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21 de setembro de 1808

C

aro Capitão Logan MacKenzie,
Resta‑me apenas uma consolação por lhe estar a escrever esta
carta absurda. A de que o senhor, minha querida alucinação,
não existe para a ler.
Mas estou a antecipar‑me. Primeiro devo apresentar‑me.
Chamo‑me Madeline Eloise Gracechurch. A maior simplória que
já existiu em Inglaterra. Receio que seja um choque para si, mas apai
xonou‑se por mim, quando não nos encontrámos em Brighton. E agora,
estamos noivos.

Maddie não se lembrava da primeira vez que pegara num lápis.
Apenas sabia que não se lembrava de uma única vez em que não
tivesse um.
De facto, era seu hábito andar sempre com dois ou três. Guar
dava‑os nos bolsos do avental e usava‑os para prender os cabelos
escuros e desalinhados e, por vezes — quando precisava de todos
os membros para subir a uma árvore ou saltar uma sebe —, presos
nos dentes. E usava‑os até ao fim, desenhava aves canoras, quando
devia estar com atenção às lições, e desenhava os ratinhos da igreja
em vez de rezar. Quando tinha tempo para passear ao ar livre, tudo
5
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na natureza servia — desde os rebentos de trevo que pisava até às
nuvens que pairavam por cima da sua cabeça.
Adorava desenhar tudo.
Bem, quase tudo.
Desde que não atraísse as atenções para si própria.
E assim, aos 16 anos, deu por si a ter de enfrentar a sua primeira
temporada em Londres, quase com tanta alegria como se estivesse
à espera de tomar uma dose de purgante.
Depois de muitos anos viúvo, o papá encontrara uma nova esposa,
e esta era apenas oito anos mais velha do que Maddie. Anne era
alegre, elegante, viva. O oposto da sua enteada.
Oh, como seria ser a Cinderela, numa tristeza manchada de
fuligem e vestida de farrapos?! Maddie teria ficado encantada com
uma madrasta malvada, que a fechasse numa torre, enquanto todos
iam ao baile. Pelo contrário, arranjara uma muito diferente, dese‑
josa de a vestir de seda, enviá‑la para os bailes e lançá‑la nos braços
de um príncipe confiante.
Em sentido figurado, evidentemente.
Quanto muito, esperava‑se que Maddie conseguisse encantar
um terceiro filho com aspirações à Igreja, ou talvez um baronete
falido.
Pelo menos…
Maddie não se dava bem no meio de multidões. Melhor dizendo,
não dava nada de si se estivesse rodeada por uma multidão. Em gran‑
des ajuntamentos — fosse um mercado, um teatro, ou um salão de
baile — tinha tendência para ficar praticamente congelada. Uma sen‑
sação quase ártica de terror apoderava‑se dela, e o choque dos cor‑
pos petrificavam‑na estupidamente, qual bloco de gelo.
A mera ideia de uma temporada em Londres fazia‑a estre‑
mecer.
Porém, não teria outro remédio.
Enquanto o papá e Anne (não conseguia chamar mamã a uma
jovem de 24 anos) usufruíam da sua lua de mel, Maddie foi enviada
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para um alojamento de senhoras em Brighton. O ar do mar e a
sociedade deveriam incentivá‑la a sair da concha, antes do início
da temporada.
Mas não foi esse o resultado.
Maddie passou a maior parte dessas semanas com as conchas.
Apanhando‑as na praia, desenhando‑as no seu caderno e tentando
não pensar em festas e bailes ou em cavalheiros.
Na manhã do seu regresso, Anne cumprimentou‑a com uma
pergunta incisiva.
— Então? Estás preparada para conhecer o teu mais‑que‑tudo?
Foi aí que Maddie entrou em pânico. E mentiu. Nesse momento,
cozinhou uma enorme falsidade que determinaria o resto da sua
vida, para o melhor e para o pior.
— Já o conheço.
A expressão de espanto no rosto da madrasta foi imensamente
satisfatória. Mas, segundos depois, Maddie apercebeu‑se de como
fora estúpida. Deveria ter sabido que aquela sua afirmação não
poria fim ao assunto. Claro que lançou apenas centenas de outras
perguntas.
— Quando virá ele cá?
— Hum… Não pode. Bem queria, mas teve de deixar o país
imediatamente.
— Para quê?
— Porque está no exército. É oficial.
— E a família dele? Pelo menos deveríamos conhecê‑la.
— Não pode ser. Ele é de muito longe. Da Escócia. E também
já morreram todos.
— Pelo menos diz‑nos o nome dele.
— MacKenzie. O nome dele é Logan MacKenzie.
Logan MacKenzie. De súbito, o seu pretendente não‑real tinha
nome. No fim da tarde, tinha cabelo (castanho), olhos (azuis), voz
(profunda com sotaque das Terras Altas), um posto (capitão) e uma
personalidade (firme, mas inteligente e bondoso).
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E à noite, por insistência da família, Maddie sentou‑se para lhe
escrever uma carta.
… Neste preciso momento, pensam que estou a escrever uma carta
ao meu secreto apaixonado de kilt, mas estou apenas a encher uma
página com disparates, rezando para que ninguém espreite por cima
do meu ombro. O pior é que não terei outro remédio senão pôr esta
coisa no correio, quando terminar. Acabará esquecida num qualquer
posto de correio militar. Espero eu. Ou será lida e passada de mão em
mão para gáudio dos regimentos, que é exatamente o que mereço.
Estúpida, estúpida, estúpida. O relógio avança e quando marcar a
minha ruína, terei de confessar. Primeiro serei obrigada a explicar que
menti acerca de ter atraído a atenção de um belo oficial escocês durante
a minha estadia em Brighton. Depois, quando o fizer, não mais terei
desculpas para evitar a rejeição de inúmeros cavalheiros ingleses quando
chegar a primavera.
Meu caro imaginário Capitão MacKenzie, não és real nem nunca
o serás. Eu, por outro lado, sou uma verdadeira e eterna tola.
Deixo‑te este desenho de um caracol.

5 de outubro de 1808
Meu caro não‑verdadeiro Capitão MacKenzie,
Pensando bem, talvez não tenha de explicar o caso este ano. Tal‑
vez seja capaz de estender isto até ao fim da temporada. Tenho de
admitir que será muito conveniente. E a minha família já olha para
mim de maneira diferente. Sou agora uma mulher que inspirou pelo
menos um mergulho de cabeça no amor eterno e, afinal, um não será
bastante?
Porque… sabes que… estás louco por mim. Inteiramente consumido
pela paixão, apenas após alguns encontros de acaso e passeios pela
praia. Fizeste‑me numerosas promessas. Senti alguma relutância em
aceitá‑las, sabendo que o nosso amor incipiente seria posto à prova pela
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distância e pela guerra, mas garantiste‑me que o teu amor é verdadeiro
e eu…
E eu li romances a mais, creio.

