igrejas são católicas, como nós.

— Como eu sou. — Tirei um bocadinho do meu bolo antes de 
ver o ar repugnado que perpassou a cara da Clementine perante 
esta minha confissão.

A cara do Capitão Dell’Acqua, por outro lado, refletia espanto.
— È vero? — perguntou, refletindo a minha interrogação de 

há instantes, mas em italiano. — A menina é católica?

Noiva de uma Ilha Distante.indd   24 04/03/2019   18:37



noiva de uma ilha distante

25

— È vero — respondi. — Deveras. Mas, em Inglaterra, capi-
tão, talvez devamos falar inglês.

— Ah, a menina está certa.
Ele recobrou a compostura. Falámos do expositor chinês quan- 

do lá fomos comprar chá. A China recusara vir a Londres, ainda 
bastante zangada com a tomada britânica de Hong Kong, mas 
alguém garantira que houvesse uma bela mostra de porcelanas, 
têxteis, jade, pinturas lacadas, seda, raízes medicinais e, claro, 
chá. A Clementine juntou dois torrões de açúcar ao dela; eu tomei 
o meu com mel.

— Sabia que Malta é famosa pelo nosso mel, feito de abelhas 
alimentadas com tomilho? Tratarei de encontrar algum para si. 
Vamos ver o expositor da Grécia. Talvez tenham algum, embora 
certamente de qualidade inferior ao de Malta.

— Certamente. — Ri-me. 
— Os gregos são mais famosos pelo «mel louco» do que pelo 

mel de ervas. — Ele deu-me um braço e o outro à Clementine.
— Decerto estará a brincar… «Mel louco»? — Por favor, por  

favor, não vamos falar da vergonha da minha mãe, além da do 
meu pai.

— Não estou, menina Ashton. Os gregos antigos davam-no 
às jovens, que depois ficavam inspiradas a dizer a verdade, entre 
outras coisas… se não tomassem muito, claro.

Ele continuou a falar de Malta e do seu povo enquanto rumá-
vamos ao expositor grego e admirávamos os seus produtos, mas, 
por muito que tivesse tentado, não conseguiu que me dessem 
algum do mel exposto. Afinal, estávamos na Grande Exposição, 
não na Grande Venda.

Depois subimos à zona dos brinquedos. A Clementine encon-
trou um tambor que o Albert iria adorar, e o Capitão Dell’Acqua 
tentou comprá-lo, novamente recorrendo a persuasão e súplicas, 
mas em vão.

— Lamento, não consegui. Caí em desgraça. — Parecia desa-
nimado, e gostei ainda mais dele por isso. Desconfiei que fosse 
um homem habituado a levar a sua avante.
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— Tem sido um anfitrião muito bom — garantiu-lhe a 
Clementine, quando voltávamos ao ponto inicial da exposição.

— Eu não poderia pedir uma tarde mais bem passada — ata-
lhei. — Acabei por encontrar algo por que ansiava, embora só me 
tivesse apercebido disso quando o capitão começou a falar.

— E que foi…? — Ele deixou a pergunta no ar e sorriu. Vi que 
já tinha recobrado o donaire.

— Malta, claro! Malta — respondi, alegremente. — O que 
mais poderia ser?

A Clementine olhou-me de lado. Sinceramente, fiquei admi-
rada comigo mesma. O que haveria naquele capitão que me tor-
nava impulsiva e descarada? Talvez não fosse ele, de todo, mas a 
liberdade de Londres. Era tudo tão inebriante. Nesse momento, 
descobri que não sentia falta da segurança do colégio.

— Vemo-lo amanhã à noite. 
A Clementine acenou-lhe com a cabeça, e ele retribuiu com 

uma vénia a cada uma de nós. Depois pegou-me na mão, lon-
gamente. Eu não queria que o momento findasse, mas findou. 
Desviei o olhar e reparei no Sr. Morgan ao longe, a contemplar  
a minha prolongada interação com o Capitão Dell’Acqua.

