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Para você que se apaixonou pelos Preston desde que a casa estava 
em reforma.

Para todos que sentiram medo de uma grande decisão, que, 
um dia, não souberam o que seria de seu futuro ou que ainda estão 
tentando descobrir o próximo passo. Acredite mais nos seus instintos.

E para a matriarca, que me ajuda a continuar acreditando.
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Capítulo 1
 Devon , 1817

Finalmente chegava um dia limpo e agradável em Devon; as crianças 
já estavam entediadas com o clima nublado ali no campo. Apesar do tamanho 
da casa, não era espaço suficiente para gastarem energia. Era óbvio que, ao 
pensar nisso, o marquês estava se referindo a Lydia e Nicole.

— Ele chegou — avisou Henrik, enquanto ia para a entrada.

Nicole continuava pequena. Desconfiavam que, do ano anterior até 
aquele momento, ela só havia crescido cerca de cinco centímetros. Mas parecia 
ter sido apenas nas pernas, pois estava correndo mais rápido e ultrapassou o 
pai rapidamente, passou pelo Sr. Roberson, que mantinha a porta aberta, e… 
rolou pelos degraus. Caiu sentada no solo batido que formava um quadrado 
e um caminho envolto em grama.

— Sequer me deu tempo de avisar — disse Henrik, ao pegá-la por 
baixo dos braços e levantá-la. Ele se abaixou, limpou suas mãos e ajeitou seu 
vestido.

Nicole fez uma expressão magoada de quem ia chorar, e ele checou para 
ver se havia algum machucado.

— Vamos, foi apenas um tombo. — Ele a pegou no colo e avançou para 
a carruagem que estava parando na entrada.

Ouviram passos rápidos atrás deles e o som de sapatos descendo. Henrik 
esperou muito que sua outra filha não caísse também. Lydia já tinha batido 
sua cota de tombos naqueles degraus durante a infância. E, pelo que sabia, o 
lanche estava com ela, então seria um desastre.

A porta da carruagem se abriu antes que ela parasse totalmente e dali 
pulou um vulto loiro, e foi tudo que viram de tão rápido que aconteceu.

— Papai! Papai! — gritava.

Aaron jogou-se contra o pai, nada preocupado em ter certeza de que ele 
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aguentaria segurar os dois fi lhos ao mesmo tempo.

— O que eu falei sobre esperar os veículos pararem antes de pular deles? 
— perguntou Henrik, entre divertimento e preocupação. — Vocês têm que 
parar com isso! 

Com a carruagem parada, a ama que o acompanhou do colégio até ali 
desceu calmamente, com uma valise nas mãos, e entregou ao lacaio, que a 
ajudou a descer. 

Henrik se abaixou, colocando as duas crianças no chão. 

— Aaron! — Nicole abraçou o irmão pelo pescoço. 

— Eu consegui sentir até a sua falta, baixinha! — disse o garoto, 
apertando a irmã que, sendo dois anos mais nova, batia bem abaixo do 
pescoço dele. Diferente dela, Aaron já demonstrava que seria alto como o pai 
e a irmã mais velha. 

— Você é como uma girafa! — devolveu Nicole. — Seu girafão! 

— Quem lhe ensinou isso? — quis saber Aaron. — Não sou nada disso. 
Lá na escola não sou tão maior.

Nicole olhou para a culpada por ter ensinado a ela alguns insultos 
para se defender. Lydia ria ao se abaixar e apertar o irmão entre os braços, 
pegando-o pelas costas. 

— Girafi nha loira! Pensei que não chegaria a tempo do piquenique! 

Aaron fi ngiu que estava tentando se soltar do abraço da irmã mais 
velha, mas não durou. Ele a adorava e deixou até que ela o levantasse um 
pouco antes de soltá-lo e dar uma das risadas que o contagiavam e o faziam 
se sentir de volta.

— Nós vamos mesmo? — Os olhos dele brilharam. — E a mamãe? Ela 
virá conosco dessa vez? Ela está bem? 

Ele olhou em volta, dando-se conta de que a mãe não estava junto à 
carruagem, e girou no lugar, com os olhos arregalados por um momento. 
Mas logo saiu correndo para a porta e subiu tão rápido que pulou o degrau 
do meio. 

— Mamãe! 

Ele abraçou a cintura de Caroline, e ela se inclinou para abraçá-lo de 
volta. 
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— Fez uma boa viagem? Fico feliz que tenha chegado cedo. 

Aaron continuou abraçando-a e inclinou a cabeça para olhá-la. 

— Já ficou curada, mamãe? Está aqui fora!

— Acalme-se, estou bem. — Ela acariciou seu cabelo e o ajeitou ao 
mesmo tempo. — Senti muito a sua falta. 

— Eu também! E o bebezinho? 

— Está bem. — Ela se abaixou um pouco para ver seu rosto de perto e 
o acariciou. — Agora vá com seu pai e suas irmãs, tenho certeza de que está 
com fome. 

— Venha também, mãe! — Ele apertou sua mão. 

— Eu vou precisar alimentar o seu irmão. — Ela lhe deu um sorriso leve 
e acariciou seu ombro ao se endireitar. 

Aaron assentiu, mas, antes de descer, perguntou:

— Mais tarde posso ficar com vocês, não é? Já está melhor!

— Claro que pode. 

Ele ficou contente com isso e voltou correndo, felizmente não caindo 
também, e alcançou Henrik. Só parou quando pegou na mão dele. 

— Vamos, pai! Mamãe me deixou ficar com ela quando voltarmos. 

Henrik olhou por um momento para a entrada da casa, onde a esposa 
havia ficado, e depois sorriu para o filho. 

— Sabe que aqui não é o mesmo sem você? 

Ele foi andando com Aaron ao seu lado. Nicole correu e agarrou a outra 
mão de Henrik. 

— Não vou poder ir com vocês para Londres? — Aaron parecia 
preocupadíssimo com essa possibilidade. 

— Você tem que estudar, garoto! Não admitimos gente boba na família 
— provocou Lydia, seguindo logo atrás deles com uma cesta de lanche. 

— Eu não sou bobo! Papai, você viu que tirei notas boas? — Ele lançou 
um olhar emburrado para a irmã, que se divertia muito em tê-lo por perto 
para atormentar. 

— Eu também não sou boba! — intrometeu-se Nicole. — Não é, papai? 
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Aaron se inclinou um pouco para olhar a irmã.

— É, sim. Muito boba. Só melhora se crescer. 

— Não sou!

— Miúda! — implicou ele. 

— Pai! — Nicole os obrigou a parar quando não quis soltar a mão de 
Henrik, mas, ao mesmo tempo, se lançou à frente dele, tentando pegar o 
irmão. 

Aaron riu, desviando-se dela, e Lydia deu um cascudo na cabeça dele. 

— Ela não é boba, também está estudando — defendeu. 

— E você estudou? — perguntou o irmão. 

— Claro que sim. Como acha que a Sra. Jepson chegou aqui? Algum 
fi lho tinha que sair inteligente — declarou Lydia. 

— Lydia, pare de confundi-los — pediu o pai. 

Henrik pegou Nicole no colo e tornou a dar a mão a Aaron, assim 
progrediriam mais rápido. 

— Eu sou inteligente, papai? — indagou Nicole. 

— Claro que sim — disse ele. — Todos vocês são. 

— Então eu posso ir para a cidade? — insistiu Aaron. 

Henrik olhou para uma das árvores da beira do bosque e mudou o 
caminho para lá. 

— Vamos lanchar ali embaixo. 

Ele deixou os dois fi lhos menores ali e pegou a cesta que Lydia trazia. 

— Se vamos fi car tão perto, mamãe poderia ter vindo — comentou 
Aaron, pois, às vezes, eles saíam para fazer piqueniques e iam tão longe que 
a casa fi cava pequena à vista.

Lydia fi cou olhando para o pai e, dessa vez, não disse nada, apenas 
estendeu a toalha, mas empurrou o irmão para se sentar logo. 

— Nós não devemos ir à temporada agora. — Henrik concentrava-se em 
tirar pratos da cesta. — Talvez sua irmã queira ir mais tarde. 

— Não irei sem vocês. Não tem a menor graça. Prefi ro fi car — declarou 
Lydia. 
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— Não seja teimosa, poderá ir — disse Henrik. 

— Não ficarei com outros só por algumas semanas de festas. Posso ver 
meus amigos aqui. 

O cardápio do piquenique que faziam com as crianças costumava ser 
mais simples, fácil de comer e à prova de acidentes. Henrik serviu em um 
prato pequenos bolos doces, nozes, queijo e pãezinhos para Nicole, que 
esticou as pernas e manteve suas guloseimas sobre o vestido. Ela mastigava 
lentamente enquanto prestava atenção em todos eles. 

— Eu posso ir às festas no lugar dela, já sou um cavalheiro — declarou 
Aaron. 

— Você vai voltar para o colégio e parar de aprontar lá. — Lydia lhe 
empurrou um prato com bolinhos de groselha e amêndoas. 

Henrik recuperou os bolinhos e ajeitou o prato individual do filho, 
incluindo pãezinhos salgados, manteiga e fatias de presunto. Nicole reclamou 
que ela não tinha essa variedade. Lydia arrumou sua comida e ficou olhando 
para o pai, que servia aos pequenos com paciência. Mesmo contente com a 
visita do filho, ele não parecia o mesmo ultimamente. Ela o conhecia muito 
bem. Então virou-se para o irmão.

— Mamãe tem que alimentar o pequeno Benjamin. Só ela pode fazê-lo. 
Mães fazem isso, e ela também amamentou vocês dois. Ele começa a chorar. 
Igualzinho a vocês, dois chorões! Ah, como vocês choravam. — Lydia revirou 
os olhos. 

Henrik sorriu levemente e encheu um dos rolos salgados com presunto 
para comer com a mão, do modo selvagem do campo que ali em Bright Hall 
era perfeitamente aceitável. 

— Garanto que você chorava também — rebateu Aaron. 

— Sua mamãe também ficou doente? Ela te ninava e tinha que ficar 
dentro de casa com você? — indagou Nicole. 

Custou até ela entender que Lydia tinha outra mãe, mas, desde então, 
ela fazia perguntas inesperadas por pura ingenuidade. Nenhum dos dois fazia 
ideia do que aconteceu ali no passado. Até mesmo Lydia só foi realmente 
entender depois que cresceu e encarou tudo como uma adulta. Ela conheceu 
Caroline aos cinco anos e passou a considerá-la oficialmente sua mãe aos 
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sete. Desde então, eram as lembranças maternas que existiam para ela. Antes 
disso, só havia o pai, a avó e alguns criados.

— Sim, minha mãe adoeceu de outra forma. E aí ela se foi quando eu era 
de seu tamanho. E nossa mãe é a minha mãe — resumiu Lydia. — Ela também 
fi cava muito tempo cuidando de mim, só não precisava me amamentar. 

 Henrik olhava os fi lhos conversarem enquanto mastigava, numa 
mistura de memórias, culpas e suas preocupações atuais.

— Mas papai me ninava e alimentava quando eu era um bebê — contou 
Lydia, animada. — Nós nos divertimos muito juntos!

Ela ofereceu um prato de bolo ao pai, algo que fazia desde a infância. 
Mesmo nos lanches que começaram a acontecer nos jardins de Bright Hall 
naquela época, Lydia sempre achava que o pai estava precisando de bolo. E 
não entendia que não podia entregar um prato do outro lado da mesa. Alguns 
pedaços foram derrubados até ela aprender isso.

