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Grove House, dezembro de 1854.  

 

Diante do espelho, Viollet tentava encontrar a mulher que fora um dia. Não se 

conhecia mais, sequer se via. Tal impossibilidade não se dava pelo pesado veludo negro 

que cobria a penteadeira, nem mesmo pelo véu que lhe tampava o rosto. Sua 

inquietação ia além do que os olhos podiam perceber.  

Faltava-lhe algo, faltava-lhe vida. 

Vida da qual não se julgava merecedora, não depois do que fizera. Era uma 

mensageira da morte, uma assassina. Estaria sempre dentro de uma redoma lúgubre.   

Vida que tirara do marido. 

 Ao apertar o gatilho da arma de duelo, tornara-se o tipo de pessoa que sempre 

havia abominado. Igualara-se a Phillip agindo de forma covarde, vil, cruel. Sabia que 

deveria suportar as agressões que sofria, em silêncio, apática. Jamais poderia ter agido 

com tamanha impulsividade.   

Viollet afastou o véu, que lhe incomodava, mas, mesmo assim, não conseguiu 

ver sua imagem refletida. Diante do tecido preto que cobria o espelho, aos poucos, sua 

mente elucidava o que julgava óbvio. Todo o sofrimento que seu marido a fizera passar 

era merecido, um castigo pregresso pelo crime que ela iria cometer.  

Ele sabia! Deus conhecia a predestinação de todos os seus filhos. Oferecera-lhe 

a Justiça Divina antecipada e agora era misericordioso dando abrigo a Viollet e a sua 

irmã, Flora, na casa da marquesa de Bristol. Ela não fazia jus à tamanha benevolência, 

sabia que aquilo era indesculpável. Deveria estar trancafiada na Torre de Londres, 

aguardando o dia em que sua cabeça rolaria diante dos olhares de todos. Mas o Senhor 

sabia que ela ainda tinha a missão de encaminhar a irmã para um bom casamento. 

Viollet acreditava que, depois que Flora se casasse, teria sua merecida penitência. 

A culpa não lhe deixara um só dia desde setembro. Três meses haviam se passado 

e a cena do dia em que se tornara a viscondessa viúva era revivida durante dias e noites. 

Apesar de toda a abundância em que agora vivia, Viollet tinha consciência de que só não 



fora jogada na sarjeta porque Deus olhara por Flora enviando Sarah para acolhê-las e 

acalentá-las. 

Como se não bastasse o tormento de não se sentir digna de tamanha bondade, 

era obrigada a conviver com John, que visitava a casa da irmã quase que diariamente. 

Jonh! Oh, Jack, por que não fui capaz de esperá-lo?  Iludida pela possibilidade de salvar 

o pouco que lhe restava de sua família, caíra na armadilha de Lorde Phillip Smith. E, 

mesmo que não enxergasse razão para continuar existindo, era por Flora que ainda se 

mantinha viva. Recebendo uma ajuda que sequer merecia.  

Em meio a lamúrias e preces, nem percebeu quando se pôs de joelhos, agarrada 

ao rosário. Lembranças, lágrimas e orações se fundiam em um murmúrio ininteligível 

que reverberava pelas paredes do ostentoso quarto em Grove House.  

A luz tomou o cômodo bruscamente. 

Pequenas partículas de poeira bailaram pelo ar trazendo uma onda de pânico. 

Os olhos de Viollet ardiam, os joelhos formigavam. Já não era tão habilidosa em 

esconder as emoções, seus nervos pareciam fora de controle.  

O pavor se tornou ainda maior ante a lembrança de que Phillip jamais admitiria 

tamanho desleixo com a limpeza da casa. Ela esfregou a barra do vestido contra o piso 

repetidas vezes. Mergulhava em dolorosas lembranças, uma teia na qual havia anos se 

prendera. 

Phillip jamais a perdoaria, seria açoitada e violada até que ele se desse por 

satisfeito. Como poderia permitir tamanho descuido com a limpeza?  

Seu corpo tremia, não conseguia se controlar. Sabia que tinha que se manter 

firme, seu marido apreciava sua capacidade de suportar o medo e a dor, entretanto, 

naquele momento, ela não encontrava forças.  

Quando sentiu uma mão sobre um ombro, prendeu todo o ar que havia aspirado 

e parou instantaneamente. Sabia o que aconteceria. Ele fingiria o mínimo de empatia, 

tiraria sua roupa e castigaria seu corpo. Com os olhos fechados, ela estava pronta para 

receber sua punição.  