10 de novembro de 1808
Meu caro Capitão MacCapricho,
Haverá algo mais mortificante do que testemunhar o caso amoroso
de um pai? Blherg! Todos sabíamos que deveria voltar a casar para ter
um herdeiro. Arranjar uma esposa jovem e fértil fez todo o sentido.
Só que eu não esperava vê‑lo a desfrutar assim, com tão pouca digni‑
dade. A culpa é desta guerra interminável e do seu efeito, que impede
as luas de mel de terem a duração apropriada. Desaparecem os dois
todas as tardes e depois eu e os criados temos de fingir que não sabemos
o que andam a fazer. Estremeço só de pensar.
Sei que deveria sentir‑me feliz por vê‑los a ambos felizes. E sinto
‑me. Mas até que este projeto de produzir um herdeiro dê os seus frutos,
creio que te escreverei menos cartas e passearei mais.

18 de dezembro de 1808
Caro Capitão MacFantasia,
Tenho uma cúmplice. A minha tia Thea veio visitar‑nos. Na sua
juventude foi uma escandalosa cortesã, arruinada na corte francesa
por um conde malvado. Agora é uma senhora frágil e inofensiva.
A tia Thea adorou a ideia de que eu estivesse a sofrer de amor e a
sentir‑me ansiosa devido aos perigos que corre o meu oficial escocês.
Nem sequer foi preciso mentir. «Claro que a Madeline não quer ir a
festas e a bailes em Londres! Não veem que a pobrezinha está consu‑
mida de preocupação pelo seu Capitão MacKenzie?»
Na verdade, até é um pouco assustador ver como adora a minha
tristeza. Até convenceu o meu pai a que me levassem o pequeno‑almoço
ao quarto, como se fosse uma senhora casada ou uma inválida. Tenho
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desculpa para me excluir de todos os divertimentos públicos e passo o
tempo que me apetece a desenhar em paz. Todas as manhãs me levam
à cama chocolate e torradas e leio o jornal mesmo antes de o papá o
fazer.
Começo a pensar que foste um golpe de génio.

26 de junho de 1809
Caro Capitão Imaginário MacInvenção,
Oh, que dia feliz! Toquem os sinos, soem as trombetas. Esfreguem
o soalho com óleo de limão. A noiva do meu pai vomita profusamente
todas as manhãs e também quase todas as tardes. Os sinais são sim‑
ples. Uma coisinha barulhenta, malcheirosa e irrequieta vai entrar
neste mundo a estrebuchar, dentro de seis ou sete meses. A alegria deles
é completa e eu sou cada vez mais empurrada para as margens deste
acontecimento.
Não importa! Tu e eu temos o resto do mundo. A tia Thea ajuda
‑me a fazer o mapa da tua campanha. Conta‑me histórias acerca do
campo francês para que eu imagine as paisagens que encontrarás quando
expulsares Napoleão para o outro lado dos Pirenéus. Diz que quando
sentires o perfume a alfazema, a vitória estará próxima.
Tenho de me lembrar de fazer uma expressão triste de tempos em
tempos, como se estivesse preocupada por tua causa. É estranho, mas,
por vezes, é uma coisa muito fácil de fingir.
Fica bem e cuida‑te, meu capitão.

9 de dezembro de 1809
Oh, meu querido capitão,
Vais ficar zangado comigo. Sei que jurei de todo o coração ser‑te fiel,
mas tenho de te fazer uma confissão. Apaixonei‑me. Perdi o meu coração
para outro homem, irrevogavelmente. Chama‑se Henry Edward Grace‑
church, pesa pouco mais de três quilos, é todo cor‑ de‑rosa e enrugado…
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e é perfeito. Não sei como alguma vez lhe chamei «uma coisinha»!
Nunca existiu um anjo tão belo e encantador.
Agora que o papá tem um herdeiro, as nossas propriedades nunca pas‑
sarão para o Temido Americano e eu não ficarei confinada a uma pobreza
moderada. Isto significa que não preciso de me casar nem ter um preten‑
dente escocês ficcional para explicar essa minha falta de vontade.
Posso afirmar que nos distanciámos, pusemos fim a toda esta tola
troca de correspondência e às mentiras. Se bem que a tia Thea agora
gosta tanto de ti, e eu gosto tanto dela. Além do mais, sentiria falta de
te escrever.
Que coisa tão estranha. Não me compreendo. Mas, por vezes, ima‑
gino que tu me compreendes.

9 de novembro de 1810
Querido Logan,
(Certamente já nos poderemos tratar pelos nomes próprios.)
O que se segue é um exercício de pura mortificação. Nem acredito
que vá escrever tal coisa, mas talvez o facto de o passar para o papel e
o enviar faça com que eu me veja livre deste hábito. Sabes, tenho uma
almofada. É uma bela almofada, de penas de ganso. Firme e grande.
Quase um travesseiro. À noite coloco‑ a de um lado da cama com um
tijolo quente por baixo para a aquecer. Depois encosto‑me a ela e, se
fechar os olhos e ficar meio adormecida, quase acredito que sejas tu.
Ao meu lado. A aquecer‑me e a tomar conta de mim. Mas não és tu
— é uma almofada, e tu não és uma pessoa real. E eu sou tola. Mas
agora habituei‑me e já não consigo dormir sem ela. As noites são dema‑
siado longas e solitárias.
Onde quer que estejas, espero que durmas bem. Bons sonhos, Capi‑
tão MacAlmofada.
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17 de julho de 1811
Meu caro proprietário das Terras Altas e capitão,
Pregaste‑me uma boa partida para um homem que não passa de
uma almofada cheia de mentiras e bordada com uma sugestão de per‑
sonalidade.
Vais ser proprietário. A tia Thea convenceu o meu padrinho, o Conde
de Lynforth, a deixar‑me uma lembrancinha no seu testamento. Nada
mais nada menos que um castelo nas Terras Altas da Escócia. O Cas‑
telo de Lannair, é esse o seu nome. Destina‑se a ser a nossa casa quando
voltares da guerra. Será o fim perfeito para esta obra‑prima do absurdo,
não é verdade?
Valha‑me Deus! Um castelo.