Enquanto esperávamos que o Edward nos fosse buscar,  
a Clementine ficou a apreciar um jarrão de mármore, e eu avan-
cei mais um pouco. O Capitão Dell’Acqua fora-se embora, mas 
alguns dos seus marinheiros haviam permanecido ali. O expo-
sitor não era grande, e dois deles falavam em voz baixa, gutural, 
numa língua difícil de perceber e discernir para muitos.

— Ele não está nada caidinho por ela. Pouco me interessa o 
que achas que viste — dizia o careca, com patente de tenente.  
— O Marco está aqui por uma única razão: tentar conhecer o 
pai e ganhar investimentos para Malta. Mais nada. Se destroçar 
o coração de uma inglesa para vingar a coitada da mãe, ora pois, 
que seja. Ele próprio o diria.

O segundo homem assentiu.
— Mas viste como ele olhava para ela? Como lhe segurou na 

mão? Não é nada típico dele.
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— Claro que é — insistiu o tenente. — Ele é um absoluto 
sedutor, hem? Tu tem-lo visto. E o Everedge pode ajudá-lo a 
alcançar ambos os objetivos. É isso o que mais importa ao Marco. 
Passar tempo com uma rapariga bonita vai ajudá-lo a conseguir 
o que pretende.

— O Everedge não ficará enfurecido quando descobrir que 
cortejaram e descartaram o coração da sua prima?

— O Everedge só se interessa pela utilidade dela. E depois? —  
Fez um gesto como se atirasse um lenço para trás das costas.  
— Os ingleses não são como nós. E o Marco? — O tenente substi-
tuiu o maltês pelo italiano: — Chi vuol pigliare uccelli non deve trar 
loro dietro randelli. — «Trata bem o pássaro que queres apanhar.»

— Ela é instruída; é provável que fale italiano — observou o 
outro em voz baixa, a olhar para mim. Sorriu, e eu retribuí o sor-
riso, afastando-me, embora ainda a ouvi-los. 

O outro encolheu os ombros.
— Não percebeu nada. Não fala maltês.
Continuei a afastar-me, lentamente, fingindo contemplar os 

quadros na parede. Não encarei ninguém, nem dei a entender 
que tinha ouvido tudo.

Oh, mas eu falo maltês, tenente. Sim, percebi-os. Perfeitamente. 
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Capítulo 4

Na manhã seguinte, a Clementine disse-me que me pre-
parasse para ir a algumas lojas logo após o pequeno- 
-almoço. Regra geral, a costureira vinha a casa, mas, 

nesta ocasião, a Clementine queria lá ir pessoalmente.
— Há peças já feitas em modistas de chapéus e outras comer-

ciantes de qualidade — acrescentou num tom reconfortante.  
— O Edward disse que a Annabel precisa de roupa nova.

Pousei a chávena ao lado do ovo estrelado.
— O Edward quer que eu compre vestidos? Mas não tínha-

mos de economizar?
— Temos, mas a Annabel deve estar devidamente trajada para 

a sua posição. Ele encara esta melhoria como um investimento. 
— Olhou para o meu colar do peixe e franziu o sobrolho, mas 
não comentou, e ainda bem. O que lhe diria se me perguntasse 
como tinha em minha posse um objeto tão invulgar? Desejei que 
desviasse o olhar, e, felizmente, foi o que aconteceu. Terminou o 
chá e levantou-se. — Esteja pronta dentro de uma hora.

Pediu licença, enquanto eu terminava, e fiquei a contemplar 
a riqueza da sala. O papel de parede era dispendioso e o soalho 
estava coberto por carpetes fofas, importadas da Turquia, uma 
componente dos investimentos de família que ainda rendia.  
Eu sabia que estávamos no negócio da importação e exporta-
ção há um século ou mais. Na sala, viam-se belos exemplos da 
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coleção primorosa do meu avô: sinetas de mesa e castiçais, até 
copinhos para ovos de avestruz em prata, alguns em forma de cas-
cas de coco. Lembrei-me de o nosso confeiteiro servir gelados de  
coco neles, em Highcliffe, quando eu e o Edward éramos crian- 
ças. O Edward saqueou todas as coisas valiosas de Highcliffe, pilhando 
a armada antes de abandonar o navio.