— Viollet! — ouviu ao longe a voz de Marie. O que ela estava fazendo?  Sabia 

que não podia gritar. — Viollet — a voz insistente deixava seu controle por um fio. 



Ondas de tremores tomaram o corpo de Viollet. Sentiu a face banhada pelas 

lágrimas, nem as percebeu caindo. Os soluços presos lhe rasgavam a garganta. Ela não 

seria poupada, seu castigo seria longo e doloroso. 

— Viollet, minha querida, está tudo bem — a voz doce de Marie tentava acalmá-

la, Viollet podia sentir a mão que acariciava seus cabelos. — Nada mais vai lhe acontecer, 

Philip está morto.  

A viúva foi tomada por um lapso de razão não menos lancinante do que a própria 

realidade. 

— Eu o matei. 

— Não! — Marie afirmou incisiva. — Eu apertei o gatilho... 

— Ele não morreu no primeiro tiro — contou o que lhe afligia com um fio de voz. 

— Ele se mexeu, não estava morto quando você saiu. Atirei com a segunda arma. Sou a 

assassina do meu próprio marido.  

 

A caminho de Grove House, Lorde John Anson, o visconde de Trentham, filho do 

duque de Sutherland, mal conseguia conter a irritação. Seus pés tocavam o assoalho da 

carruagem incessantes vezes, enquanto passava as mãos pelos cabelos, deixando-os 

revoltos.  

A inoportuna placidez de Sir Anthony, sentado à sua frente, deixava-o ainda mais 

furioso. Era afrontosa aquela aparente tranquilidade diante do recado que o médico 

recebera. Marie havia mandado chamá-lo para atender a viscondessa viúva.  

Conhecendo Viollet desde a infância, John sabia que a presença de um médico 

só se fazia necessária em casos de extrema urgência. Temia um mal súbito ou uma grave 

enfermidade. Remexeu-se no assento. Não suportaria se algo lhe acontecesse.  

Apesar da ansiedade para vê-la, somente a oportunidade de cuidar dela, de 

protegê-la, trazia-lhe certo alívio. Agora ela não era mais a viscondessa de Derby. Se 

tudo ocorresse como ele desejava, em breve Viollet se tornaria a viscondessa de 

Trentham e, em um futuro distante, a duquesa de Sutherland. 



— Não me faça arrepender de tê-lo trazido. — A serenidade que Anthony exalava 

instantes antes deu lugar a um semblante austero. — Respire, John, ou vai acabar 

sofrendo dos nervos também. 

— Se continuar tranquilo desta maneira, vou fazê-lo respirar no inferno — o 

visconde esbravejou. — Como pode ter a audácia de me pedir calma em uma situação 

como essa? — Levantou a mão em punho, pronto para atacar o amigo. — Quero que 

você e seus exercícios de respiração vão para o inferno. 

— Sossegue, John — a voz firme de Ann o fez abaixar o braço. 

Sua irmã mais velha, que até então mantinha-se calada, resolveu interceder, ao 

ver John prestes a perder o controle.  

— Por que infernos Sarah não foi morar em Mayfair? Grove House é do outro 

lado do Tâmisa. — John continuava batendo o pé no chão da carruagem, como se o 

movimento fosse ajudá-lo a chegar mais rápido em Roehampton.  

— Garanto que deve ser mais uma crise de nervos — Anthony tentou tranquilizá-

lo.  

— O que quer dizer com “mais uma crise”? — Os olhos do visconde faiscavam 

furiosamente. 

Ann tocou o ombro do médico, como se lhe pedisse em silêncio que explicasse 

ao irmão. 

— Não tem sido fácil para Viollet, John. Deus sabe o que acontecia entre ela e 

Phillip — tentou medir as palavras. — Sir Anthony tem ido a Grove House com 

frequência para acompanhá-la, algumas vezes tarde da noite. Vez ou outra ela tem crises 

de nervos. 

John estreitou os olhos para o amigo. 

— Por que diabos não me contou? Sabe o que ela significa para mim. 

— Precisava ter certeza de que estaria preparado. Diante de seu estado, confesso 

que me arrependo de ter lhe contado e de ter permitido que me acompanhasse.  

Sem pensar duas vezes, o visconde avançou em direção ao médico, segurando-o 

pelo colarinho. 