Henrik sorriu para ela e aceitou o bolo. Já que ia fi car em casa naquela 
temporada, Lydia tinha assumido a missão de alegrar os pais. Mas não 
adiantava, pois nenhum dos dois ia lhe dizer se havia algo mais acontecendo, 
além das consequências óbvias do fi nal do ano anterior. 

— Olhem! Tem bolinhos de creme! — Lydia tirou o prato que fi cou 
escondido na cesta. 

— Eu quero! — disseram as duas crianças, cada uma derrubando algo 
de seus próprios pratos sobre a toalha. 

Eles comeram o lanche quase todo durante as duas horas que passaram 
juntos. 

— Amanhã vamos ao rio! — Aaron estava muito animado de estar em 
casa.

— Depois vamos correr no caminho de fl ores! — acrescentou Nicole. 

— Seus amigos vão mesmo vir aqui, Lydia?

— Podemos brincar também?

— Papai! Diga para ela deixar! 

As duas crianças não paravam de falar enquanto Henrik bebia limonada, 
e Lydia os provocava e comia seu terceiro bolinho de creme. 
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Capítulo 2
 

Com todos os amigos ocupados na temporada e seus familiares 
entretidos com seus próprios dramas e afazeres, Lydia estava se sentindo um 
tanto sozinha. Ou seja, tinha de encontrar suas próprias distrações. No caso 
dela, isso não incluía costura, desenho ou pintura ― três talentos que ela 
não possuía e não tinha interesse em adquirir. O mérito para ela ter o básico 
dessas habilidades era puramente de Caroline, que chamou de “essencial 
para a vida adulta de uma dama”. 

E assim, Lydia sabia pregar botões e consertar um rasgo, desenhava o 
necessário para alguém entender e pintava tudo com as cores mais berrantes. 
No entanto, ela prestou atenção nas lições sobre gerir uma casa, pois nisso, 
sim, via lógica. Como iria administrar sua própria casa? 

Apesar de que, com seus planos atuais, sua mãe teria um longo tempo 
para ensiná-la muitas lições, já que nem sonhava em partir para o que 
chamavam de vida adulta de uma dama. Como se já não fosse adulta ― tinha 
feito dezenove anos, e esta seria sua segunda temporada. Já era uma dama 
experimentada nos salões de Londres. Ela soltou uma boa risada ao pensar 
no quanto isso era mentira. 

— Viu, Rebuliço? Eu sou uma dama experiente nos salões londrinos. 

O cavalo a olhou, e ela podia jurar que era um olhar descrente. Antes 
que obrigasse Rebuliço a manter uma conversa sobre bailes, ouviu o som de 
outro cavalo se aproximando e logo viu o animal castanho, mas a surpresa foi 
o cavaleiro.

— Disseram que tinha um cavaleiro passando como um raio pelo atalho 
que desemboca nas terras do marquês. Parei e pensei: um raio sobre um 
cavalo, os Preston… Lydia. Quem mais poderia ser?

Ela colocou as mãos na cintura e ergueu o olhar para Ethan Crompton, 
mais conhecido como Lorde Greenwood. Ou Lorde Murro, para o grupo 
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de Devon. Agora, Lydia já admitia que eles eram vizinhos, o que levou 
a temporada passada inteira para ela aceitar. Foi o infame grupo misto de 
jovens do qual faziam parte que os transformou em amigos.

— Você não deveria estar em Londres?

— E quem se importa com meu paradeiro? — Ethan desmontou num 
pulo hábil. 

Quando ele se aproximou, Lydia notou que estava com o rosto um tanto 
amassado. E devido ao fato de que ele lutava boxe ― afi nal o apelido não era 
à toa ―, demorou um segundo para imaginar se ele havia se envolvido em 
alguma briga fora do ringue.

— Como me achou aqui? — indagou ela. 

— Você nunca passa dessa pequena colina. Vem aqui e retorna para o 
seu lado.

Ethan olhou lá de cima para a paisagem em volta deles, de onde 
conseguia ver as terras de sua propriedade e parte das terras do marquês 
de Bridington. Eram várias colinas de tamanhos diversos, algumas até 
cultivadas, outras ainda tomadas por árvores, como aquela em que estavam. 
E abaixo conseguiam ver o rio que cortava entre os montes e atravessava de 
uma propriedade para a outra.

— Sabia que o mesmo rio que passa pela minha propriedade passa pela 
sua?

— Claro que não, são fontes diferentes. Eles só se encontram aqui.

Ele a olhou de lado, divertindo-se com a teimosia dela. Exatamente 
como na época em que se recusava a aceitar que os dois passaram anos 
separados só por uma colina. Além do fato de ele ser um pouco mais velho, 
os dois só terem se visto de perto quando compareceram ao mesmo evento 
local e apenas terem desenvolvido uma relação na temporada londrina. Era 
uma série de desencontros.

— Está dizendo que a água de minha terra é melhor do que a sua? — 
provocou ele.

— Jamais! — reagiu Lydia. — O meu rio tem a água muito mais límpida.

— É o mesmo rio, e eu posso provar. — Ethan sabia que estava jogando 
uma isca que ia tentá-la. Lydia era teimosa, mas também curiosa. E um de 
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seus passatempos era desbravar as terras locais. Exatamente o tipo de coisa 
que não era recomendado para jovens damas. 

— Moramos em lados opostos, e eu sequer sabia que éramos vizinhos 
até recentemente. E agora você, Huntley e Bourne vêm com esse assunto de 
estarmos ligados por um mesmo rio? — Lydia cruzou os braços. 

Pois sim, não era só Ethan. Os outros dois amigos, também membros 
do Grupo de Devon, diziam que era o mesmo rio, e ele não se dividia. Fazia 
pequenos desvios e voltava a encontrar o curso normal. E cortava as quatro 
propriedades, assim como outras da região, seguindo assim até o mar. O 
pedaço mais largo do curso era justamente aquele que banhava as terras de 
Ethan, começando a se alargar no lado sul da propriedade dos Preston.

— Aposta comigo?

— Para estar todo convencido como um pavão, deve saber de algo que 
não sei — concedeu ela, desconfiada. 

Finalmente, Lydia achou um rival à sua altura no quesito exploração 
local. Além disso, Ethan também cavalgava por aí como um raio. E, por 
mais que ela não fosse proibida de muitas atividades ― pois assim eram os 
Preston: excêntricos e liberais demais para a opinião da sociedade ―, ele 
ainda tinha a vantagem de ser mais velho e ter ido mais longe. Eles podiam 
trocar informações. 

— Ora essa, pensei que a senhorita tivesse explorado mais essas terras, 
visto que vaga livremente desde a infância.

— Pois saiba que eu não me interessava em passar para o outro lado 
desse morro!

— Essa pequena elevação? — Agora ele estava tratando com pouco caso 
a adorável colina coberta de árvores.

— Desse lado é muito mais bonito. — Ela se virou para o leste, onde 
ficava a casa dos Preston.

— É só uma pequena elevação.

Lydia não quis dizer que, para uma criança, parecia um morro bem 
grande. E ela sempre foi para o lado contrário, na direção da vila ou da casa 
da avó. Aquele lado da propriedade nunca fez sentido para ela. Quando 
criança, nem sabia que, se descesse do outro lado e continuasse cavalgando 
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por alguns minutos para a outra colina, daria numa outra mansão campestre, 
com um garoto de cabelo escuro e tão endiabrado quanto ela. E que gostava 
de aprontar pela região com outros dois garotos de casas que seguiam o rio. 
Eram todos mais velhos que ela, então, na época, não lhe dariam atenção 
mesmo. Não era a mesma coisa que caminhar para a casa de Bertha; ela não 
teria chegado lá sozinha.

— Não cairei na sua provocação — decidiu ela.

— Pare de fi ngir desinteresse. Vamos lá. Vou mostrar onde fi ca. Se 
puder me alcançar.

Ethan montou com a mesma habilidade que havia desmontado. Lydia 
bufou, pois iria, sim, cair na provocação dele, e montou do jeito errado. Ela 
não estava usando uma sela feminina, mas Ethan nem se deu ao trabalho de 
considerar isso. Para que perder tempo? 

Para o desagrado dela, o caminho signifi cava descer para o lado dele e 
seguir para o norte. Eles foram rapidamente. Ela o seguiu de perto, mesmo 
quando entraram em uma vegetação mais densa e tiveram de manejar os 
cavalos entre as árvores.

— É aqui — anunciou ele, antes de desmontar outra vez.

Lydia pulou do cavalo; não ia admitir que estava curiosa e ansiosa para 
ver logo. Ethan não decepcionou e apontou para o local onde o rio vinha por 
uma descida, e depois indicou o curso que ele seguia, bem mais fi no do que 
no local onde eles viviam. 

— Ele não nasce aqui, mas é onde começa a mudar. 

— E de onde ele vem?

— Do Norte, passa por muitas cidades e corta Dartmoor. E lá se divide 
em três cursos; só esse no qual vivemos que se dirige para o mar. É aqui que 
ele se renova entre as pedras e ganha volume. É um curso só, Lydia. Com 
pequenos desvios e lagoas, como aquela à beira da casa de nossos melhores 
amigos — contou ele, citando o chalé onde Bertha e Eric viviam, em Sunbury 
Park.

Surpreendendo-o, Lydia se ajoelhou para poder se inclinar e olhar 
melhor o volume de água, e abriu um sorriso ao dizer:

— Eu gostei!
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Ethan observou o chapéu masculino que ela usava para tentar se 
esconder. Sem sucesso. A grossa trança loira e toda desfeita que descia pelas 
costas e as bochechas coradas pelo exercício de cavalgar até ali prenderam 
o olhar dele. Também estava corada pela excitação por descobrir algo novo 
― ela só não gostaria de admitir isso para ele ―, além de suas roupas 
descombinadas, pois Lydia usava um vestido, mas, por baixo, havia meias 
grossas, botinas masculinas e, em vez de um spencer feminino, colocara um 
paletó que disfarçava sua silhueta.

Ele se abaixou também, e Lydia virou o rosto, obrigando-o a fingir que 
só estivera olhando para a água. 

— Então parece que dividimos um rio.

— É, parece também que terei de dar o braço a torcer. Mas o meu pedaço 
ainda é o mais bonito.

— Claro. — Ele deu uma risada, cedendo, afinal, achava todos os trechos 
que conhecia muito belos.

Os dois voltaram seguindo o rio, constatando que não havia muitos 
desvios, e os poucos que conheciam eram conectados ou retornavam ao 
curso dele. Quando retornaram à beira do atalho entre suas propriedades, a 
tarde já estava avançada. Antes de se despedirem, Lydia franziu o cenho para 
ele e indagou:

— Quem lhe disse que havia um cavaleiro passando como um raio pelo 
atalho?

— Os empregados. Eles viram de longe o borrão dourado que você é. 

— Eu ando de chapéu.

— Ele não esconde absolutamente nada. — Ele sorriu e lançou um 
último olhar para a trança desfeita sobre o ombro dela. 

o
Ao contrário do que Ethan dizia, várias pessoas se importavam com o 

seu paradeiro ― incluindo mães de moças solteiras e as próprias jovens à 
procura de um conde jovem, abastado e em ótima saúde. Além dos fofoqueiros 
antenados e o seu valete, que sempre tinha de dar conta de seu paradeiro, 
porque havia duas pessoas que se importavam demais, e o pobre Dudley era 
pressionado para dizer o que sabia.
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— Greenwood! Demorou tanto que pensei que havia cavalgado de volta 
para Londres! 