16 de março de 1813
Querido capitão da minha perfeita loucura,
O Menino Henry e a Menina Emma crescem a olhos vistos. Segue
um desenho. Graças à preocupada mãe destas crianças, aprenderam
a fazer as suas orações da noite. E todas as noites — o meu coração
aperta‑se de o escrever — rezam por ti. «Deus abençoe e proteja o nosso
bravo Capitão MacKenzie». Bem, da maneira como Emma o pronun‑
cia, mais parece «Capião Macaroni». E de cada vez que rezam por ti,
sinto a minha alma deslizar para mais perto do enxofre do Inferno.
Isto já foi longe demais, contudo se eu revelasse a minha mentira, des
prezar‑me‑iam. E lamentar‑te‑iam. Afinal, passaram já cinco anos
desde que não nos conhecemos em Brighton.
Já fazes parte da família.

20 de junho de 1813
Meu querido e silencioso amigo,
Parte‑se‑me o coração, mas tenho de o fazer. Tenho mesmo. Não
posso suportar mais a culpa. E há uma única maneira de isto terminar.
12
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Terás de morrer.
Lamento. Não sabes como o lamento. Prometo fazer‑te morrer como
um valente. Salvarás quatro — não, seis — homens num feito de cora‑
gem e nobre sacrifício. Quanto a mim, estou arrasada. São genuínas
as lágrimas que mancham esta missiva. O luto que vestirei por ti será
verdadeiro, também. Como se matasse parte de mim — a parte que
continha todas essas esperanças românticas, mas também loucas.
Instalar‑me‑ ei então na vida como uma solteirona, como sempre soube
que seria. Nunca casarei, nunca me entregarei, nunca amarei. Talvez
se escrever estas coisas, me habitue a que sejam verdade. É tempo de
acabar com a mentira e pôr de lado os sonhos.
Meu querido e falecido Capitão MacKenzie…
Adeus.

S
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Capítulo Um

Invernesshire, Escócia
Abril de 1817

B

lu.
Blu‑blu‑blu.
A mão de Maddie teve um espasmo.
A tinta espirrou da caneta fazendo grandes borrões na estru‑
tura de asas que desenhava. A sua delicada libelinha brasileira
parecia agora um frango leproso.
Duas horas de trabalho completamente desperdiçadas.
De nada importaria se as bolhas significassem o que ela espe‑
rava.
Cópula.
Sentiu o coração bater apressado. Pôs de lado a caneta, ergueu
a cabeça o suficiente para conseguir ver claramente o aquário de
vidro e ficou imóvel.
Maddie era por natureza uma observadora. Sabia como desva‑
necer, se camuflar no papel de parede da sala, na tinta do salão de
baile ou na pedra coberta de estuque do Castelo de Lannair. E tinha
muita experiência a observar os rituais de acasalamento das cria‑
turas mais maravilhosas, desde os aristocratas ingleses às traças
das couves.
15
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Porém, quando se tratava de namoro, as lagostas eram a espé‑
cie mais preconceituosa e formal.
Esperara meses que a fêmea Fluffy se desenvolvesse e se decla‑
rasse pronta para acasalar. No aquário estava o Rex, o espécime
masculino. Não sabia qual deles lhe parecia mais frustrado.
Talvez fosse o dia. Maddie espreitou para o aquário, cheia de
ansiedade.
Pronto. Por detrás de um bocado quebrado de coral, uma antena
esguia e cor de laranja acenava na escuridão lamacenta.
Aleluia.
É assim mesmo, desejou sem pronunciar palavra. Vamos, Fluffy.
Isso mesmo! Foi um inverno longo e solitário por baixo dessa pedra.
Mas agora estás pronta.
Apareceu uma garra azul.
Provocação desavergonhada.
— Deixa de te armar em esquisita.
Por fim a fêmea ficou totalmente exposta, à medida que saía do
esconderijo.
E depois alguém bateu à porta.
— Menina Gracechurch?
Foi o fim.
Com um blu‑blu‑blu, a Fluffy desapareceu tão depressa como
tinha aparecido. De volta para debaixo da pedra.
Raio!
— Que se passa, Becky? A minha tia está doente?
Para ser incomodada no seu estúdio, alguém devia estar doente.
Os criados sabiam que não a deviam interromper quando estava a
trabalhar.
— Ninguém está doente, menina. Mas tem uma visita.
— Uma visita? Mas que surpresa.
Para uma inglesa solteirona a viver nas inóspitas Terras Altas
da Escócia, as visitas eram sempre uma surpresa.
— Quem é? — perguntou.
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— É um homem.
Um homem.
Maddie estava mais do que surpreendida. Chocada, dir‑se‑ia.
Afastou a ilustração da libelinha, agora arruinada, e foi esprei‑
tar à janela. Não teve sorte. Escolhera aquele aposento na torre pela
sua vista de cortar a respiração — as colinas verdes e ondulantes
e, serpenteando entre elas, o lago espelhado. Não lhe permitia avis‑
tar o portão ou a entrada.
— Oh, Menina Gracechurch… — Becky parecia nervosa.
— O homem é tão alto.
— Valha‑me Deus! E esse homem alto tem nome?
— Não. Isto é, deve ter nome, não é verdade? Mas não disse.
Ainda não. A senhora sua tia pensa que será melhor a menina ir
ver por si mesma.
Bem… aquilo estava cada vez mais misterioso.
— Vou já. Pede à cozinheira que prepare o chá, por favor.
Maddie desabotoou a bata. Depois passou o avental pela cabeça
e pendurou‑o num cabide ali perto e fez um rápido inventário da
sua aparência. O vestido cinzento não estava muito enrugado, mas
tinha as mãos sujas de tinta e o cabelo em desalinho. Não havia
tempo para um penteado como devia ser. Também não sabia onde
estavam os ganchos. Puxou os caracóis negros com as mãos e torceu
‑os na nuca, prendendo o carrapito com um lápis. O melhor pos‑
sível naquelas circunstâncias.
Quem quer que fosse aquele homem inesperado, sem nome e
tão grande, não ficaria grandemente impressionado com ela.
Seja como for, os homens raramente se impressionavam com ela.
Desceu vagarosamente a escada de caracol, perguntando a si
própria quem seria o visitante. Provavelmente um agente de terre‑
nos da propriedade vizinha. O Lorde Varleigh só era esperado no
dia seguinte e Becky saberia o seu nome.
Quando Maddie chegou ao fundo da escada, a tia Thea veio ter
com ela.
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Tocou no turbante que usava com ar dramático.
— Oh, Madling. Por fim.
— Onde está esse misterioso visitante? No vestíbulo?
— Na sala. — A tia deu‑lhe o braço e seguiram juntas pelo cor‑
redor. — Pronto, minha querida. Tens de ter calma.
— Estou calma. Ou pelo menos estava até a tia me pedir para
estar. — Observou o rosto da tia à procura de pistas. — Que raio
que passa?
— Pode ser um choque para ti, mas não te preocupes. Assim
que terminar, faço‑te um cordial para te acalmares.
Um cordial.
Oh, meu Deus! A tia Thea achava‑se uma boticária amadora.
O problema era que as suas «curas» eram sempre piores do que a
doença.
— É apenas uma visita. Tenho a certeza de que não será neces‑
sário um cordial.
Maddie resolveu endireitar os ombros e mostrar um ar de boa
saúde, quando foi cumprimentar o homem grande e sem nome.
Quando entraram na sala, a sua decisão foi posta à prova.
Não era apenas um homem.
Era um homem.
A figura alta e imponente de um escocês, envergando aquilo
que aparentemente era um uniforme militar: um kilt de tartan
verde e azul, a condizer com a tradicional casaca vermelha.
Tinha o cabelo bastante comprido (castanho com laivos arrui‑
vados), e o maxilar quadrado denotava uma barba de alguns dias
(ruiva, com pelos castanhos). Ombros largos e um corpo esguio.
A tradicional bolsa negra em volta da cintura e um punhal embai‑
nhado na anca. Quando o kilt chegava ao fim, surgiam as pernas
musculosas e peludas que logo a seguir desapareciam dentro das
meias e das botas negras já gastas.
Maddie lutou consigo mesma para não o olhar com os olhos
muito abertos. Mas perdeu a batalha.