— O que queria? — Ann gritou com firmeza, deixando os dois boquiabertos. — 

Desde que Viollet se casou com Phillip, você virou um patife. Mal conseguia dar conta 

de si mesmo, acha realmente que conseguiria ajudá-la? — Ela olhou para o irmão com 



firmeza. — Solte-o! Ou eu mesma ordenarei que o levem para Anson House e, por conta 

da sua teimosia, o atendimento de Viollet terá que esperar. — Sem pensar duas vezes, 

John sentou-se, atordoado com o rompante da irmã. — Acha mesmo que, no estado em 

que se colocou, você teria condições de ajudar alguém? Foram três anos jogando sua 

vida pelas valas. Talvez sua memória esteja afetada, mas não fui a única a ir a Paris para 

uma desintoxicação do ópio. A diferença é que não escolhi, enquanto você sim! Então 

comporte-se! 

John não tinha argumentos, jamais a vira daquela maneira. A doce e frágil Ann 

parecia Sarah, sua irmã mais nova. Ele coçou a cabeça tentando organizar os 

pensamentos.  

— Meu caro amigo. — Anthony já havia voltado para seu modo sereno, ajeitava 

o colarinho e o lenço recentemente desfeito. — Se fui até Anson House para chamá-lo 

é porque julgo que está apto a ajudá-la. Entretanto é necessário que tenha o controle 

de si mesmo, lembre-se de que você também está em tratamento. 

— Ela é minha cura! — afirmou o visconde com determinação. — E eu sou a cura 

dela.  

Com um olhar condescendente o médico falou: 

— Lamento informar, as coisas não serão tão fáceis quanto espera.   

John não esperava que recuperar Viollet fosse uma tarefa fácil, contudo jamais 

imaginara que seria tão difícil.  

Quando chegou a Grove House, sua irmã Sarah, a marquesa de Bristol, o impediu 

de entrar nos aposentos onde Viollet estava instalada. Apenas Anthony entrou e, pelo 

que lhe foi informado, Marie estava com ela. 

Buscando seguir o conselho do médico, John foi para o jardim para tentar 

amainar seu acalorado tumulto interior. O vento frio anunciava o fim do outono, mas 

não parecia ser um empecilho para a criança que corria desajeitada em volta da fonte. 

Logo atrás, estava David, seu primo, que parecia se divertir mais do que o próprio 

menino.  

De um jeito carinhoso e paternal, David pegou a criança nos braços e caminhou 

em direção a John, que permaneceu estático enquanto absorvia a cena.  

— Diga oi para Lorde John, Paul — David pediu assim que se aproximaram. 



— É um prazer conhecê-lo, meu senhor — com as palavras emboladas, o menino 

fez uma desajeitada reverência.  

— O filho de Marie? — John perguntou para o primo, encantado com o garoto, 

que acenou em concordância, com um sorriso exultante. — Pode me chamar de John, 

pequeno Paul. Não precisamos de formalidades  

— Lady Viollet disse que é educado.  

Foi então que John se deu conta de que aquela criança fora criada por ela. Pela 

sua Let. Num impulso, pegou a criança nos braços e a abraçou. Naquele menino 

encontrava um pouco dela. 

Caminhando de volta para dentro da casa, com o pequeno Paul no colo, era como 

se o tempo não tivesse passado. John se viu revivendo uma época na qual Viollet estava 

sempre sorrindo. Foi impossível não se lembrar do primeiro beijo que deram, havia seis 

anos. 

Viollet estava com as roupas sujas de tinta, tentava reproduzir os jardins de 

Lilleshall. As cores vibrantes, salpicadas no vestido rosa-pálido, saltavam aos olhos e a 

deixavam ainda mais encantadora. Eles se conheciam desde sempre, seus pais eram 

amigos, os Thompsons eram os primeiros a ser convidados para a temporada de caça.  

Como de costume, enquanto se aproximava John bolava alguma traquinagem 

para aporrinhar a menina franzina e travessa. Mas, naquele dia, ele não conseguiu irritá-

la. Hipnotizado pela beleza de Viollet, mudou de ideia. De maneira alguma desejava cair 

em seu desagrado. Fora tomado por súbita vontade de fazê-la sorrir.  

— Achei que não viria, imaginei que Eton aprisionasse seus alunos e só deixassem 

sair para o feriado de Natal. — Ela sorriu, fazendo com que todos os músculos de John 

enrijecessem.  

— Sempre há uma forma de fugir para ver belas damas.  

Viollet gargalhou. Era magnífica. Os cabelos negros estavam parcialmente soltos, 

dando a ele uma visão da mulher que ela estava se tornando. Já não era mais uma 

menina.  