Ethan ouviu seu título sendo chamado assim que passou pelo 
corredor que daria no seu escritório. E ele pensando que conseguiria entrar 
sorrateiramente pela porta dos fundos… Tia Maggie, como ele a chamava 
desde criança, era Lady Margaret Crompton, irmã de seu pai. E desde que 
ele morreu, a tia passou a chamar o sobrinho pelo título, exatamente como 
fazia com o irmão. 

— É só o seu desejo falando, tia — resmungou ele. 

E ou ela não ouviu ou ignorou, como era costume, pois Ethan continuou 
seu intento de chegar ao escritório. 

— Uma limonada, Batson. A mais fresca que puderem produzir nesse 
clima — ele pediu ao mordomo ao passar por ele. 

— Traga duas, Batson, por favor — emendou a tia. 

— Traga três, Batson, por favor! — disse outra voz, um tanto esbaforida. 

Tia Eustatia chegou correndo do jardim. Quando pequeno, Ethan 
só a chamava de Tita. O nome certo custou a sair de sua boca e, quando 
aconteceu, ele já estava sendo ensinado que ela era Lady Eustatia Barrow, 
irmã de sua mãe. Ao contrário de Maggie, ela quase sempre o chamava pelo 
nome de batismo.

Tita era viúva, e Maggie, solteira. Elas tinham idades aproximadas. 
Margaret Crompton tinha mania de parecer mais severa e atrelada a regras 
sociais, afi nal, era fi lha, irmã e tia de um conde e produto de uma família de 
longa história aristocrática. Eustatia era fi lha do segundo fi lho de um barão 
e se casou com outro barão, daí vinha seu título: era uma baronesa-viúva. Só 
que nenhuma das duas teve fi lhos, e ambas se apegaram demais ao sobrinho. 

Tia Maggie não tinha mais sobrinhos, já tia Eustatia dizia que os outros 
eram uns ingratos que não lhe davam importância. Elas passavam uma 
temporada em Crownhill todo ano, mas recentemente estavam passando 
mais tempo. E desde que Ethan caiu doente no último inverno, elas estavam 
preocupadíssimas. Ao menos nisso, concordavam. Para alívio e pavor do 
atual conde e sobrinho.

— Ethan, querido, é óbvio que estamos intrigadas… — começou 
Eustatia.
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— Preocupadas — corrigiu Maggie.

— … com o fato de você ter retornado de Londres antes do tempo, com 
esse rosto machucado e logo depois desaparecer em incursões secretas — 
continuou, como se a outra não tivesse dito nada.

Ele esqueceu o fato de que havia partido para a temporada e deixado 
as duas tias responsáveis por Crownhill. Elas faziam um ótimo trabalho na 
ausência dele, mas o haviam despachado para Londres com antecedência, 
assim que ele se recuperou, com uma missão clara: arranjar uma noiva. 

Assim que entrou na carruagem e deixou a casa, meses atrás, Ethan 
se esqueceu completamente da missão e passou a temporada lutando boxe 
por diversão, indo ao Parlamento, divertindo-se com seu grupo de amigos, 
flertando a torto e a direito e fugindo de se comprometer. Justamente na 
temporada em que tinha a tal missão tão importante, foi a que ele mais 
aprontou como um jovem solteiro.

— Eu estou trabalhando, tenho deveres acumulados a cumprir. 
Agradeço muito o auxílio de ambas, mas preciso tratar de assuntos externos. 

Nenhuma das duas acreditava nele. Afinal, como boas fofoqueiras, 
conseguiam trocar correspondências com diversas conhecidas e saber dos 
boatos sobre ele que estavam correndo pela cidade. Comportar-se como um 
selvagem e fazer parte do tal grupo misto escandaloso era algo que elas já 
haviam aceitado. Porém, ouviram dizer que esse ano ele foi praticamente um 
daqueles libertinos! Estavam apavoradas. 

— E quanto à noiva? — indagou Eustatia.

— Não seja tão direta — ralhou Margaret e se virou para o sobrinho. — 
Sabe que quase morreu no começo do ano, não é?

— Isso é ser sutil, Margaret? — Eustatia colocou as mãos nos quadris.

— Temos de dar motivação a ele. Foi a mesma coisa com o meu irmão. 
Foi só ele quase morrer que tomou vergonha e arranjou uma condessa. Pena 
que teve apenas um filho. — Ela tornou a se virar para o sobrinho. — E agora 
todos nesse condado e nas próximas gerações dependem dele para se casar e 
produzir ao menos um herdeiro saudável. 

A limonada chegou. Para demorar tanto, Batson deve ter levado o 
pedido a sério e foi refrescar as bebidas na casa de gelo. Ethan bebeu um 
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longo gole, parecendo sedento. Foi por isso que Batson trouxe quatro copos. 

— Isso é tão arcaico, não vamos motivá-lo com a ideia de produzir um 
herdeiro saudável — reclamou Eustatia e também se virou para o sobrinho. 
— Querido, um rapaz tão bem-apessoado como você, com um título tão 
vistoso e um ótimo caráter, deve ter alguma bela jovem em vista. Duvido que 
não haja damas interessantes tentando chamar sua atenção. Tem certeza de 
que não está escondendo certo apreço por uma delas? 

Ethan pegou o segundo copo da bandeja que Batson deixou. Mesmo que 
tivesse alguém, ele jamais confessaria para as tias. 

— Não, ninguém em especial chamou minha atenção. 

O que era mentira. Ele podia não querer dizer e, na temporada passada, 
até achou a ideia descabida, pois a jovem que cativou seu interesse não queria 
nada com ele. Na verdade, com ninguém, algo que até o consolava. 

Um ano depois, a situação não havia mudado. E ele estava se tornando 
cada vez mais próximo dela. Como um amigo com quem ela gostava de teimar 
e discutir coisas tolas, como qual trecho de um rio era mais bonito. Eles se 
divertiam com isso.

— E quanto a Lady Emilia? Soube que fi caram próximos — perguntou 
Margaret. 

— Foi você que nos apresentou, tia… 

Ethan não sabia se chamaria de “próximos”. Na pré-temporada, Emilia 
Baillie foi apresentada especialmente a ele, por tia Maggie conhecer sua 
família. Estava indo para sua terceira temporada e os pais queriam muito que 
ela se casasse logo. Tentaram criar uma amizade entre os dois, mas Ethan a 
achou desinteressante e preferia passar o tempo livre com os amigos e amigas 
que já tinha em seu grupo. 

Nada disso o livrou de dançar e passear com ela umas… no total, foram 
cinco vezes? Em ocasiões e até meses diferentes, tinha certeza, pois conseguia 
passar longos períodos sem vê-la. Não tinha nada a dizer sobre a aparência da 
jovem, pelo contrário, era agradável e atraente. Mas não era apenas isso que 
o cativava. Havia damas belas e agradáveis para todos os lados que olhava em 
um baile. 

Porém, nenhuma delas cavalgava por aí como um raio, com uma trança 
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dourada e desfeita e roupas descombinadas que ainda a mantinham atraentes. 
Tampouco viviam no limiar dos escândalos por seu comportamento atípico 
e pouco feminino. Ou diziam coisas sinceras demais quando não deviam. 
Jamais inventariam ótimos apelidos para os amigos, pois não era apropriado 
para uma jovem dama sequer ter tantos amigos, ainda mais homens. E 
quando uma dessas moças agradáveis iria correr atrás dele por metade de 
um parque ou defender a melhor amiga nocauteando um homem com uma 
bandeja de prata? Jamais.

— E vocês se deram tão bem — disse Maggie, sonhadora.

Tia Tita torceu a boca, mas teve de conceder:

— É, Ethan, querido… foi a moça com quem passou mais tempo. 

De todas as trinta moças que elas lhe apresentaram, qual homem na 
face da Terra teria tempo de conversar, passear e dançar com tantas? Nem ele 
sabia dizer como foi que encontrou Lady Emilia tantas vezes, mas desconfiava 
de algum plano entre a família dela e suas tias. 

— Eu não tenho o que conversar com ela, além de assuntos triviais e 
tolos.

— Tenho certeza de que ela irá se abrir mais nesta pós-temporada — 
insistiu Maggie. — Jovens damas são ensinadas a se preservar.

Sabe-se lá como, apesar dos poucos encontros e de tudo que ele 
aprontou em Londres, a família dela, suas tias e alguns conhecidos pareciam 
achar que os dois estavam caminhando para um noivado. Como ele acabou 
nesse buraco? Devia estar muito mal-acostumado por causa de seu grupo de 
amigos e esqueceu que mais de duas danças e uns passeios com uma jovem 
― em eventos e meses diversos ― significavam noivado iminente. 

— Ainda bem que os Baillie também estão voltando para o campo. 
Recebi uma carta de Lady Aldersey informando. 

Estava sendo caçado. Ethan tinha certeza. 
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Capítulo 3
 

Dessa vez, era Ethan que estava passando pelo atalho que cortava as 
terras dos Preston e lhe economizava tempo para ir da vila para sua casa. 
Estranho era o fato de que ele usava esse mesmo atalho desde menino e, 
mesmo assim, nunca fez amizade com Lydia. Se viu uma garota correndo 
por ali, certamente ignorou, pois não se recordava. Mas sempre soube que o 
marquês tinha uma filha. Algo que a um garoto não importaria em nada. Ele 
só se preocupou mais com garotas quando estava terminando o colégio, por 
volta dos dezessete anos. 

Talvez por isso entendesse Lydia e seu jeito de estar com a cabeça em 
outro lugar durante a primeira temporada. Quando era jovem, também 
estava ocupado planejando tudo que queria aprontar. E se divertir e fazer 
amigos era muito melhor. 

Só que, dessa vez, ele a avistou de longe e agora eram ambos adultos. 
Independentemente do que ela parecia fazer no momento. 

— O que você está fazendo aí em cima? 

Ele poderia tê-la sobressaltado, mas Lydia escutou o cavalo se 
aproximando. Não saberia dizer se a montaria dele pisava forte demais ― 
como o dono ― ou se ela tinha algum tipo de sentido que lhe avisava toda 
vez que Ethan estava vindo. 

— Estou tomando conta do pássaro que caiu. Não faça barulho. 

Ethan desmontou e se aproximou, mas não subiu no pedaço de tronco 
onde ela estava. 

— Mas ele está no chão.

— Sim, daqui consigo ver melhor se a mãe vier pegá-lo. Mas, desde que 
passei pela primeira vez, ele continua no mesmo local. 

— Tem certeza de que ainda está vivo?
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— Claro que está, olhe as penas se agitando.

Ethan fi cou observando. Demorou, mas o passarinho tremeu no lugar. 

— Não podemos deixá-lo aqui. Algum predador vai comê-lo. 

— Vai levá-lo para casa? — indagou ele, sem duvidar.

— Claro que não. — Ela pulou do tronco e disse num tom óbvio: — Vou 
devolvê-lo. 

Ele olhou para cima, procurando algum ninho. Enquanto isso, Lydia 
começou a procurar algo pelo chão. 

— Temos de respeitar os animais, como meu pai me ensinou — contou 
ela.

Conhecendo o marquês, Ethan acreditava em tudo que ela dizia sobre o 
pai, mesmo os relatos mais absurdos. 

— E como pretende devolvê-lo?

— Com uma madeira e uma folha, para a mãe não o rejeitar. Eu sei que 
ela está por aqui. — Ela voltou com um pedaço de galho e algumas folhas. — 
Vigie. Se ela aparecer, vai me bicar. 