18

Miolo Prometida do Capitão_Final.indd 18

10/Dec/15 16:55

A

prometida do

C a p i tã o

No seu conjunto, a aparência do visitante era um verdadeiro
assalto de virilidade.
— Boa tarde — conseguiu ela dizer, fazendo uma desajeitada
reverência.
Ele não respondeu, nem se inclinou. Aproximou‑se dela sem
proferir uma palavra.
E no ponto em que um cavalheiro bem‑educado se deteria, apro
ximou‑se ainda mais.
Ela passou o peso do corpo de um pé para o outro, ansiosa. Pelo
menos ele resolvera‑lhe o problema de olhar ostensivamente para
ele. Agora nem pensava em erguer os olhos.
Deteve‑se suficientemente perto para que Maddie respirasse os
aromas do uísque e do fumo da madeira e divisasse uma boca larga
e diabólica através da barba já crescida. Uns longos segundos depois,
forçou‑se a olhá‑lo de frente.
Os seus olhos eram de um azul de cortar a respiração. Mas não
no bom sentido.
Eram do tipo de azul que causava uma sensação estranha — de
se ser lançado no céu ou mergulhado em água gelada. Atirado para
um vazio sem esperança de regresso. Uma sensação nada agradável.
— Menina Madeline Gracechurch?
Oh, a voz dele era o pior de tudo. Profunda com o sotaque das
Terras Altas que arranhava e aprofundava as palavras, conferindo
‑lhes ainda mais significado.
Acenou afirmativamente.
— Vim para casa, ter consigo.
— P… para casa? Ter comigo?
— Eu sabia — disse a tia Thea. — É ele.
O desconhecido acenou afirmativamente.
— Sou eu.
— Quem?! — exclamou Maddie.
Não queria ser indelicada, mas nunca o vira na sua vida. Tinha
a certeza. O seu rosto ou figura não seriam fáceis de esquecer.
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Era impressionante. Mais que impressionante. Sentia‑se arrasada
por ele.
— Não me conhece, mo chridhe?
Ela abanou a cabeça. Estava farta da brincadeira.
— Diga‑me o seu nome.
O canto da boca dele ergueu‑se, esboçando um ligeiro sorriso,
quase arrogante.
— Capitão Logan MacKenzie.
Não.
O mundo transformou‑se num turbilhão de cores: verde, ver‑
melho e aquele azul forte, tão perigoso.
— Disse… — Maddie vacilou. — Com certeza que não disse
Cap…
Não conseguiu dizer mais nada. Não conseguia mover a língua.
Depois os joelhos cederam.
Não desfaleceu nem caiu. Sentou‑se simplesmente, com força.
As suas costas bateram no canapé e o ar saiu‑lhe dos pulmões.
— Uf.
O escocês olhou para ela, parecendo levemente divertido.
— Sente‑se bem?
— Não — disse ela, com toda a franqueza. — Estou a ver coi‑
sas. Isto não pode estar a acontecer.
E de facto, aquilo não podia estar mesmo a acontecer.
O Capitão Logan MacKenzie não podia estar vivo. E também
não podia estar morto.
Não existia.
Há já uma década que todos haviam acreditado que ela amara
primeiro para em seguida chorar o homem que era apenas ficção.
Maddie passara inúmeras tardes a escrever‑lhe cartas — missi‑
vas que haviam sido apenas páginas de disparates ou desenhos de
traças e caracóis. Recusara‑se a estar presente em festas e bailes,
desculpando‑se com a sua devoção ao herói das Terras Altas que
lhe povoava os sonhos, quando, na verdade, preferia ficar em casa
a ler um livro.
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O padrinho, o Conde de Lynforth, deixara‑lhe em testamento o
Castelo de Lannair para que ela pudesse estar mais perto da casa
do seu amado. O querido velhote fora muito atencioso.
E quando o engano começou a pesar sobre a sua consciência,
Maddie oferecera ao seu bravo e honroso oficial uma morte com‑
pletamente ficcional. Vestira‑se de preto durante um ano e depois
de cinzento. Todos acreditavam que estava inconsolável, mas o
preto e o cinzento ficavam‑lhe bem. Escondiam as manchas da
tinta e do carvão que o seu trabalho lhe proporcionava.
Graças ao Capitão MacKenzie tinha uma casa, um rendimento
e um trabalho de que gostava — e não era pressionada a voltar à
sociedade de Londres. Nunca tencionara enganar a família durante
tantos anos, mas não prejudicara ninguém. Tudo parecia ter cor‑
rido pelo melhor.
Até àquele momento.
Agora passava‑se qualquer coisa de terrivelmente errado.
Maddie voltou a cabeça gradualmente, à maneira da pequena
Miss Muffet1, fazendo um esforço para olhar para o escocês que
estava sentado ao seu lado. O coração batia‑lhe acelerado.
Se o seu Capitão MacKenzie não existia, quem era então este
homem? E o que quereria dela?
Não és real. — Fechou os olhos por momentos e beliscou‑se, na
esperança de acordar daquele sonho horrível. — Não és real.
A tia Thea levou uma mão ao pescoço e abanou‑se vigorosa‑
mente com a outra.
— Trata‑se certamente de um milagre. Pensar que nos tinham
dito que o senhor tinha…
— Morrido? — O olhar do oficial não abandonava o de Maddie.
A sua voz deixou transparecer alguma ironia. — Não estou morto.
Toque e veja por si mesma.
Tocar?
1