Era o que ele achava, até ser surpreendido. Viollet esperou que ele chegasse bem 

perto do rio e o empurrou. Antes que pudesse se recuperar da queda, encharcado, ele a 

viu se despir; Viollet ficou somente com as roupas de baixo para acompanhá-lo em um 

mergulho. 



Ela tinha pressa, se fosse pega nadando de maneira tão escandalosa, sua 

preceptora a mataria. Naquela manhã ela se vestira preparada para qualquer aventura. 

John permanecia na água, completamente vestido, observando cada movimento de 

Viollet. 

— Não vai tirar os sapatos? — ela perguntou tão naturalmente que parecia não 

se dar conta de que seu corpo já havia se transformado.  

—  Viollet, você... — Ele não teve tempo de alertá-la, ela entrou na água e 

mergulhou na parte mais funda.  

John retirou os sapatos, jogou-os na margem do rio e começou a nadar em 

direção a ela. Deveria ser algo natural, não era a primeira vez que nadavam juntos, 

escondidos. Apesar dos três anos de diferença, Viollet sempre fora uma agradável e 

divertida companhia.  Mas daquela vez tudo parecia diferente, ela era a mesma menina, 

mas seu corpo era o de uma mulher. 

— Eton não está lhe fazendo muito bem!  

— Ainda bem que em breve irei para Cambridge. — Ele entrou na brincadeira 

nadando para o fundo.  

— Quanto tempo ficará por lá?  

— Quatro ou cinco anos — John respondeu, estavam cada vez mais perto um do 

outro. 

— Então, em quatro ou cinco anos, estaremos em Paris! — Ela o surpreendeu 

com um abraço. 

John a envolveu entre os braços, a proximidade era tentadora. 

— Paris? 

— Iremos para a França, depois Itália. Você vai me levar para conhecer o mundo. 

Quero fazer cursos de pintura. Vou ser a pintora mais conhecida de toda a Europa. 

— Por que eu? — ele perguntou com um tom divertido, sem soltá-la. 

Viollet deu um sorriso, que fez com que tudo a volta dele desaparecesse.  

—  Porque você aprecia a minha arte. 

— Não podemos viajar assim. — Ele estava hipnotizado com o contato, seu corpo 

colado ao dela. 

— Podemos! Vamos nos casar, teremos muitos filhos, que viverão sujos de tinta. 

Mas saberão se portar perante a sociedade toda vez que voltarmos para o Reino Unido, 



afinal serão filhos de um duque — Viollet falava com tanta naturalidade que John não 

discordaria de nada. 

— Vamos nos casar... — não era uma pergunta, ele somente repetia, para 

absorver a avalanche de informações que a pequena Viollet declarava.  

— Eu sabia que concordaria! — Ela o abraçou ainda mais, com gratidão. — 

Espero você voltar de Cambridge. 

— Vai se casar comigo porque vou levá-la para aprender a pintar por toda a 

Europa? — com um sorriso torto ele a provocou. 

— Não seja tolo, sabe que eu não me casaria com mais ninguém. 

Não! Ele não sabia, jamais havia cogitado aquela possibilidade. Não até aquele 

momento. John fechou os olhos, Viollet ainda o abraçava com tanta força que ele temia 

que a situação ficasse ainda mais constrangedora.  

— Não faça isso — ele pediu ainda com os olhos fechados e a respiração 

entrecortada. — Quando me abraça assim, tenho vontade de beijá-la.  

— Então beije-me. Será a maneira mais bonita de selar nosso acordo. 

 

— Lorde John — a voz o pequeno Paul o trouxe de volta para a realidade. — Não 

vamos entrar? — O menino apontava para a porta fechada.  

A porta do quarto de Viollet.   

 

*** 

 

Apesar de todas as emoções e lembranças que vivera naquela tarde, Viollet 

sentia-se melhor. Dr. Anthony havia lhe recomendado caminhadas matinais, além de 

alguns sais aromáticos. Marie e Flora estavam sentadas ao pé da cama, conversando 

frivolidades. Nada que a fizesse ter vontade de participar, mas o movimento em seu 

quarto era bem-vindo.  

A porta se abriu, o pequeno Paul entrou. Viollet havia se afeiçoado ao menino. 

Como ela havia ensinado, ele se aproximou fazendo uma reverência ante as damas 

presentes e logo depois se aconchegou no colo da mãe. Era comovente ver mãe e filho 

juntos depois de tudo que passaram; se havia algo de que se orgulhava em sua vida 

eram os três que estavam diante dela. Eram a sua família. 