Ethan olhou para cima, bastante descrente, mas imaginando que teria 
de pular e espantar uma mamãe pássaro antes que bicasse um dos dois. 
Enquanto isso, Lydia resgatou o fi lhote e o carregou para perto dele. 

— Segure com cuidado — instruiu ela, sem lhe dar opção além de 
segurar o pássaro.

Tudo que ele fez foi olhar para a pequena ave em sua mão, sobre as 
folhas e a madeira. Além de pequeno, ainda estava com a penugem nova; 
com certeza não voaria naquela semana. Lydia não era a única que lidava com 
os animais da propriedade desde criança. Mesmo assim, ele olhou rápido 
quando viu a saia verde passar à frente de seus olhos quando ela escalou do 
tronco para a árvore. 

— Tem certeza de que vai subir mais? Não vejo nenhum ninho daqui. 

— Está mais para cima. Escondido. — A voz dela saiu com difi culdade, 
pois estava escalando. 

Ela subiu ainda mais, fi rmando a ponta da botina num buraco da árvore 
e depois em um galho baixo. 
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— Certamente podem vê-la da estrada da vila. — Ele não sabia se 
devia se preocupar com a segurança física dela ou de sua reputação de dama 
escaladora de árvores. 

Lydia fez um som de pouco caso, concentrada em mudar os pés para 
outro galho.

— Eu subo em árvores desde criança, meu pai me ensinou isso também. 
Por que começariam a se importar agora?

— Talvez por você não ser mais criança — sugeriu ele, prestando atenção 
no que ela fazia. Não achava que cairia dali, mas e se o galho quebrasse? Ia 
ter de segurar o pássaro e tentar impedir sua queda. Não era um bom plano. 

— Não seja tolo, só você está vendo — alegou ela, e arregalou os olhos 
ao perceber o problema. — Você não está aí embaixo para ver minhas 
intimidades, não é? Saiba que uso calçolas! 

Sem poder manter o olhar nele para não cair, tudo que ela escutou foi 
a risada masculina. Se descobrisse que ele estava rindo de sua calçola branca 
com fitas lilases, ele ia ver só uma coisa. Lydia usava o modelo curto, para não 
ter um monte de tecido entre suas coxas. Eram feitas especialmente para ela, 
que fazia coisas como… escalar árvores e usar sela masculina. 

— Tenho certeza de que usa — admitiu ele, entre risos. 

— Como pode saber disso?

— Você não me parece o tipo de moça que ficaria confortável sem… 
proteção íntima. 

Lydia se agarrou ao tronco só para poder lhe lançar um olhar fulminante, 
e Ethan riu mais ainda. 

— E por que não? Acha que não sou adulta o suficiente para ter só 
anáguas embaixo de minhas saias? — Ela franzia o cenho, enquanto ele a 
compreendia por querer ter mais tempo para viver sua juventude livremente. 
Lydia odiava pensar que ele a considerava jovem e imatura. E, por isso, 
brincava com ela, sem levá-la a sério. 

— Não, penso que não tem modos suficientes para andar por aí 
descoberta — devolveu ele. Era a mais pura verdade, mas era também uma 
provocação. 

— Seu crápula! — reagiu ela, ao jogar um fruto nele. 
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O fruto verde bateu no ombro. Sinceramente, sua falta de modos era 
uma grande parte de seu encanto. Assim como seu jeito de se irritar.

— Vamos logo! Dê-me o pássaro — disse ela.

Lydia não tinha dito nada sobre precisar da ajuda dele para fazer o 
salvamento. Para lhe entregar o pássaro, ele teria de subir no pedaço de 
tronco e se esticar para elevar o fi lhote perdido. E foi exatamente o que Ethan 
fez. Lydia invocou calma, equilíbrio e uma mão estável para conseguir levar o 
passarinho na ponta do galho até o ninho, colocando-o dentro. 

— Aquilo ali é a fêmea ou o macho? Você mexeu no ninho, deve ter mais 
fi lhotes lá dentro — apontou ele. 

— Ah, céus! 

Era o macho e, apesar do favor, seu instinto era sempre defender o 
ninho. Ele mergulhou num voo ameaçador, apesar de seu corpo pequeno. 

— A bicada dele é dolorosa! — avisou ela.

Ela pulou para o galho de baixo e Ethan desceu do tronco. O pássaro 
enfurecido deu um voo rasante sobre a cabeça dela, que pulou rápido demais 
e teria tido uma aterrissagem difícil no tronco, mas Ethan ofereceu a mão 
para Lydia segurar e o ombro para apoiar a outra mão bem a tempo. Os dois 
se afastaram rapidamente da árvore, e ele chamou sua égua com o estalar da 
língua. 

— Bem, missão cumprida. — Lydia bateu as mãos, como se tirasse 
poeira. 

— Eu imagino que sua cor favorita seja lilás — comentou ele.

— Seu maldito desavergonhado! Não era para olhar! 

Ele lhe ofereceu o pequeno chapéu decorado com fi tas e botões lilases, 
assim como uma pena de cor similar. Lydia estava uma mistura de vergonha 
e ultraje, e tinha fi cado vermelha até a raiz dos cabelos. Então baixou o olhar 
para o acessório que ele havia recuperado do chão. 

— Reparei que quase sempre carrega algum detalhe lilás — contou ele.

Ela soltou o ar, e suas sobrancelhas se ergueram. Então o descarado não 
estava falando de suas calçolas? Não sabia se desmaiava de alívio ou de mais 
vergonha. Pena que jamais havia tido um desmaio, e duvidava que esse seria 
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o momento. Esperava que não fosse. Já pensou? Como amigo e cavalheiro que 
era, Greenwood certamente a carregaria até em casa. Oh, que morte terrível. 

— Obrigada. — Ela aceitou o chapéu, já no controle de suas reações. — 
Por resgatar meu chapéu e ajudar no resgate. 

Ele a olhou de forma curiosa, e Lydia conjecturava por que sempre 
acabava em algum tipo de dificuldade na presença dele. Em todas as 
vergonhas que ela passou em sua primeira temporada, lá estava ele. Inclusive 
naquele episódio temerário em que derrubou Lorde Keller no chafariz. E 
depois Ethan piorou tudo ao beijá-la e fazê-la experimentar uma mistura 
única de sensações. O coração bateu em sua boca ao senti-lo encostar os 
lábios no seu rosto. 

Depois, ficou uma semana levemente revoltada lembrando-se do que 
ele disse. Sentiu-se boba por ele achar que ela tinha medo de beijos e por isso 
criava aquelas confusões na mais leve possibilidade de algum rapaz chegar 
perto demais. 

Para irritação dela, ele estava certo. 

Mas isso foi no ano passado. E ele estragou ou consertou tudo ao beijá-
la e mostrar que não tinha nada de mais. O desgraçado seguiu como se nada 
tivesse acontecido. Ela remoía o episódio até hoje. 

— Precisa de uma carona? 

Ah! Pois sim que ela subiria no cavalo dele. Teria de estar se arrastando 
para se colocar nessa situação. 

— Eu gosto de andar. 

Ethan assentiu e puxou as rédeas de Sharpie. 

— Passar bem, madame. 

Lydia franziu o cenho enquanto o observava se afastar sobre sua bela 
égua castanha. Por que ele tinha que parecer tão… seria galante a palavra? Ela 
o odiava um pouco. Só um pouquinho. Por ele ter algo diferente dos outros. 
Mas não dizia isso a ninguém porque não saberia explicar o que era. 

o
— Atração — disse Caroline, ocupada em mudar o vaso que havia 

acabado de plantar. 
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— Mãe… — Lydia sequer conseguiu exclamar. Saiu em um tom 
amedrontado. 

— Sim, é atração. Está atraída por ele. 

— Não… 

— Um terrível fi m para uma jovem solteira — brincou Caroline. 

— Mas, mas… nós sequer nos damos bem. 

— Por quê? Ele a destratou?

— Não. — Ela parou para pensar. — Pelo contrário. 

— Ótimo. Jamais fi que perto de um homem que a destratar. 

— Não gosto dele. 

— Uma pena. Ele é bonito, prestativo, divertido e, até onde sei, tem um 
ótimo caráter. 

— E é insuportável. Somos amigos do mesmo grupo. Apenas isso: 
somos bons amigos. 

Caroline parou e a olhou enquanto estava com as mãos dentro de outro 
vaso cheio de terra escura. Agora que sua saúde estava melhor, o jardim 
interno precisava urgentemente de revitalização. O jardineiro fora ótimo 
em cuidar de tudo enquanto ela se restabelecia, mas aquele jardim era dela. 
Acompanhara cada planta. 

— Já vi isso em algum lugar… Ah, sim! Passei meses achando o seu pai 
absolutamente insuportável. Incorrigível. Terrível. Um crápula! 

Lydia arregalou os olhos, com várias lembranças passando em sua 
mente. Não era possível que aquilo eram os temíveis sintomas de sua primeira 
paixonite. Não ela. Não com ele! Greenwood era absolutamente insuportável. 
Um presunçoso. Até sua mãe o achava atraente, porque ele era e sabia disso. 
Havia algo mais odioso? 

Alto, másculo, forte, extremamente ativo, cheio de assuntos e interesses. 
Um ótimo amigo, sempre pronto para o que precisassem. Confi ante e 
habilidoso em atividades que ela valorizava. E isso não era um perfeito amigo? 

— Não quero me casar agora. Ou nunca… 

— Então não se case. — A marquesa ajeitou a muda dentro do vaso. 

— Posso gostar de outros. 
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— Claro que pode. Acontece. 

Lydia suspirou, aliviada.

— Ou não — acrescentou a mãe. — Certos sentimentos são únicos. É 
difícil reconhecê-los e mais complicado ainda ter a chance de vivê-los. 

— Ele precisa se casar agora. É um fato de conhecimento geral. E um 
conde jovem, de boa fortuna e bons dentes é uma das criaturas mais caçadas 
da temporada. 

— Tem medo da concorrência?

— Não, tenho medo de me prender inadvertidamente, sem ter visto 
nada da vida. De que terá adiantado terem me dado tanta liberdade, escolhas 
e ensinamentos se eu fizer exatamente o que obrigam as outras a fazerem? 

— Então viva suas experiências. É assim que vai descobrir. 

— Isso vai ser difícil e vai me trazer problemas, não vai?

— Certamente — garantiu Caroline. — Mas pense bem. Quando 
envelhecer e olhar para trás, terá certeza de que viveu e foi dona de seus erros 
e acertos, de seus sorrisos e lágrimas. Quantas de nós podem dizer isso na 
sociedade em que vivemos? 

— Poucas. Bem poucas… — Ela foi buscar outro vaso para ajudar a mãe. 
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Capítulo 4
 

Quando os primeiros eventos campestres de pós-temporada foram 
anunciados, quase todo o grupo de Devon já estava de volta. Naquele tempo, 
o único amigo que Lydia viu foi Lorde Murro. Os outros também estavam 
ansiosos para reencontrá-la. Para isso, combinaram de ir buscá-la para 
chegarem todos juntos à festa de inauguração do novo chafariz dos Palmers. 

Corria o boato de que foi uma obra grande e que revitalizaram o jardim 
inteiro para combinar com a tal peça vistosa. 

A questão era que para todo o grupo de Devon ir junto, eles precisariam 
de diversos veículos, até porque cada um morava numa propriedade. Quem 
estava próximo pegava o outro, e assim iam. Lydia nem pôde acreditar no que 
estava se envolvendo quando desceu as escadas e o veículo que apareceu para 
pegá-la foi o faetonte de Ethan. Claro, ela já havia admitido que eles eram 
vizinhos. 