Personagem de uma canção infantil inglesa. [N. da T.]
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Oh, não. Tocar nele estava fora de questão. Não lhe tocaria.
Mas antes que Maddie percebesse o que estava a acontecer, ele
pegou‑lhe na mão nua e levou‑a ao interior da sua casaca aberta,
encostando‑a ao peito.
E tocaram‑se. Intimamente.
Uma emoção estúpida e instintiva invadiu‑a. Nunca dera sequer
a mão a um homem. Nunca sentira a pele masculina encostada à
sua. E a curiosidade falou mais alto do que as suas objeções.
A mão dele era grande e forte. Áspera, com calos e marcada
por cicatrizes e queimaduras de pólvora. Aquelas marcas revela‑
vam que a vida dele fora passada na guerra e em lutas, do mesmo
modo que os seus dedos — pálidos e manchados de tinta — reve‑
lavam que a sua vida era passada a escrever… e sem quaisquer
aventuras.
Ele pousou a mão dela sobre a sua camisa gasta. Por baixo era
impressionantemente sólido. Quente.
Real.
— Não sou um fantasma, mo chridhe. Apenas um homem.
De carne e osso, mo chridhe.
Continuava a utilizar aquelas palavras. Maddie não era fluente
em gaélico, mas durante aqueles anos conseguira aprender algu‑
mas palavras aqui e ali. Sabia que mo chridhe significava «meu
coração».
As palavras eram uma forma de tratamento afetuosa, mas não
havia ternura na voz dele. Apenas uma raiva que fervia lentamente.
Pronunciava as palavras como um homem que há muito havia
arrancado o coração, enterrando‑o no chão frio e escuro.
Com as mãos unidas, afastou a lapela do casaco. O gesto reve‑
lou um canto do papel amarelado metido dentro do bolso do peito.
Maddie reconheceu a caligrafia no envelope.
Era a sua.
— Recebi as tuas cartas, moça. Todas elas.
Que Deus lhe acudisse. Ele sabia.
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Sabia que ela mentira. Sabia tudo.
E estava ali para a fazer pagar.
— Tia Thea — murmurou ela —, creio que sempre precisarei
do cordial.
Afinal — pensou Logan —, é esta a jovem.
Por fim encontrara‑a. Madeline Eloise Gracechurch. Nas suas
próprias palavras, a maior tolinha de toda a Inglaterra.
A jovem não estava agora em Inglaterra. E, pelo modo como
empalidecera nos últimos segundos, suspeitava que também não
respirasse.
Apertou‑lhe um pouco a mão e ela pareceu sufocada. A cor
subiu‑lhe às faces.
Pronto, assim era melhor.
O próprio Logan teria de confessar que precisara de um momento
para recuperar a sua própria compostura. Também ela o deixara
sem respiração.
Passara muito tempo a pensar como seria. Demasiado tempo
ao longo de todos aqueles anos. Claro que ela lhe enviara desenhos
de todos os abençoados cogumelos, traças e flores que existem
— mas nunca um retrato seu.
Pelos deuses, era magra! Muito mais bonita do que as suas car‑
tas o haviam levado a imaginar. E também mais pequena, mais
delicada.
— Então… — disse ela. — Isto significa que… tu… eu…
E também muito menos articulada.
O olhar de Logan dirigiu‑se para a tia, que era exatamente como
ela a retratara. Ombros frágeis, olhos vivos, turbante cor de açafrão.
— Talvez nos permita uns minutos a sós, tia Thea. Dá‑me
licença que lhe chame tia Thea?
— Mas… certamente que sim.
— Não — gemeu a sua prometida. — Não, por favor.
Logan deu‑lhe uma palmadinha no ombro magro.
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— Então, então…
A tia Thea apressou‑se a desculpar a sobrinha.
— Tem de a desculpar, capitão. Há anos que o considerávamos
morto. Veste de luto desde aí. O seu regresso… bom, é um grande
choque. Ela está extenuada.
— É compreensível — declarou ele.
E era.
Logan também ficaria surpreendido se uma pessoa que ele inven‑
tasse do nada, e sobre a qual mentisse durante uma década, apa‑
recesse à porta dele uma bela tarde.
Surpreendido, chocado… talvez até assustado.
Madeline Gracechurch parecia estar simplesmente aterrorizada.
— O que foi que disseste que querias, mo chridhe? Uma cata‑
plasma?
— Um cordial — disse a tia Thea. — Vou aquecer um imedia‑
tamente.
Assim que a tia saiu da sala, Logan apertou o pulso esguio de
Madeline com a mão e obrigou‑a a pôr‑se de pé.
O movimento pareceu ajudá‑la a retomar a fala.
— Quem é o senhor? — perguntou num murmúrio. — Não tem
consciência? Aparece aqui, qual impostor, para assustar a minha tia?
— Impostor? — disse de modo divertido. — Não sou um impos‑
tor, minha menina. Mas admito que não tenho consciência.
Ela humedeceu os lábios com um movimento nervoso, atraindo
o olhar dele para um beicinho que podia, de contrário, ter escapado
à sua atenção.
Perguntando a si próprio que mais lhe poderia ter escapado,
deixou que os seus olhos a percorressem, desde o atabalhoado car‑
rapito de cabelo escuro no cimo da cabeça até ao possível corpo
oculto pelo vestido cinzento, de decote subido.
Não importava, disse para consigo. Não estava ali pelas atrações
carnais.
Estava ali para recolher o que lhe pertencia.
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Logan respirou fundo. O ar que pairava ao redor de Maddie
tinha um aroma familiar.
Quando sentires o cheiro a alfazema, a vitória está próxima.
Maddie levou a mão à testa.
— Não compreendo o que se passa.
— Não? É assim tão difícil acreditar que o nome e a patente que
retirou do ar possa pertencer a um homem verdadeiro que se encon‑
trava algures? MacKenzie é um nome vulgar. O Exército Britânico
é um vasto mar de candidatos.
— Sim, mas nunca me dirigi a ninguém em particular. Tive o
cuidado de escrever o número de um regimento que não existe.
Nunca indiquei uma localização. Simplesmente metia as cartas no
correio.
— Bom, de uma maneira ou de outra…
— De uma maneira ou de outra foram ter consigo — engoliu
em seco, audivelmente. — E o senhor… oh, não. O senhor leu‑ as?
Ele abriu a boca para responder.
— Claro que as leu — disse ela, sem o deixar falar. — Não esta‑
ria aqui se não as tivesse lido.
Logan não sabia se haveria de se sentir aborrecido ou grato por
ela completar o seu lado da conversa. Supôs que fosse um hábito
que alimentasse. Levara a cabo uma correspondência unilateral
com ele durante anos.
E depois de se servir dele, tivera a coragem de o matar.
A sonsa herdeirazinha inglesa pensara ter descoberto o esquema
perfeito para evitar ser obrigada a casar.
Estava prestes a saber que estava enganada.
Muito enganada.
— Oh, meu Deus — resmungou ela. — Creio que vou vomitar.
— Devo dizer‑lhe que é uma bela maneira de saudar o meu
regresso a casa.
— Esta não é a sua casa.
Vai ser, minha menina, vai ser.
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Logan decidiu dar‑lhe um momento para se recompor. Deu uma
pequena volta pela sala. O castelo em si era notável. Uma torre
clássica, fortificada e habitável, em muito bom estado. O aposento
em que se encontravam naquele momento estava forrado com tape‑
çarias antigas, mas de contrário mobilado no que ele supôs ser o
estilo típico inglês.
Mas não queria saber de tapetes e sofás.
Fez uma pausa junto à janela. Era a terra em redor que lhe inte‑
ressava. O vale era ideal. Uma fita verdejante de terra fértil que se
estendia ao longo do límpido lago. Por trás as colinas abertas, ideais
para a pastagem.
Eram estas as Terras Altas que os seus soldados haviam conhe‑
cido na juventude. As Terras Altas que quase haviam desaparecido
quando regressaram da guerra, roubadas pelos gananciosos senho‑
res ingleses — e por uma ou outra solteirona elegante.
Seria agora a casa deles. Aqui, à sombra do Castelo de Lannair,
os seus homens recuperariam o que lhes fora roubado. Naquele
vale havia espaço suficiente para casas, plantações, famílias.
Reconstruir a vida.
Logan não se deteria perante o que quer que fosse para lhes ofe‑
recer essa possibilidade. Devia‑lhes aquilo. Devia‑lhes muito mais.
— O senhor terá de se ir embora — declarou ela.
— Ir embora? Nem pensar, mo chridhe.
— Tem de partir. Já.
Pegou‑lhe na manga da casaca e puxou‑o em direção à porta.
Sem resultado.
Depois desistiu de o puxar e começou a empurrá‑lo.
Também de nada serviu. Exceto talvez para contribuir para o
divertimento de Logan.
Ele, um homem enorme, ela, uma mulher pequena. Logan não
pôde deixar de rir. Mas os esforços dela não foram inteiramente
ineficazes. A pressão das pequenas mãos nos braços e no peito dele
agitou‑o em lugares perigosos.