Encontrei-me com a Clementine à porta. Como estava bom 
tempo, decidimos ir a pé, o que me agradou muitíssimo. Fomos 
cumprimentando com acenos de cabeça outras mulheres que se 
cruzavam connosco no passeio público e dirigimo-nos à loja que 
a Clementine tinha em mente. 

— Ainda não consegui perceber porque é que não vou voltar 
para Winchester. — Tinha esperança de ser mais fácil arrancar a 
verdade dela do que do Edward.

— Recursos. Não pode lá ficar sem um suplemento do seu 
salário, e já não podemos comportá-lo. A Annabel deve ver isso. 
Vamos vender Highcliffe.

— Não haverá fundos suficientes para as minhas necessida-
des depois da venda?

A Clementine olhou-me como se eu fosse uma criança, ape-
sar de, na verdade, eu ser um ano mais velha do que ela.

— O que é «suficientes», Annabel?
— Uma parte justa. Para onde é que foi o dinheiro?
— As Leis das Rendas — disse ela em voz baixa. — Os impos-

tos baixaram. Os tempos mudaram. Há dívidas.
Continuava a não fazer sentido para mim. O que tinha a tri-

butação das rendas que ver com o negócio de importação e expor-
tação da família?

— Então o que vai ser de mim? Devo mudar-me para Londres 
convosco?

Ela negou com a cabeça, mas, nesse instante, chegámos à cos-
tureira. Passámos lá uma hora ou mais. A Clementine comprou-
-me vários vestidos, de dia e de noite, que seriam entregues ainda 
nessa tarde, incluindo um vestido lindo azul-escuro que me fazia 
sobressair os olhos. Deliciei-me com ele até ela comentar:
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— Talvez a cor escura realce a palidez da sua pele e disfarce 
as sardas.

Desanimada, retorqui:
— Não sabia que davam tanto nas vistas. Talvez deva aplicar 

creme de rosas para tentar aclará-las. 
— Não se rale. Aparentemente, o Sr. Morgan acha-as encanta-

doras. Distintas. A opinião dele é que importa.
— Deveras? — perguntei, mas ela continuou a olhar em frente, 

caminhando a passo rápido. Senti-me gelada, embora não fizesse 
vento. Teria o Sr. Morgan feito um comentário tão pessoal, tão ava- 
liador, sobre mim à Clementine? Deveria eu agora agradar-lhe?  
A que custo para mim mesma, e por que razão? Senti-me doente 
e, embora normalmente enérgica, a precisar de repouso.

O Edward há de garantir que nada de mal te aconteça, tentei 
descansar-me. Ele era impiedosamente impertinente e egoísta, 
sim, mas éramos primos. Irmãos, quase, pelo menos a meu ver. 
Talvez eu quisesse simplesmente convencer-me de que podia 
confiar nele.

A caminho de casa, passámos pelo que me pareceu uma 
igreja católica; como restavam poucas em Inglaterra, não tinha  
a certeza.

— Gostaria de lá ir antes de partirmos, se puder — disse, 
hesitante. — Vai fazer uma semana, e, como a Clementine sabe, 
não há nenhuma igreja católica em Lymington.

Sentira-me espiritualmente em casa nos anos passados em 
Winchester, na igreja de São Pedro, na St. Peter’s Street. Onde iria 
agora à missa? A quem me poderia confessar?

Para grande surpresa minha, a Clementine disse:
— Pode lá ir se lhe servir de consolo.
— Obrigada! — Apertei-lhe ligeiramente o braço.
Alguns momentos depois, perguntou-me:
— Porque é que se fez católica?
Ela estava casada com o Edward há poucos anos, e eu passara 

grande parte desse tempo em Winchester. Não sabia o que lhe 
tinham contado do meu historial.
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— A minha mãe, Julianna Ashton, era a irmã mais velha da 
Judith, a mãe do Edward — comecei. 