— Vamos, Preston! Não podemos perder a entrada na estrada! — Ele 
sequer desceu, apenas abriu a portinha e estendeu a mão para ela. Jamais 
faria isso em outras circunstâncias, mas eles eram amigos e membros do tal 
grupo infame. Certas liberdades faziam parte. 

— Por quê? — indagou ela, que foi içada rapidamente assim que pegou 
a mão dele. 

— Para chegarmos antes! É ultrajante nós dois ficarmos para trás. 
Prenda bem o seu chapéu. 

O faetonte saiu a toda velocidade pela estrada de Bright Hall e fez uma 
curva fechada no atalho que daria na estrada principal. Logo Lydia entendeu 
o que alguém havia esquecido de lhe contar: seus amigos estavam espalhados 
em outros veículos abertos e rápidos, estalando as rédeas e passando na 
frente uns dos outros. 
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Era uma corrida! 

— Saia da frente, Vela! Se não consegue guiar esse cavalo, vá pela direita 
— gritou Ethan, agarrado às rédeas e ultrapassando uma caleche e outro 
faetonte. 

Ele passou tão rápido que ela nem conseguiu distinguir quem eram os 
ocupantes, mas reconhecia as vozes em volta deles. 

— Não seja doido, Keller! Esses cavalos não correm tão bem! — gritava 
Lorde Pança, segurando o chapéu e a lateral da caleche do amigo. 

— Não insulte os meus cavalos! — Keller mantinha o olhar à frente.

A estrada principal era um pouco mais larga do que os caminhos 
internos, pois por ali passavam as grandes carruagens dos correios e os 
veículos de passageiros e dos moradores. Nada disso signifi cava que ela tinha 
estrutura para um evento daquela magnitude. Aqueles que viram o grupo 
passar aos gritos e provocações em veículos novos, com cavalos robustos, 
espalharam a notícia por toda a região. 

Você não sabe o que aqueles loucos fazem pelas estradas de Devon!

Nunca se viu tamanha comoção e com tantos veículos por aquelas 
bandas. Havia muita gente assustada! 

São aqueles rapazes e moças terríveis do grupo de Devon! Não sei como 
seus pais e familiares permitem tal balbúrdia. 

— Vamos, Bigode! Vamos! — incitava Janet, sentada ao lado de Lorde 
Latham, enquanto ele corria junto ao faetonte de Lorde Soluço, que estava 
acompanhado de Richmond. Este último estava a ponto de voar do veículo. 

Pouco a frente, iam Bertha e Eric no faetonte dela, que guiava numa 
velocidade que devia ser proibida nas estradas. 

— Vamos, é sua vez! Já me livrei dos outros. Ultrapasse sua querida 
amiga! — Eric incitava a esposa.

Lydia teve de agarrar as rédeas em alta velocidade, e ninguém podia 
dizer que já a viu passando devagar pela estrada. Só que, pouco à frente, havia 
um dos pedágios do correio e a estrada se estreitava. 

— Lydia! — exclamou Bertha, tomando um susto ao ver o veículo surgir 
subitamente ao seu lado. 
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— Há quanto tempo! — gritou Lydia. 

— Nós nos vimos semana passada! Quando voltei! — A última palavra 
se arrastou em um grito. 

À frente delas, escutaram gritos para abrirem o pedágio. Um pobre 
rapaz saiu correndo e empurrou o portão de madeira no segundo em que a 
caleche de Huntley passou levantando poeira. 

— Não seja doida! 

Mas Lydia era, pois passou na frente no último instante, entrando antes 
pela parte mais estreita que daria no pedágio.

O rapaz dos correios ficou sentado no chão, apavorado. Nunca vira 
tantos veículos juntos e passando tão rápido. 

— Pegue-o! Esse veículo dele é lento! — Ethan apontava para o amigo 
que ia em primeiro. 

De fato, a caleche era mais pesada, e Lydia alcançou Huntley 
rapidamente. 

— Ela vai nos pegar! — Lorde Cowton, sentado ao lado de Graham, 
parecia apavorado ao avisar isso. Provavelmente era a expressão decidida e o 
olhar na face de Lydia.

— Ah, mas eu vou dar trabalho! — disse Graham, guiando habilmente. 

Os veículos ficaram lado a lado ao passar pela encruzilhada e entraram 
na parte seguinte da estrada com uma das rodas na grama acidentada, o que 
fez os ocupantes serem tão balançados que precisaram segurar os chapéus.

— Eu imploro, Huntley! Senhor amado! Eu devia ter vindo com o Pança! 
— Cowton estava apavorado desde que partiram. A pior coisa que ele poderia 
fazer era subir no veículo de um dos mais competitivos do grupo. Havia cinco 
deles e, por coincidência, ou não, eram os primeiros na corrida. 

— Não tenha pena dele! — Ethan ria. 

— Ela está fazendo seu trabalho sujo! — acusou Huntley, sendo 
ultrapassado.

— Passar bem. — Ethan ainda acenava quando Lydia tomou a dianteira 
e deu rédeas ao cavalo para ir embora sem obstáculos. 

Para azar de Huntley, Bertha, guiando seu faetonte, passou logo depois. 
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Não foi só ele que amaldiçoou as garotas Preston, pois não foi o único 
ultrapassado com perigo enquanto seus acompanhantes riam. Eric bateu 
com o chapéu para ele, pois já estava em sua mão. Nenhum chapéu que não 
fosse preso por uma fi ta resistiria àquela corrida. 

— Vocês são absolutamente insanos! — acusou Deeds, ao ser tirado da 
caleche após todos chegarem ao destino. — Estou com as pernas trêmulas. 
E assim fi carei por uma semana. Não sei por que ainda me envolvo em suas 
loucuras — acusava enquanto era amparado.

— Admita que gosta, Jemy — provocou Latham, chamando-o pelo 
apelido carinhoso.

— Você chegou por último, homem. Nem correu tanto assim — brincou 
Eric. 

Chegar por último naquela corrida maluca não era o mesmo que ir 
devagar, só signifi cava que os outros competidores eram doidos varridos e 
sem medo da morte. Foi exatamente o que Pança alegou. 

— Temos de brindar à nossa vencedora! — disse Ethan. 

— Se ela se machucasse, o marquês ia arrancar o seu pescoço e 
ressuscitá-lo para matá-lo de novo — lembrou Glenfall, Lorde Vela. 

— Foi ele que a ensinou a guiar assim. A vitória era certa. — Ethan foi 
na frente, divertindo-se junto com Eric. — Ensinou ambas!

Lydia e Bertha se abraçaram, divertindo-se pela vitória e pelo encontro. 
Os outros se juntaram a elas para cumprimentar e expressar felicidade 
por reencontrar Lydia, a única do grupo que não esteve em Londres nesta 
temporada.

Antes de se apresentarem aos anfi triões, todos tiveram de se ajudar com 
suas vestimentas e acessórios. Foram vistos na lateral da entrada do jardim, 
consertando uns aos outros, o que fez alguns convidados comentarem sobre 
sua nova traquinagem antes mesmo de o grupo entrar no evento. 

Haviam combinado que os vencedores receberiam presentes de todos 
eles, então Lydia e Ethan podiam esperar alguns pacotes nos próximos dias. 

— Fico feliz que todos vocês tenham aceitado nosso convite — disse 
Lady Palmer, enquanto eles a cumprimentavam. 

— Mas venham! Venham! Precisam ver a estrela do dia! — chamava 
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Lorde Palmer, indicando o caminho.

Como se precisasse chegar perto para ver. Todos eles já haviam avistado 
aquela aberração de pedra em meio à paisagem bucólica da propriedade do 
pequeno lorde e sua simpática esposa. Contudo, quanto mais perto chegavam, 
mais o animal se avultava sobre eles. E ainda estava cuspindo água.

— Minha nossa, é gigante… — murmurou Lydia e levou um aperto de 
Bertha, que estava bem ao seu lado. 

Era um leão enorme. Bem construído, sólido, e o mérito era todo do 
escultor. Parecia uma aberração em meio àquela paisagem tão amável que era 
a casa dos Palmer, com suas paredes cobertas de plantas e o jardim florido. 
Por algum motivo, os outros convidados escolheram passar o evento bem 
longe da criatura. 

Os membros do grupo estavam mortificados, parados ao redor do 
enorme chafariz. 

— Então, o que acharam? — perguntou o lorde.

Vários pares de olhos voaram para ele. O homem estava parado entre 
Huntley e Greenwood, o que só o fazia parecer ainda mais baixo. Todos eles 
gostavam de Lorde Palmer, era um sujeito amável, já meio careca no topo da 
cabeça e bem redondo. Sua esposa era mais alta, bem esguia e uma das damas 
mais simpáticas do condado. Eles recebiam bem, serviam ótima comida e 
conversavam alegremente. 

Nenhum deles teria coragem de dizer que o enorme leão era qualquer 
coisa além de magnífico. Ele até combinaria em outro local. Quem sabe se 
estivesse no pátio de um daqueles enormes castelos góticos, que pareciam 
escuros o ano todo, com lendas de fantasmas e um dono que apavorava a 
sociedade?

— O senhor vai precisar dar um banquete para fazer justiça a uma obra 
dessas — comentou Greenwood, arrancando um enorme sorriso do pequeno 
lorde ao seu lado. Os outros fizeram coro ao elogio, deixando o anfitrião mais 
contente ainda.

— Eu lhes asseguro que mandei servir um lanche à altura da ocasião! 
— anunciou Palmer.

Para completar, os Palmer tinham vários filhos. Crianças adoráveis, 
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pareciam com o pai, só a menina mais velha que era idêntica à mãe. 

— Era o sonho dele! — exclamou Lady Palmer, e completou mais baixo, 
olhando para Ethan: — Uma pena minha fi lha mais velha ainda ser tão nova. 
O senhor e seus amigos são uns primores. Serão genros excelentes. 

A menina tinha quinze anos e os rapazes estavam extremamente 
aliviados por isso. Era melhor casarem antes que ela chegasse à idade da 
primeira temporada. 

— Será que as pobres crianças já viram isso? — Ruth sussurrou para 
Janet assim que conseguiram se afastar da enorme criatura.

— Devem ter chorado muito. Eu choraria nessa idade — cochichou 
Janet. 

Bertha arrastou Lydia para longe do bicho de pedra, pois ela parecia 
hipnotizada. 

— Eu tenho certeza de que iam entregar isso no castelo do duque de 
Hayward e instalaram aqui por acidente, e agora Lorde Palmer não quer 
admitir que tomou posse da enorme coisa! — opinou Lydia.

— O brasão dele não tem uma espécie de pássaro? — quis saber Bertha. 
— O que esse leão faz aqui?

— Escapou de seu país de origem. — Eric bebeu um bom gole de 
limonada. 

Eles resolveram só tocar no assunto do leão dos Palmer bem longe dali. 

— Aqui está sua bebida, madame. Há quanto tempo não a encontro 
com um vestido completo? Foi uma bela escolha — comentou Ethan, 
provocando-a ao mesmo tempo que lhe entregava a limonada. 

Ela quase pulou no lugar e deu um pisão no pé dele. Para sorte dele, 
nesse dia, Lydia estava de sapatilhas e ele, de botas. Ethan não se afetou nem 
um pouco e emendou:

— Mas sabe que fi ca bela em qualquer vestimenta — concluiu ele. 