26

Miolo Prometida do Capitão_Final.indd 26

10/Dec/15 16:55

A

prometida do

C a p i tã o

Passara muito tempo sem o toque de uma mulher.
Demasiado tempo.
Por fim, ela desistiu de o puxar e empurrar e usou um último
recurso.
Implorar piedade. Com uns grandes olhos castanhos de car‑
neiro mal morto. Mal sabia ela que aquela tática era a que menos
resultaria. Logan não era homem que se deixasse demover por uma
terna emoção.
Porém, era homem — e emocionava‑se com uma cara bonita.
Com todos os esforços que ela fizera, ele começara a ver‑lhe alguma
cor no rosto. E uma intrigante centelha naqueles olhos grandes e
escuros.
Esta jovem não deveria estar vestida de cinzento. Com aquele
cabelo escuro e lábios rosados, precisava de uma cor vibrante. Ver‑
des profundos das Terras Altas ou um azul‑safira.
O seu próprio sorriso apanhou‑o de surpresa.
Iria parecer muito airosa ao usar as cores do seu clã.
— Vá‑se embora — disse ela. — Se for já, consigo convencer a
minha tia de que tudo isto foi um engano. Porque é um engano.
Tem de o saber. Nunca o quis incomodar com as minhas divaga‑
ções tolas.
— Talvez não pretendesse fazê‑lo, mas envolveu‑me no assunto.
— Então quer um pedido de desculpas? Lamento. Muito, muito.
Por favor, se me devolver as cartas e seguir o seu caminho, serei
muito generosa. Estou disposta a pagar‑lhe os incómodos que causei.
Logan abanou a cabeça. Pensaria ela que ele se contentava com
um suborno?
— Não me vou embora. Nem por todo o dinheiro que tiver na
sua bolsa de seda.
— Então o que quer?
— É muito simples. Quero o que dizem as suas cartas. O que há
muito vem a dizer à sua família. Sou o Capitão Logan MacKenzie.
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Recebi todas as suas missivas e, apesar da sua tentativa de me matar,
estou vivo e muito vivo.
Espetou‑lhe um dedo por baixo do queixo, para lhe erguer o
rosto. Para que ela ouvisse e acreditasse nas palavras dele.
— Madeline Eloise Gracechurch… vim para me casar contigo.