Antes que pudesse perguntar a Paul como ele havia chegado até ali, a porta se 

abriu ainda mais. Era ele! John estava no quarto dela.  

Por que, toda vez que o via, era como se algo dentro dela se revirasse? Que poder 

ele tinha para que ela, mesmo que por alguns instantes, tivesse a sensação de que tudo 

ficaria bem? 

Embora parecesse constrangido, Jack não recuou. Entrou e permaneceu calado, 

não se deu ao trabalho de cumprimentar ninguém. Seu olhar era agudo e penetrante. 

Não demorou muito para que Flora sugerisse que Marie levasse Paul para fazer um 

pequeno lanche. Ficaram apenas os três no quarto. 

— Também ficará para o jantar? — Flora parecia curiosa e isso de alguma 

maneira perturbou Viollet. 

— Não perderia uma refeição preparada especialmente pela marquesa de 

Bristol, querida Flora — John respondeu em um tom leve, mas logo depois se virou para 

Viollet. — E você? Como está? Tem se alimentado bem? 

Ela acenou em concordância, constrangida a cada passo que ele dava em sua 

direção. De súbito se lembrou de que vestia apenas uma camisola negra, de tecido leve 

minunciosamente trabalhado em renda. Um presente de Marie, confeccionado por 

Heloise Morrice, a famosa modista de Londres. Uma ostentação descabida para uma 

mulher enlutada. 

Sentiu-se exposta, cobriu-se bem rápido, entretanto não conseguia deixar de 

olhá-lo. Ficaram assim por alguns instantes, até que ela ouviu o som da pesada porta, 

que se fechava. Flora, com suas artimanhas, havia lhes deixado a sós. 

 John caminhou demoradamente pelo quarto, então pegou uma cadeira disposta 

em frente à penteadeira coberta. Olhou para o tecido preto por alguns instantes antes 

de se sentar ao lado da cama de Viollet.  

— Já se passaram três meses e seis dias, a decoração não deveria ter sido 

retirada? 

— Ainda estou de luto — ela respondeu incisiva, fitando a colcha. 

—  Também vi que não utilizou o material de pintura que eu trouxe.  

— As cores são vivas demais, inapropriadas para alguém na minha situação. 

John parou por um instante e, em seu íntimo, Viollet temeu que ele partisse, 

embora soubesse que era exatamente aquilo que ele deveria fazer. 



— Fez um bom trabalho com o pequeno Paul, mas devo observar que é um tanto 

quanto controverso. 

— Controverso? — ela questionou confusa. 

— Lembro-me de que me garantiu que nossos filhos viveriam sujos de tinta e que 

estariam livres das convenções sociais. 

— A menos que estivessem em Londres — ela lembrou com um discreto sorriso. 

— Ah, sim, tinha me esquecido desse importante pormenor. — Ele sorriu 

vitorioso.  

— Paul é uma criança encantadora — Viollet prolongou o assunto, receava que 

a agradável conversa cessasse. 

— Percebi nas primeiras palavras. Acho que ele tem potencial para subir em 

árvores. Pensei em uma temporada em Lilleshall, o que acha? 

Por um instante o coração de Viollet se aqueceu, estar em Lilleshall seria um 

bálsamo para suas inquietações. Entretanto, a animação durou poucos segundos, o 

suficiente para que se desse conta de que o convite não era para ela; e mesmo que fosse 

não poderia ir. 

— Anthony pedirá Ann em casamento em breve, estavam aguardando somente 

as informações sobre Marie. E, agora que tudo está bem, acredito que não demore 

muito para que Lucy se torne a duquesa de Sutherland — John continuava a falar como 

se não se importasse com o clima fúnebre do quarto. 

— Pensei que seu pai só se casaria depois que todos os filhos contraíssem 

matrimônio; mesmo se Ann desposar o médico, ainda faltará você. 

— Acredito que tudo é uma questão de tempo, e isso não me preocupa; 

nenhuma dama, em sã consciência, recusaria o pedido de um futuro duque, mesmo que 

a família estivesse envolvida no pior dos escândalos. 

Viollet engoliu em seco, quão presunçoso era John. Fitou o teto para evitar olhá-

lo.  

— Acho que preciso descansar — ela afirmou com a voz embargada. 

— Ah, claro, peço perdão por tê-la importunado. Vejo você no jantar. 

— Mas eu não vou... 



— Lembra-se da brasileira que está hospedada na casa dos Baldwins? Ela virá 

jantar acompanhada de Edward. Tenho certeza de que você irá apreciar a boa 

companhia de Izadora.  
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