— Pare já com isso — ela o ameaçou entre os dentes. 

— Eu tenho um convite. 

— Não posso.

— É para uma corrida de cavalos. 
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Ela o olhou com desconfiança. Ele a estava convidando para transgredir 
regras sociais em meio a um evento social?

— Por que brincaria com isso? 

— Leve o seu melhor cavalo — avisou. 

— Seremos só nós dois? 

— Não… — respondeu ele, tentado a ser um cafajeste e arrumar uma 
corrida só para os dois. — Haverá outras pessoas. 

— Então devo ir de menino ou menina? — perguntou ela, deixando-o 
paralisado e surpreso com sua provocação sugestiva. 

— Como preferir. — Ethan a observou, esperando algo estranho 
acontecer. 
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Capítulo 5
 

No dia combinado para a corrida, Lydia levou Rebuliço, seu cavalo 
preferido. Ao chegar ao ponto escolhido, avistou várias pessoas espalhadas. 
De longe, reconheceu alguns de seus amigos, entre eles o maldito que lhe 
convidou. Ethan usava seu traje de montaria de quando estava aprontando, 
o verde-escuro com detalhes em preto. Quando ele entrasse em meio às 
árvores, sua roupa não seria o item a chamar atenção.

Por puro bom senso de sua camareira, Lydia também foi com seu traje 
de montaria. Ela não sabia quem e quantos estariam lá. Eis que eram diversos 
homens, e conhecia quase todos, pois eram moradores locais, além de seus 
amigos, os irmãos e alguns primos e vizinhos deles.

— Sabia que não recusaria o convite — saudou Pança, assim que ela 
parou o cavalo ao lado do veículo onde ele estava com Janet, que usava uma 
sombrinha para se proteger do sol. 

— Vai correr conosco, Deeds? — Lydia abriu um sorriso, sabendo que 
ele riria da ideia. 

— Ah, por favor. Há quanto tempo me conhece? Eu sou o juiz. Vocês 
precisam de alguém com bom senso, já que são todos insanos. — Ele puxou 
as rédeas. Ao menos hoje estava guiando o próprio veículo. Deeds adorava 
guiar, numa velocidade aceitável. — Vejo-a na chegada. 

— Boa sorte, Lydia! — Janet acenou.

Dito isso, ele foi embora junto com Janet e mais um veículo levando 
duas garotas que Lydia sabia serem irmãs de alguns daqueles cavalheiros. 

— Uma pena que eu saiba que cavalga muito mais rápido em uma sela 
masculina — comentou Ethan, aparecendo perto dela, montado em Sharpie. 

— Garanto que também darei bastante trabalho dessa forma — 
assegurou ela. 
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Lydia não estava usando um daqueles trajes de montaria chiques e na 
última moda que usava em Londres. Colocara um já bem batido ali no campo, 
simples, sem bordados, de abotoação dupla e na cor azul fl orença. Ótimo 
para o caso de quedas porque lhe permitiria mais liberdade de movimentos. 
Dispensou acessórios, calçou apenas luvas de montaria e pôs um chapéu de 
aba curta para o sol não atrapalhar. 

E, quando se aproximou dos outros, ninguém pareceu se importar com 
o quão atual era seu traje. Os competidores também não estavam no seu 
melhor para se apresentarem numa sala de estar. A maioria usava apenas a 
camisa. Ethan dobrou tanto o tecido branco que seu valete teria um ataque 
de tremedeira assim que o visse. 

— Deeds já deve ter chegado lá, não? — Richmond tirou o relógio e 
conferiu. Ele daria a largada. Não é que não corresse, mas preferia velocidades 
mais seguras.

— Dê-lhe mais uns minutos — pediu Keller.

— Ele não é lento, só não é doido. — Richmond franziu o cenho.

— Ele levou Janet. Deixe-o ir a uma velocidade agradável. — Ethan lhe 
lançou um olhar cheio de signifi cados.

— Ah! — Richmond fi nalmente entendeu. — Sim, numa velocidade 
mais agradável é possível até uma boa conversa. 

Lydia cruzou os braços. Qual fofoca ela ainda não sabia? Pelo que 
lembrava, Deeds não tinha coragem nem de fl ertar com Janet. E olha que 
mantinha uma admiração secreta por ela há algum tempo. Mas quem era ela 
para julgar? Ficava nervosa toda vez que Ethan estava fl ertando. Porque ele 
era imprevisível. Num dia, nem parecia notar que ela era uma mulher e, no 
outro, era puro galanteios. 

Ao menos, na opinião de Lydia, era assim. Se perguntasse a ele, nada 
disso se confi rmaria, pois ele nunca deixava de notar que ela era uma 
mulher e estava constantemente fl ertando. Com ela. Mas, segundo boatos 
da temporada, ele era um fl ertador inveterado. Deixou muitas damas de 
bochechas coradas. 

— Lady Lydia, é um prazer vê-la aqui. É defi nitivamente a visão mais 
bela do condado — cumprimentou Lorde Wallace. 
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Lydia tinha um admirador nada sutil. Eles não se encontravam muito, 
mas ele demonstrava interesse desde a pré-temporada do ano passado. 
Naquela época, ela o achou esquisito, e a última coisa que queria era um 
pretendente. Agora, franzia o nariz para seus elogios exagerados. Não sabia 
responder a flertes. 

— O condado é bem grande, senhor. — Ela ensaiou um sorriso afetado 
e ouviu a característica risada de Ethan. Se ele estivesse caçoando dela, ia 
jogá-lo de cima do cavalo. Porém, ele estava olhando para Keller e Richmond. 

— E não é páreo para sua beleza — galanteou Wallace. 

A expressão dela era de pura afetação. Como devia agir frente a isso?

— Nós já vamos — anunciou Ethan numa voz cortante, subitamente ao 
lado deles e não mais rindo de nada. 

— Enfim! — Lydia fugiu, virando seu cavalo com habilidade.

— A senhorita vai conosco? — Wallace era uma mistura de surpresa e 
apreensão. 

— É claro. 

— E se vir a se machucar?

— Está com medo de perder para uma dama? — Ethan olhava-o com 
satisfação. 

— Não seja tolo, não costumamos ver damas na corrida — disfarçou 
Wallace.

— Pois prepare-se — avisou. 

Quando Ethan parou o cavalo próximo ao seu. Lydia estava preocupada 
com outro assunto.

— Por que nunca me convidou antes? 

Ele a olhou com diversão.

— Até pouco tempo, sequer admitia que éramos vizinhos, lembra-se? 
Pense como uma nova vantagem de ser amigável com todos os vizinhos. 

Ela ia derrubá-lo do cavalo. Não em velocidade, pois ele poderia quebrar 
o pescoço, mas assim que estivesse parado e na grama. 

— Alinhem-se! — anunciou Richmond. 
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Ele apareceu com uma pistola na mão e fi cou na lateral, longe do 
caminho dos cavalos. Lydia nem conseguiu contar quantos competidores 
seriam, mas eram pelo menos dez cavalos. Seu amigo levantou o braço e 
atirou para cima. Os cavalos saíram em disparada; ao menos, a maioria deles. 
Alguns foram mais lentos para pegar velocidade. 

De qualquer forma, foi uma barulheira de cascos sobre a terra. Dessa 
vez, o caminho passava por uma estrada secundária. Depois, tinham de 
subir uma colina, atravessar um bosque e sair em outra estrada que daria em 
Crownhill. Após a curva fi nal, passariam sob um arco de árvores, ainda na 
propriedade de Ethan. 

 Quem chegasse primeiro ganhava um animal para cuidar. Lydia nem 
sabia disso, ela só desejava se divertir e sentir a adrenalina de participar da 
corrida pela primeira vez. Os cavalos corriam juntos pela estrada estreita. 
Inicialmente, todos que saíram ao mesmo tempo seguiam em pé de igualdade. 
A situação só mudou quando tiveram de virar os cavalos para a grama e para 
alcançar a colina.

Lorde Wallace, que tinha estado na frente, teve de lidar com um cavalo 
que não queria subir reto. Outros dois perderam velocidade. Lydia guiou 
Rebuliço e não o obrigou a aumentar a velocidade, o que lhe garantiu uma 
subida estável e ágil. Ela viu Sharpie subindo habilmente. A égua de Ethan 
parecia a mais confortável, mas a casa dele era no topo de uma colina, e ele 
vivia fazendo sua montaria passar por elas. Lydia viu como ele surgiu rápido 
no dia da visita ao rio. 

Ainda assim, seguiam pelo menos cinco cavalos bem próximos. A 
descida criou um pouco mais de vantagem para os cavalheiros ― e dama 
―, que não tinham medo de ir rápido demais colina abaixo. Então veio a 
entrada do bosque, e tanto fazia onde a pessoa ia entrar, desde que saísse 
na estrada do outro lado. O cavalo de Lydia era acostumado a atravessar o 
bosque da propriedade do marquês e se enfi ou pelo meio das árvores de 
forma destemida. A sensação era de que todos haviam se separado, seguindo 
em meio às árvores em trajetórias particulares. 

A pegadinha era que, ao fi nal do bosque, dependendo do ponto em 
que saíssem, era terreno plano ou uma descida abrupta, o que obrigou pelo 
menos dois cavalheiros a puxarem as rédeas ou cairiam. E a estrada fazia uma 
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curva. Lydia seguiu rapidamente até que Sharpie surgiu de repente do meio 
das árvores e foi à frente com suas ancas largas tomando sua visão, as costas 
de Ethan instigando-a a cavalgar mais rápido. 

A chegada súbita da égua assustou o outro cavalo com quem Lydia vinha 
brigando, e ela ganhou a dianteira. A saída dessa estrada também era abrupta 
e era mérito deles conseguir controlar sua montaria. Ela faria isso muito mais 
rápido numa sela normal; a sela feminina não a impedia, mas também não 
ajudava.

Na chegada ao arco, Lydia alcançou Sharpie, e Ethan riu ao vê-la. Havia 
mais dois cavalos bem atrás deles, ganhando terreno. Ambos aceleraram. 
Pelos sons, ao menos sete cavalos se aproximavam rapidamente do arco. Lá 
no fim, Lady Janet balançava uma bandeira vermelha, e Deeds acenava da 
lateral do arco. 

Lydia concentrou-se no seu objetivo, sentindo-se perseguida pelo som 
de tantos cavalos atrás dela. Eles passaram sob o arco ao mesmo tempo. 

— Lady Lydia passou primeiro! — gritou Deeds, pulando e batendo 
palmas, como se estivesse torcendo para isso desde o início. 

— Ah, Lydia! Que maravilha! Mostrou a eles! — Janet continuava 
balançando a pequena bandeira, e as duas meninas do outro veículo chegaram 
correndo com flores. 

Lydia desmontou e recebeu as flores, porém, se virou para Ethan e disse:

— Você desacelerou! 

— Não fiz nada disso — negou, levando Sharpie até um dos baldes de 
água.

— Fez sim. — Ela olhou para trás. — Nós passamos juntos! Não pode 
me deixar ganhar!

— Não deixei. Aliás, Neville quase nos ultrapassou.

Ela se virou e olhou para o garoto Neville, o mais jovem deles, com só 
dezessete anos. Era habilidoso e rápido, por isso corria com os mais velhos 
desde o ano anterior. Talvez ele tivesse vencido se seu cavalo atravessasse 
o bosque mais rápido, pois tirou a colina de letra. Lorde Wallace havia se 
recuperado, chegando logo atrás deles. Seguido de perto por Keller, que teve 
dificuldade na descida da colina, mas ultrapassou dois competidores na saída 
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da estrada. Era um grupo bastante competitivo. Ninguém fi cou para trás. 