S
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tia Thea sentou‑se em frente de Maddie na mesa do chá.
— Bem, minha querida, tenho de te dizer que esta foi uma
tarde extremamente surpreendente.
Maddie não o podia negar. Introduziu a colher no cordial e come‑
çou a desenhar oitos na bebida pálida e grossa.
O encontro com o Capitão MacKenzie deixara‑a muito nervosa.
Vim para me casar contigo, dissera.
E que resposta lhe dera ela? Uma recusa inteligente e definitiva?
Arrancara‑lhe o sorriso trocista com o seu espírito cortante? Man‑
dara‑o cavalgar para trás do sol‑posto para que nunca mais inco‑
modasse uma confiante jovem inglesa no seu lar?
Ah! Claro que não. Limitara‑se a ficar ali, imóvel como uma
pedra e ainda mais muda, até a tia regressar com a bebida na mão.
Vim para me casar contigo.
Maddie culpou a sua educação. As filhas dos cavalheiros eram
educadas para acreditar que aquelas palavras — quando pronuncia‑
das por um cavalheiro razoavelmente atraente e bem‑intencionado
— eram a chave da felicidade. Tinham‑lhe ensinado durante milha‑
res de chás de bonecas que o casamento deveria ser o seu desejo,
o seu objetivo… a razão da sua própria existência.
Esta lição fora de tal modo incutida na sua pessoa, que Maddie
sentira uma vibração idiota de entusiasmo quando ele declarara a
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sua ridícula intenção. Uma vozinha dentro de si obrigara‑a a ale
grar‑se. Conseguiste! Finalmente um homem quer casar contigo.
Senta‑te, disse ela à voz. E está calada.
Recusou definir o seu valor pessoal tendo por base uma pro‑
posta de casamento. E muito menos aquela, que não era uma ver‑
dadeira proposta, mas uma ameaça — feita por um homem que
não era um cavalheiro, não era bem‑intencionado, mas era inega‑
velmente atraente.
— Nunca sonhei que isto fosse possível. — Maddie continuou
a fazer círculos com a colher na tijela. — Não posso imaginar como
tal coisa ocorreu.
— Podes ter a certeza de que também eu estou abismada. Regres‑
sar dos mortos é um choque, não há dúvida. Até mais do que isso…
— A tia encostou o queixo às costas da mão e olhou pela janela
para o pátio. — Olha‑me só aquele homem.
Maddie seguiu o olhar da tia.
O Capitão MacKenzie estava no centro do espaço coberto de relva,
dando ordens ao pequeno grupo de soldados sob o seu comando.
Os homens haviam trazido os cavalos para dentro das muralhas
do castelo, de modo a serem alimentados e alojados durante a noite.
Depois tinham expressado a intenção de montar um acampamento.
Estavam praticamente a instalar‑se.
Santo Deus. Como acontecera aquilo?
Do mesmo modo que todas as outras coisas tinham acontecido,
disse Maddie para consigo.
A culpa era sua.
Cometera um erro anos antes, tal como uma criança fazia ino‑
centemente uma bola de neve — a princípio, pequena e manobrá‑
vel, coubera‑lhe na palma da mão.
Depois, a bola de neve escapara‑se‑lhe e rolara pelo monte.
A partir daí tudo lhe fugira ao controlo. As mentiras construíram
‑se sobre elas próprias, crescendo cada vez mais, ganhando uma
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velocidade vertiginosa. E por muito depressa que corresse atrás
dela, nunca conseguira recuperar a bola de neve.
— E pensar que a minha pequena Madling, apenas com a tenra
idade de 16 anos, apanhou esse espécime incrível. E eu a pensar
que só apanhavas conchas. — A tia Thea brincava com a sua pul‑
seira. — Bem sei que nos contaste muita coisa do teu capitão, mas
pensei que tivesses exagerado nas qualidades que lhe atribuías. Pen‑
sei que quisesses fazer‑te humilde. Se eu tivesse menos 30 anos…
— Por favor, tia Thea.
— Compreendo agora porque resististe a casar com qualquer
outra pessoa naquela altura. Um homem como este arruína o desejo
que uma mulher possa sentir por outros. Sei‑o muito bem. Foi exa‑
tamente o que aconteceu comigo e com o Conde de Montclair. Ah!
Reviver aquela primavera em Versailles. — Olhou de novo para
Maddie. — Não tocaste no cordial.
Maddie olhou para a bebida aromática e espessa que tinha diante
de si.
— Cheira‑me… a uma coisa estranha.
— É o habitual. Leite quente com cerveja. Um pouco de açúcar,
anis, cravinho.
— Tem a certeza de que não tem mais nada? — Maddie levan‑
tou a colher. — Nenhum ingrediente especial?
— Ah, sim. Acrescentei um pouquinho do Elixir do Dr. Har‑
greaves. E uma pitada de especiarias para melhorar a expetoração
— apontou para a tijela. — Vá lá. Sê uma menina bonita e bebe
isso tudo. Faltam muitas horas para o jantar. Disse ao teu capitão
que trouxesse os seus homens para tomarem uma refeição assim
que estivessem instalados.
— Vamos dar‑lhes de comer? — Todos sabiam que, uma vez que
se alimentasse um grupo de animais errantes, estes nunca mais se
iriam embora. — A cozinheira vai despedir‑se em sinal de protesto.
— São soldados. Querem coisas simples. Pão, carne, sobremesa.
Não precisarão de uma ementa elegante. — A tia Thea ergueu as
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sobrancelhas grisalhas. — A menos que lhes queiras oferecer o
casal de lagostas.
Maddie ergueu os olhos, horrorizada.
— A Fluffy e o Rex? Como pode a tia sugerir uma coisa dessas?
— O que sugiro, minha querida, é que o teu tempo a espreitar
o acasalamento dos mariscos pode estar a chegar ao fim.
— Mas fui encarregada pelo Sr. Orkney de desenhar uma série
de ilustrações sobre o ciclo de vida da lagosta. O acasalamento é
apenas uma parte. Podem viver durante décadas.
As lagostas eram apenas um dos projetos que tinha em mãos.
Com alguma sorte — e a ajuda do Lorde Varleigh — esperava ter
outras encomendas.
— Tens um ciclo de vida próprio ao qual dar andamento. — A tia
Thea pousou as mãos sobre as de Maddie. — Agora que o capitão
regressou, podes casar em breve. Isto é, se ainda quiseres casar com
ele. Não queres?
Maddie olhou diretamente nos olhos da tia.
Pronto. Ali estava a possibilidade de dar um rápido pontapé de
verdade naquela sempre crescente bola de neve. De a desfazer de
uma vez por todas.
Sabe, tia Thea, de facto não quero casar‑me com ele. Não fui eu
que consegui apanhar aquele espécime masculino. Nunca o tinha visto
na vida. Nunca existiu um Capitão MacKenzie. Contei uma mentira
tola porque me sentia em pânico e queria evitar uma temporada de
desilusões. Enganei todos durante anos e lamento‑ o. Lamento muito e
sinto‑me envergonhada.
Maddie mordeu os lábios.
— Tia Thea, eu…
— Não te esqueças do que vais dizer — disse a tia, levantando
‑se da mesa e dirigindo‑se ao armário. — Em primeiro lugar vou
servir‑me de um pouco de brandy para celebrar. Sei que este dia
representa um milagre para ti. O teu amado voltou para casa. Mas,
de certo modo, também representa o meu triunfo. Depois de todas
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as vezes que tive de discutir com o teu pai para que ele não te obri‑
gasse a voltar à sociedade… Estou muito feliz por ti. E também por
mim. Sinto‑me vingada. Os últimos dez anos da minha vida têm
agora um significado. — Trouxe o copo de brandy para a mesa.