— Oh, a santa Sra. Judith Ashton Everedge! — exclamou 
ela, com amargura na voz. — A quem nunca se pode atribuir 
erros, nem os pés de barro da mera humanidade. Não agradou ao 
Edward que eu tivesse herdado os seus pertences.

Eu tinha poucas recordações da irmã da minha mãe; ela não 
me queria por perto, pelo que muitas das minhas férias haviam 
sido passadas com precetoras, ou na escola, e, quando ia a casa, 
ela não queria nada comigo. Na verdade, também não queria 
nada com o Edward.

— Continue, Annabel. — A Clementine acenou-me com o 
leque. — Por favor.

— Quando eram jovens, fizeram uma Grand Tour e passaram 
uma temporada especial em Malta, devido à riqueza histórica 
da arte. A minha mãe converteu-se ao catolicismo enquanto lá 
esteve e, depreendo, enamorou-se de um maltês. Quando come-
çaram os conflitos pela independência grega, o meu avô, que 
estava doente, mandou-as regressar a casa. Elas voltaram e, bem, 
a Judith casou-se com o pai do Edward. — Constava-me que o 
meu avô quisera o pai do Edward para a minha mãe. — A minha 
mãe teve-me pouco depois e morreu passados alguns anos.

Num manicómio, enlouquecida, com uma filha fora do casa-
mento. Com o peso de ter sido abandonada. Papista. Doida varrida. 
Não disse isto, claro. Havia sempre uma grande preocupação com 
os filhos dos loucos, um receio de que também tivessem essa 
mancha e que esta se manifestasse subitamente. Era melhor não 
falar nisso, nem sequer a mim mesma, porque havia momentos 
em que me apercebia de quão diferente era dos que me rodeavam, 
e me perguntava: Também eu?

Este pensamento provocava, inevitavelmente, um pânico inte- 
rior: também me fechariam num manicómio, a ouvir os gri- 
tos tresloucados dos que me rodeavam? Os meus próprios gritos 
tresloucados? Presa. Apavorada. Aterrada, sozinha, esquecida.  
E, depois, morta.
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Passara anos a imaginar — e a afugentar — os pensamen-
tos sinistros que me ocorriam sobre os últimos anos de vida da 
minha doce mãe. Tinha todo o cuidado para não dizer nem fazer 
nada que pudesse levar-me a essa sina aterradora, e passaria o 
resto da vida a fazê-lo, se preciso fosse.

Era o meu maior medo. Estremeci à luz do Sol.
— Sente-se bem? — perguntou a Clementine.
Peguei no lenço e levei-o à testa. Assenti e continuei:
— Em todo o caso, nasci, hum… ilegítima, ou seja, não pode-

ria herdar Highcliffe nem as outras propriedades e negócios do 
meu avô quando a minha mãe faleceu. Foi tudo para a Judith,  
e depois para o Edward. — A Clementine assentiu. — Apesar das 
circunstâncias, queria conhecer melhor os meus pais, e comecei 
pelo que já sabia, a fé. Pelo caminho, descobri e comprometi-me 
com a sua verdade.

Não lhe contei que uma idosa simpática, que eu conhecera 
na igreja e que pensara ser freira, pois usava hábito e intitulava-
-se Irmã Rita, me ensinara a língua maltesa, com cuidado, com 
paciência, semana após semana.

A Clementine não disse mais nada durante um longo mo- 
mento, até virarmos a esquina do quarteirão onde ficava a casa.

— Quem me dera ter algo em que me apoiar, para estimar e 
dar-me consolo.

— A sua fé?
Sabia que ela frequentava uma igreja anglicana, todas as se- 

manas, com o resto da família e da criadagem. Se não o fizesse, 
poria em causa a própria integridade.