E era essa a graça. Cada corrida podia ter um vencedor, dependendo 
das difi culdades do trajeto. Lydia gostou de todos eles e, principalmente, 
mostrou que mulheres podiam ter tanta ou mais habilidade. Talvez isso 
inspirasse mais delas a participar e serem aceitas nas corridas. 

— Deeds, eu não passei na frente — ela praticamente o ameaçou ao 
dizer isso.

— Eu vi o focinho de seu cavalo um pouco à frente — disse ele, sem 
querer se comprometer.

Ethan foi levando Sharpie para longe, enquanto lhe prometia um 
banquete de feno, maçãs e cenouras. Aliás, ele produziu uma cenoura para 
égua, tirando-a do bolso do paletó que deixara no veículo de Lorde Pança. 
A caleche estava repleta de paletós esperando seus donos irem reclamá-los. 

— Ótima corrida, senhores! — cumprimentou Neville, após levar seu 
cavalo para beber água. Ele era alto e atlético, mas sua face mostrava como 
era jovem. Era primo de Deeds, adorava participar das atividades locais e 
almejava entrar no Grupo de Devon antes que todos se casassem e talvez até 
se afastassem. 

Lorde Wallace se aproximou assim que localizou Lydia.

— Está bem, milady? Não se machucou?

— E por que estaria machucada? — indagou ela, num tom direto, nada 
parecido com a jovem dama afetada que fi ngiu ser para reagir aos fl ertes dele. 
— Não caí.

— Ainda bem, fi co aliviado. 

— Ótima corrida inaugural, Preston! — cumprimentou Keller e 
cometeu o ato impensável de lhe dar um tapinha no ombro. 

Wallace arregalou os olhos, como se Lydia fosse desmanchar pelo toque 
rápido e sem um pingo de cavalheirismo do amigo. 

— Se nós empatamos, quer dizer que ambos vamos ganhar algo? — Lydia 
deixou Lorde Wallace e foi para perto dos amigos, como se fosse brigar com 
eles. Isso só o deixava mais surpreso. Ele a achava inusitada, mas formidável. 

Pena que ela o achava tacanho. 
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— Um animal — informou Janet, num tom de quem achava a ideia 
ótima.

— Um bicho? — reagiu Lydia, desacreditada. 

— E o que esperava? — Ethan a olhou com curiosidade.

— Eu tenho um monte de bichos. Muitos. Diversos! 

— Vai gostar desse. Vamos buscá-lo. — Ele puxou Sharpie pelas rédeas. 

Ethan foi andando; já estavam nas terras de Crownhill. Os outros 
começaram a se dispersar, partindo em seus cavalos. Pelo jeito, Deeds ia até 
a vila comer bolo na Garner’s junto com Neville, Keller, as duas jovens, e 
convidou Janet. Agora Lydia desconfiava de que ele gostaria de ir sozinho 
com ela, mas não teria como arranjar isso, a não ser convidando diretamente 
para outro dia. 

— Quer ir conosco, Lydia? — convidou Janet. 

— Meus trajes não estão adequados — respondeu ela. 

Janet estranhou. Lydia não costumava se importar com isso. Porém, 
até que estava tentando, afinal, em breve, teria de usar aqueles vestidos 
perfeitamente planejados de seu guarda-roupa londrino. E a Garner’s era o 
novo ponto de encontro dos jovens abastados das redondezas, pois oferecia 
um ambiente e um cardápio que lembrava as confeitarias chiques de Londres. 

Em vez de ir atrás deles, Lydia tornou a montar e foi para a estrada, pois 
era o jeito mais fácil de encontrar o atalho para Bright Hall. 

— Onde está o meu prêmio? — Lydia seguia sobre Rebuliço enquanto 
Ethan puxava Sharpie. — Vou recebê-lo em casa? Se for um animal grande, 
minha mãe vai odiar que apareça lá. Tenho um histórico… 

— Não é grande. Acredito que até a marquesa será conquistada. — Ele 
se divertia com a explicação dela.

— Eu já tenho um coelho. Ele só não mora dentro da casa, tem uma 
toca. 

— Não é um coelho. 

— Um pequeno porco? Já tem muitos na fazenda do meu pai.

— Também não.

— Se for um cachorro, há vários na propriedade. Temos um belo canil. 
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Sempre vejo os fi lhotes depois que nascem. 

— Não quer o bicho? — Ele parou e lhe deu uma olhada, forçando a 
desconfi ança só para provocá-la. 

— Quero. Se ganhei, é meu. É um pássaro? Se for, vou soltá-lo. 

— Eu não lhe daria um pássaro numa gaiola, Lydia. — Ethan voltou a 
andar. 

Ela puxou as rédeas e virou o cavalo.

— Não vai buscá-lo? Se quiser, mando entregar na Garner’s.

— Não vou comer bolos.

Ethan assentiu e a forma despreocupada como ele seguia levando sua 
égua conseguiu intrigá-la, mas, antes que perguntasse, ele disse:

— Seus trajes estão perfeitamente aceitáveis para comer bolo na vila. 
Não estamos em Londres, com tantos olhos julgadores. 

Em vez de responder, Lydia indagou:

— Ela se machucou? Por isso não está montado?

Sharpie seguia calmamente, acompanhando seu dono, e não estava 
mancando, então por que ele andaria todo o percurso até o estábulo, mesmo 
que não estivessem tão longe?

— É só um descanso. Ela adora correr. Fica verdadeiramente triste e 
enciumada quando saio com os outros e me demoro. Acho que desconfi a que 
fui me divertir. Faz tempo que não a uso nesse tipo de corrida, só em tiros 
retos. É muito esforço para a montaria, ela não é mais uma garota. 

— Sim. — Lydia se inclinou e deu um tapinha no pescoço de Rebuliço, 
que era um cavalo mais jovem do que Sharpie. — Ele também adora poder 
correr pelo gramado. E só eu o levo longe o sufi ciente. 

— Ele tem fi lhotes?

— Tem um potro. 

— E mais algum vindo?

— Eu não vou lhe vender um fi lhote dele.

— Uma pena. Ele seria bem tratado. 

— O prêmio é um potro de sua montaria?
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— Ela não tem mais filhotes, para o seu bem. 

— Uma pena, também a trataria bem. 

Lydia continuou acompanhando-o. Não queria esperar para ver seu 
prêmio, era curiosa.

— Sabe, também tenho orgulho. Pode não parecer, mas tenho um 
pouco. As outras estavam em seus vestidos de passeio. E logo eu, a filha do 
marquês, com a fama que já tenho nas redondezas, preciso aparecer com um 
traje surrado e descombinado? De novo? 

— Você estava particularmente encantadora no dia que vencemos a 
corrida para o chafariz de Lorde Palmer. Assim como está hoje.

Lydia sentiu um calor subir pelo seu pescoço e alcançar suas bochechas. 
Raramente sentia esses calores inexplicáveis e, em geral, estavam associados 
a Ethan. 

— Estava, não estava? — Ela sorriu, admitindo que gostou de usar um 
de seus requintados vestidos de passeio. Nesse período que ficou em Devon, 
foi uma das últimas coisas que se preocupou em usar. 

Lydia gostava dele. Está bem, admitia. Ethan lhe provocava sentimentos 
bons. Seu comentário não a deixou apenas encabulada por soar como um 
flerte. Também trouxe uma feliz lembrança infantil. Quando Caroline foi 
morar em Bright Hall, ela a levava para a costureira, algo que Lydia nunca 
havia feito. E a criança sapeca que foi passou a usar lindos vestidos coloridos 
que a deixavam imensamente feliz. 

Como uma adulta, Lydia ainda aprontava muito e preferia roupas 
práticas para isso. Porém, como a garota que foi, também gostava de se 
limpar e trocar para um vestido estiloso. 

— Está vendo aquela árvore envergada? — indagou ele e continuou 
quando ela assentiu. — Tem uma lagoa escondida abaixo dela.

— Não me diga!

— Sim, fica um pouco abaixo do nível do rio, e meu pai dizia que o meu 
avô contou que, em cerca de uma década, ela já estava formada e nunca mais 
se desfez. 

— E como a árvore não caiu ainda?
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— Ela é fi rme. Só parece que vai cair. Huntley, Bourne e eu brincamos 
ali a vida toda. 

— Bertha e eu sempre nadamos num pedaço calmo do rio, bem na parte 
alta do bosque. Papai nos ensinou. 

Ethan inclinou a cabeça e a olhou:

— É mesmo?

— Sim.

— Então não tem medo de uma lagoa?

— Não seja bobo — dispensou ela. — Se não tenho medo do rio, não 
terei de uma lagoa. 

Ele montou com a rapidez de quem podia usar uma sela normal e fazia 
isso diariamente. 

— Pois quem chegar por último à árvore envergada vai vender um potro 
para o outro! — anunciou.

— Perdão? — reagiu ela. 

Ethan saiu em disparada, como se Sharpie estivesse contente em fazê-
lo. Lydia incitou Rebuliço e, como a corrida mostrou, ele tinha uma saída 
rápida. Dessa vez, saiu num trote suave, mas Ethan também não corria tanto. 

— Seu crápula! Isso não é uma aposta justa!

— Falar atrapalha a corrida! 

O desafi o sequer era ir rápido, era não escorregar, já que tratava-se de 
uma descida na grama. Ethan chegou à parte mais plana antes e acelerou 
a montaria até a árvore. Lydia percorreu o último pedaço com bastante 
irritação. 

— Sabia que não podia confi ar em você! — acusou ela. 

Mas ele só ria, contornando a árvore com Sharpie. De perto, dava para 
ver por que ela não caía. Sua base era larga, forte e provavelmente funda. 
Ela cresceu daquela forma, envergando-se na direção da água. Não se sabia 
o porquê, talvez fosse a mudança gradual do terreno enquanto era tomado 
pela água, mas lá estava ela, fi rme há décadas. Desde muito antes de ambos 
nascerem. 

— Não vou lhe vender um potro, homem! — Ela fez o cavalo parar e o 
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olhou, pouco à frente na curva da lagoa.

— Vai me dar? Quanta bondade, mas asseguro que posso arcar com os 
custos.

— Eu nunca lhe daria um dos meus cavalos.

— Tenho certeza de que não são todos seus.

— Meu pai também não vai lhe vender. 

— O marquês e eu temos afinidade.

— Desde quando?

— Desde que acompanhei Bourne quando ele e o seu pai botaram Duval 
para correr de Londres — contou ele, referindo-se a um acontecimento da 
temporada de 1816, quando Duval foi extremamente desrespeitoso com 
Bertha, e isso causou brigas e quase um duelo. 

— Eu sabia! — exclamou ela, dando um soco no ar. — Papai nunca quis 
admitir!

— Viu? Sou um bom amigo alcoviteiro.

— Tenho de contar para Bertha.

— Acha mesmo que Bourne não lhe confessou? 

Ela ficou em dúvida e sua expressão demonstrou.

— Eu confessaria. Ao pé do ouvido de minha esposa, diria que, antes de 
nos casarmos, andei cometendo certas contravenções em sua defesa. 

Mesmo a alguns metros de distância, ela o encarou.

— Por que não consegue parar de me provocar, Ethan?

O sorriso instantâneo suavizou seus traços quando ele disse:

— É irresistível. Sua personalidade a impede de não revidar. — Se não 
estava enganado, era a primeira vez que ela o chamava pelo nome de batismo, 
mesmo que já fossem amigos desde o ano passado. Lydia até já o insultara, 
mas seu nome era uma novidade. 