— Bem, então, o que ias dizer?
Maddie sentiu o coração apertado.
— Sabe como me sinto grata. E como a adoro.
— Claro que sim. É fácil as pessoas adorarem‑me.
— Então espero que possa perdoar‑me de todo o coração.
— Perdoar‑te? — A tia riu‑se. — Porquê, Madling, minha que‑
rida?
Maddie sentiu a cabeça a latejar. Agarrou na colher até os nós
dos dedos lhe doerem.
— Por não tomar o seu cordial — lançou à tia um sorriso tímido.
— Já me estou a sentir melhor. Também posso tomar um brandy?
Não conseguia contar a verdade. A tia Thea não deveria sofrer
com os erros de Maddie. A pobre coitada não tinha fortuna própria.
Dependia do apoio financeiro de Maddie e Maddie dependia da tia
para tudo o resto. Para dizer a verdade aquilo faria mal a ambas.
A situação fora causada por si.
O intimidante escocês que se encontrava no pátio era um pro‑
blema seu.
E Maddie sabia que teria de ser ela e mais ninguém a resolvê‑lo.
Quando Logan saiu do castelo, os seus homens esperavam ansio‑
samente notícias. E a julgar pelas expressões, notícias menos boas.
— Então…? — perguntou Callum. — Como correu?
— Tão bem quanto seria de esperar — replicou Logan.
Melhor do que seria de esperar, até certo ponto. Logan imagi‑
nara que ao chegar iria encontrar uma mulher com as faces mar‑
cadas pelas bexigas ou desfeada por um lábio leporino. Pelo menos,
dissera para consigo, devia ser feia. Por que outra razão se sentiria
uma herdeira bem‑educada obrigada a inventar um namorado?
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Mas Madeline não parecia ter qualquer marca e certamente não
era feia. Era adorável.
Uma adorável mentirosa.
E ele não sabia se esse facto tornava as coisas melhores ou piores.
— Se assim é, porque está aqui connosco? — perguntou Rabbie.
— Ela pensava que eu tinha morrido — disse. — O nosso regresso
foi um choque para ela. Precisa de uns momentos para se recompor.
— Bom, pelo menos ela ainda aqui está — disse Callum. — Signi
fica que as coisas correram melhor para si do que para mim.
Munro, o cirurgião militar, juntou‑se a eles.
— Ainda não tens notícias da tua prometida, Callum?
Callum encolheu os ombros.
— Tive notícias. O meu tio em Glasgow foi consultar os regis‑
tos do navio que partiu para a Nova Escócia. Não havia nenhuma
Menina Mairi Aileen Fraser na lista de passageiros.
— Mas isso é bom — disse Munro. — Significa que ainda está
aqui na Escócia.
O soldado de cara redonda abanou a cabeça.
— Eu disse que não havia uma Mairi Aileen Fraser na lista.
Porém havia uma Sra. Mairi Aileen MacTavish. Bela receção para
um herói.
O homem mais velho bateu levemente nas costas de Callum.
— Lamento, rapaz. Se ela não esperou por ti, também não te
merecia.
— Não a posso censurar. — Callum bateu‑lhe no peito com o coto
do braço esquerdo, aquele cuja mão Munro amputara no campo
de batalha. — Olhem para mim. Quem esperaria por isto?
— Muitas mulheres — disse Fyfe com um soluço.
Logan puxou de uma garrafa de uísque da sua bolsa, tirou a
rolha e passou‑a a Callum. Palavras de consolo nunca tinham sido
o seu forte, mas estava sempre pronto a servir a rodada seguinte.
Não deveria ser assim. No último outono depois do regimento
aportar a Dover, tinham sido recebidos em Londres como heróis.
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Depois marcharam para norte, para casa, nas Terras Altas. E ele
vira as vidas e os sonhos dos seus homens desfazerem‑se um a um.
Callum não fora o único. Os homens que o rodeavam represen‑
tavam os últimos soldados dispensados e os que mais sofriam: sem
casa, feridos, abandonados.
Tinham lutado corajosamente, sobrevivido a batalhas, vencido
a guerra para Inglaterra com a promessa de voltarem para casa
para as suas famílias e namoradas — mas descobriram que tudo
isso tinha desaparecido. Expulsos das terras que durante séculos
haviam habitado pelos mesmos gananciosos senhores ingleses que
lhes pediram para combater.
E Logan nada pôde fazer em relação a isso. Até hoje.
Hoje recuperaria tudo.
O homem enorme junto ao grupo perguntou.
— Então o que é isto? Onde está esse lugar?
— Calma, Grant.
Grant era quem tinha a história mais triste. Um morteiro ater‑
rara muito perto de Quatre‑Bras, lançando o gigante a dez metros
de altura. Sobrevivera aos ferimentos, mas a sua memória nunca
mais fora a mesma — limitava‑se a guardar os acontecimentos
durante uma hora. Recordava‑se perfeitamente de tudo na sua vida
até à batalha. Qualquer novidade desvanecia‑se‑lhe da ideia como
areia que lhe escorresse por entre os dedos.
— Estamos no Castelo de Lannair — explicou Munro. O cirur‑
gião militar, já grisalho, tinha mais paciência do que todos eles jun‑
tos. — A guerra terminou. Estamos em casa. Estamos na Escócia.
— Estamos? Isso é bom.
Ninguém teve coragem de o contrariar.
— Diga, capitão — disse o homem enorme. — Partiremos em
breve para o Ross‑shire? Estou desejoso de ver a minha avó e os
pequeninos.
Logan acenou com a cabeça.
— Amanhã, se quiseres.
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Não iriam de modo nenhum para o Ross‑shire, mas Grant esque‑
ceria aquela promessa. Na maior parte dos dias, Logan não supor‑
tava dizer‑lhe que tinham estado no Ross‑shire já há uns meses.
A avó de Grant morrera de velha, os pequeninos tinham morrido
de tifo e a casinha da família transformara‑se num monte de cinzas.
— Amanhã. Está bem. — Depois de uma pausa, Grant riu‑se
e acrescentou: — Já vos contei a história do porco, da prostituta e
das gaitas de foles?
Os homens gemeram.
Logan silenciou‑os com um olhar. Na Corunha, Grant contivera
toda uma linha de voltigeurs, dando tempo à sua companhia para
se retirar. Salvara‑lhes a vida. O mínimo que poderiam fazer seria
ouvirem mais uma vez a piada de mau gosto.
— Vamos lá ouvir — disse Logan. — Hoje apetece‑me ouvir
uma boa piada.
O relato levou algum tempo, com vários recomeços, paragens
e pausas para que Grant se recordasse.
Quando por fim terminou, todos se juntaram a ele num tom
aborrecido:
— «Grita mais alto, moça. Mais alto!»
Grant riu com vontade e deu uma palmada nas costas de Logan.
— Esta é boa, não é verdade? Não posso esperar para a contar
na minha terra.
A sua terra. Aquele local seria o mais próximo da sua terra que
Grant poderia conseguir.
Logan ergueu a voz.
— Olhem para este vale, rapazes. Comecem a escolher o local
para as vossas casas.
— Nunca nos deixarão ficar com ele — disse Rabbie. — Serás
parvo? Passaram mais de oito anos desde que te despediste dela.
Esta terra pertence agora aos ingleses. Essa tua prometida tem um
pai ou um irmão algures que vai aparecer para nos perseguir e
meter no próximo navio para a Austrália.
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Callum mudou o peso de um pé para o outro.
— Talvez seja melhor esperar para ter a certeza de que ela quer
casar consigo, capitão.
Logan endireitou os ombros.
— Não se preocupem a esse respeito. Vou assegurar‑me disso.
Esta noite.

S
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