Mas não. Ela negou com a cabeça.
— Então fé no Edward e no Albert?
— No Albert. Sim, o Albert — disse ela, num tom cansado. 

Fitou-me. — A Annabel quer ter filhos?
Nunca ninguém me tinha perguntado isso; era o género de 

pergunta que uma boa amiga faria. Porquê aquele súbito inte-
resse na minha vida? Talvez fosse uma pergunta bastante natural, 
tendo acabado de pensar no Albert.
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— Se possível — respondi, dando voz a um anseio que repri-
mira. — Casar-me com um homem bom, ter filhos. Caso contrá-
rio, o ensino dá-me prazer e satisfação.

«Quem se contenta com pouco fica sempre a perder», dizia  
a minha antiga precetora.

A Clementine susteve o meu olhar mais um pouco.
— O casamento seria bom para si. Certamente que pode ser 

tratado, e rapidamente.
Chegámos aos degraus da casa, e pensei: Não parece que esteja 

a ser bom para si. Estaria o arranjinho, de facto, já a ser tratado?
— Rapidamente não me parece sensato — disse-lhe.
— Eu e o Edward casámo-nos rapidamente — retorquiu ela.
Sim, recordava-me das circunstâncias, e veio-me à cabeça uma  

citação de William Congreve: «A mágoa ainda pisa os calcanha-
res ao prazer: casados à pressa, temos todo o tempo para nos 
arrependermos.» 

O intendente do Edward, Jack Watts, filho do Sr. e da Sra. Watts  
de Highcliffe, abriu-nos a porta. O rosto, tão novo, tão ávido, re- 
fletia o contentamento absoluto por ter encontrado emprego em 
Londres, o que não era fácil para um jovem de Lymington.

— Bem-vindas, Sra. Everedge, menina Annabel — cumpri-
mentou ele. 

A Clementine praticamente ignorou-o.
— Vêm entregar encomendas esta tarde — disse ela. — Faça 

o favor de avisar a Maud quando chegarem.
Mais tarde, sentei-me na cama, a pensar no meu dia. Fora bon-

dade da Clementine dar-me permissão para ir à missa, levar-me 
a comprar roupa, partilhar a Maud uma ou duas vezes por dia.  
Queria retribuir-lhe o favor.

Tive uma ideia e sentei-me a esboçar o Albert, ainda de cara-
cóis, de memória. Peguei no desenho e bati à porta do quarto 
da Clementine, com alguma hesitação. Não houve resposta, e eu 
estava prestes a ir-me embora quando ela a abriu ligeiramente.

— Sim?
Virei-me para a fresta da porta.
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— Desenhei uma coisa para si. Para agradecer a sua bondade.
Ela abriu a porta um pouco mais e tirou-me o papel. Estava 

despenteada, e cheirou-me a algo estranho, como alcaçuz, ou 
licor, ou ambos. O vazio dos seus olhos alarmou-me, bem como  
a mágoa. Fechou a porta sem dizer palavra.

Fui tomar o chá da tarde na sala, como era meu hábito, o sortido 
chinês que era norma da família há anos. Quando voltei ao meu 
quarto para preparar o serão, vi que me haviam levado a roupa 
toda e substituído pelas peças que eu e a Clementine tínhamos 
ido comprar. Procurei a Maud para a interrogar. 

— Tirou as minhas coisas do quarto? — perguntei. 
Ela assentiu.
— A Sra. Everedge disse que era melhor assim.
— Sem me consultar?
Sentia-me nua, violada. Ela encolheu os ombros. Ambas sabía- 

mos a quem ela reportava. Mais tarde, ao vestir a roupa nova, 
senti que eram adereços para representar um papel, não conse-
guindo desfrutar da bênção que era estrear roupa bonita.

Talvez me deva vestir para representar um papel, ocorreu-me de 
súbito. Um papel de obediência, enquanto procuro uma oportuni-
dade para virar as coisas a meu favor. Arranjarei maneira.
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