Lydia continuou olhando-o. Se ele estava flertando de novo, ela não 
sabia corresponder. Tinha dificuldade até de reconhecer, por mais óbvio que 
fosse. 

— O que vocês três tanto faziam aqui?
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— Trazíamos comida e, às vezes, passávamos o dia conversando tolices 
e subindo na árvore para pular na lagoa e nadar. Não é funda, mas é sufi ciente 
para a diversão. 

— Parece o tipo de coisa que meu irmão faria.

— E você não? 

— Talvez. — Lydia guiou seu cavalo para a beira, pois Sharpie bebia 
água, e talvez Rebuliço também quisesse. Subitamente, voltou a olhá-lo e 
indagou: — O senhor toma banhos?

— Perdão? — A pergunta já saiu abafada pela risada. 

— Banhos. O senhor tem apreço?

— Aprecio bastante.

— Em banheiras? — especifi cou.

— Também. Banheiras, lagoas, rios… E a senhorita? Ouvi dizer que o 
marquês ainda é visto levando um sabão para o rio e que a marquesa sequer 
tenta impedi-lo.

— Ela nunca tentou impedi-lo. — Lydia sorriu, lembrando dos pais, e 
sentiu um aperto no peito ao pensar em como eles não estavam mais vivendo 
tão bem ou se divertindo juntos. — Eu só costumo ir nadar com meu pai. 
Como deve imaginar, é bastante impróprio para uma dama tomar banho ao 
ar livre. 

— Você realmente sabe nadar! — Pareceu haver um momento de 
compreensão para ele ao se lembrar disso. Não conhecia muitas mulheres 
que nadavam. 

Para o assombro de Lydia, ele puxou as rédeas e mandou Sharpie entrar 
na lagoa. E a égua fez exatamente isso, como se fosse uma brincadeira. Pelo 
menos onde ele entrou não era fundo, pois Sharpie não estava nadando, 
só andando na água e mexendo o pescoço animadamente. Ao que parecia, 
estava acostumada. 

— Esse seu cavalo não toma banhos, Preston? 

Rebuliço parecia chocado. Se Lydia pudesse opinar sobre sentimentos 
equinos, para desespero dela, diria que ele fi cava assim sempre que estava 
perto daquela égua arteira que nadava em lagoas. Mas Sharpie não lhe 
dedicava nem uma fungada. Devia achá-lo jovem e tolo. 
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Lydia desmontou para fazer justiça por ela e seu companheiro. 

— Ele toma muitos banhos de balde, mas eu adoro lagoas. 

E assim ela jogou o chapéu e as luvas no chão e rumou para a árvore. Não 
foi dali que ele disse que pulava com os outros dois? Pois ela subiu nas raízes e 
fez exatamente isso. Claro que eles pulavam dos galhos, mas ela não queria ir 
tão longe. Entrou tão destemidamente na água quanto Sharpie fizera. Ficou 
coberta acima da cintura e com seu traje de montaria encharcado. 

Ethan deu um tapa na anca de Sharpie, que trotou para fora da água 
e caminhou para o sol. Depois, ele nadou para baixo dos galhos da árvore 
envergada que quase tocavam a água. 

— Pensei que preferisse rios — provocou ele.

— Você não se contém mesmo com água até o pescoço!

Ele ficou de pé, caminhando para mais perto, provando que ali a água ia 
no máximo até sua cintura, o que a motivou a se aproximar. 

— Deve ser complicado nadar em um traje de montaria feminino. — 
Ethan franziu o cenho, imaginando. 

— Nós sempre entramos na água de roupas, mesmo que mais leves. O 
senhor por acaso retira tudo?

— É claro.

— Tudo? — repetiu ela.

— Geralmente deixo as roupas íntimas, pelo bem dos espectadores. 

— Não ouse!

— Tenho bastante respeito por você, Lydia. A única coisa que faria para 
insultá-la seria beijá-la.

As sobrancelhas dela se elevaram, e imediatamente se lembrou daquele 
dia, há cerca de um ano. Nem sabia mais por que ficou irada, não foi o ultraje 
que ficou em sua memória.

— Você já me beijou, Ethan — declarou ela, encarando-o e torcendo 
para seus pés continuarem bem fincados no terreno arenoso. Seria terrível 
escorregar e afundar bem no momento em que conseguia expor seu lado 
maduro. 

Na bochecha, sim. E ela quis matá-lo, lembrou ele. 
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— E de lá para cá, você me odiou menos?

— Eu o odeio um pouco toda vez que nos encontramos, mas por outros 
motivos. 

Desconfi ado, Ethan beijou seu rosto, e o contato causou um 
formigamento, porém não foi o mesmo choque de antes. Ela o acompanhou 
se afastar e percebeu que estava descobrindo certas novidades naquele dia.

— Não sou a mesma daquela temporada. Não é por isso que vou odiá-lo 
um pouco mais.

— Fico contente em saber. Não gostaria de perdê-la por isso.

Uma expectativa excitante tomou conta dela. E por mais que ainda 
pudesse dizer que ele lhe causou assombro ao se inclinar, foi para seu agrado. 
Lydia queria passar por esse momento em sua vida adulta e não sentia atração 
por mais ninguém. Mesmo que também o odiasse um pouquinho porque ele 
era tão… ele!

Quando Ethan encostou os lábios nos seus, a sensação foi 
completamente diferente do choque que passou quando teve a bochecha 
beijada pela primeira vez. Remexeu-se na água e, como temia, escorregou 
no solo arenoso da lagoa e sumiu. Seu primeiro beijo, e ela afundava na água 
antes de conseguir concretizá-lo. Por que tinha de ser assim?

Lydia Azarada Preston, a Impossível. 

— Lydia! — chamou ele, apressando-se.

Ela se debateu, como se não soubesse nadar, afi nal, escorregou para 
uma parte mais funda. Sentiu as mãos dele segurando seus antebraços e logo 
depois ouviu sua risada, prova de que sequer afundou tanto. Abriu os olhos, 
irada com a situação, e viu seu rosto bonito e molhado. Foi tudo tão rápido. O 
que a consolou um pouco foi ele não estar preocupado, e sim divertindo-se. 
É claro que ela não ia se afogar naquele pedaço d’água que sequer cobria sua 
cabeça quando fi cava de pé.

— Não precisava de uma saída tão trágica para fugir. Um empurrão 
bastaria! — caçoou ele.

— Eu não fugi! — Lydia se balançou, segurando-se ao colete molhado 
e grudado ao corpo dele e batendo as pernas sob a água. — Estava tentando 
participar! Será possível!
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Antes, estava encharcada; ao menos, a roupa. Agora, estava ensopada 
até a raiz do cabelo e, acredite, na vida de uma pretensa dama, isso fazia 
diferença. Ethan também estava, mas ele mergulhara desde que pulara de 
cima de Sharpie.

— Pare de tentar me afogar, Lydia — pediu, e ainda havia diversão em 
seu olhar enquanto ele a observava.

— Não estou… — Lydia não tentou negar com veemência enquanto ele 
a olhava com um misto de diversão e anseio, como se gostasse até mesmo de 
suas trapalhadas.

— Vamos acabar batendo os dentes e é desconfortável.

Ela paralisou e o encarou com surpresa. Ele ainda cogitava beijá-la?

Como se não fosse deixá-la ir a lugar algum dessa vez, especialmente 
para baixo d’água, Ethan segurou-a junto ao seu corpo e beijou-a de uma vez. 
Já encostara os lábios suavemente, e agora foi mais direto. Se ela receava que 
tudo desse errado, ele temia que ela escapasse por entre seus dedos.

Lydia não precisaria passar pelo aperto de explicar se estava arrepiada 
pela temperatura amena da água ou pelo jeito como ele a abraçava. Estava 
toda comprimida contra seu corpo firme e másculo. Em algum momento, 
passou de uma garota que causou os maiores acidentes em sua primeira 
temporada, só pela possibilidade de algum rapaz tentar beijá-la, para uma 
jovem mulher que suspirava dentro d’água nos braços do infame homem que 
lhe deu o primeiro beijo no rosto.

Ela estava revoltada.

E excitada.

Estranhamente estimulada.

Ethan tinha descido as mãos para sua cintura e não parou de beijá-la. 
Pelo contrário, encaixou os lábios nos seus e aprofundou o beijo. Aproveitou 
o espaço que lhe foi dado e… ele a havia lambido? Ele havia cometido o 
temerário ato de usar a língua para… Lydia estava sem palavras. Assim que 
conseguisse parar de beijá-lo, iria lhe dizer que ele era exatamente o que os 
rumores diziam. Ele deslizou a língua pela sua boca com um vagar indecente 
e a arrepiou inteira, das raízes molhadas de seu cabelo aos seus pés fincados 
no solo arenoso.
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Ainda revoltada com todas aquelas sensações deliciosas, ela se agarrou 
aos seus ombros largos e fortes. Ele era mais robusto do que ela pensava. 
Acabara de descobrir que era verdade que as coisas por baixo de duas a três 
camadas de roupas eram diferentes. 

Não satisfeito, quando afastou os lábios só um pouco, ele ainda a beijou 
pelo rosto e murmurou para ela. Ele teve a coragem de murmurar algo que 
ela não conseguiu distinguir. No entanto, seus lábios quentes roçando a 
pele dela causaram tamanho estremecimento que Lydia teve certeza de que 
afundaria outra vez se o aperto dele não fosse tão fi rme, o que era mais um 
problema que ela não poderia negar. Ele tinha de estar sentindo seu tremor 
por baixo das mãos.

Da outra vez que perguntou, descobriu que sentia atração. Agora, 
guardaria para si, pois iria ser obrigada a enfrentar o maduro sentimento 
conhecido como desejo.

Foi nesse momento que, em vez de distinguir as palavras de carinho 
que ele lhe murmurou, ambos ouviram gritos. Agudos. Excessivamente 
histéricos, se algo merecesse tal descrição.

As palavras também custaram a fazer sentido, mas geralmente um 
homem reconhecia o próprio título sendo proferido aos quatro ventos.

— Greenwood!

Ele a soltou e girou no lugar. Pelo tom de urgência, parecia que precisaria 
sair da água e ir salvar a vida de alguém.

— Como pôde? — Foi o outro grito.

A visão não fez o menor sentido. Uma mulher em um vestido branco 
que, de longe, refl etia sob o sol da tarde estava de pé sobre um veículo de 
passeio e gritava para eles, balançando os braços repetidamente. Ela estava 
na margem oposta, como alguém que descera pelo caminho que vinha de 
Crownhill. Levou um momento para Ethan pular do prazer que dividia com 
Lydia para entender que estavam com um problema.

Antes que ele pudesse raciocinar, sentiu o movimento da água e, quando 
se virou para olhar, Lydia já estava indo para a margem, segurando suas saias 
molhadas. Do outro lado, a mulher parou de gritar e puxou as rédeas do 
veículo, voltando na direção do caminho que ele sabia que daria na casa dele.
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Ethan deixou a lagoa a tempo de ver Lydia puxar sua montaria para 
perto da árvore envergada e usar uma das raízes como banco para montar.

— Lydia! — chamou ele.

— Eu preciso ir! — Ela nem olhou para trás.

Ela incitou o cavalo e saiu rapidamente. Ele decidiu que o melhor que 
faria por ela, naquele momento, era ver até onde a havia comprometido. E 
como ia consertar.




