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O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



Para meu marido, que acreditou em mim



Parte Um
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Londres, 25 de maio de 1537

Quando uma execução na fogueira é anunciada, as tabernas de Smithfield 
encomendam barris extras de cerveja, mas quando a pessoa a ser execu-

tada é uma mulher – e ainda por cima pertencente à nobreza –, a bebida chega 
em carroças lotadas. Eu iria andar em uma dessas carroças na sexta-feira de 
Pentecostes, no ano do reinado do rei Henrique VIII, para rezar pela alma de Lady 
Margaret Bulmer, a traidora condenada.

Pude ouvir o chamado do carroceiro enquanto seguia para a Cheapside 
Street, apertando na mão o mapa de Londres que, duas noites antes, eu copiara 
em segredo de um livro. Agora que eu tinha chegado a uma rua grande e calçada 
com pedras, conseguia andar mais depressa, mas minhas pernas latejavam. Ha-
via passado a manhã inteira caminhando com dificuldade na lama.

– Smithfield! Está indo para Smithfield? 
A voz soava alegre, como se o destino ao qual se referia fosse uma feira do 

Dia de São Jorge. Logo à frente, diante de um curtume, vi quem tinha gritado: 
um homem grandalhão que açoitava o lombo de quatro cavalos atrelados a uma 
grande carroça. Meia dúzia de cabeças espiavam por cima da borda.

– Espere! – gritei o mais alto possível. – Eu quero ir para Smithfield!
O carroceiro se virou e seus olhos vasculharam a multidão. Acenei, e seu 

rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Conforme eu me aproximava, mi-
nha barriga se contraía. Eu tinha prometido não falar com ninguém naquele 
dia, nem pedir ajuda. O risco de ser descoberta era enorme. Mas Smithfield 
ficava a norte e a oeste de Londres, fora dos limites da cidade, e ainda faltava 
muito para chegar lá.

Quando me aproximei, o carroceiro me olhou de cima a baixo e seu sorriso 
desapareceu. Eu estava usando uma pesada túnica de lã, a única que consegui 
para a viagem. Era feita para o mais rigoroso dos invernos, não para a prima-
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vera, muito menos para um dia em que a névoa mantinha o clima abafado. A 
bainha amarfanhada da túnica estava encharcada de lama. Mas pelo menos eu 
me sentia grata por ninguém conseguir ver, através do tecido grosso, minha 
combinação molhada de suor.

Mas eu sabia que não eram apenas as roupas desarrumadas que estavam fa-
zendo o carroceiro pensar duas vezes. Muitas pessoas achavam minha aparência 
estranha. Meus cabelos são negros como ônix polido e meus olhos são casta-
nhos, salpicados de verde. Minha pele morena não fica vermelha em julho, nem 
pálida em dezembro. Minha pele é como a de minha mãe espanhola, mas não 
tenho seus traços delicados. O meu rosto puxou ao do meu pai, que era inglês: 
testa larga, malares saltados, queixo marcado. É como se a incompatibilidade 
do casamento dos meus pais travasse uma batalha no meu rosto, bem à vista de 
todos. Em uma terra de moças rosadas e brancas, eu me destaco feito um corvo. 
Houve um tempo em que isso me incomodava, mas agora, aos 26 anos, eu já não 
me preocupava com coisas tão bobas.

– Um xelim pela viagem, moça – disse o carroceiro. – Pague e vamos indo.
Seu pedido me pegou de surpresa, embora eu devesse estar preparada para 

a cobrança.
– Estou sem moedas – gaguejei.
O carroceiro soltou uma risada que foi como um latido.
– Você acha que eu faço isso por diversão? Escute aqui, moça, me restou 

pouca cerveja... – Ele deu um soco no barril de madeira atrás de si. – …e tenho 
que ganhar o suficiente para pagar pela carroça. – Por trás do barril, eu podia 
ver seus passageiros espichando o pescoço para me olhar. 

– Espere – falei, levando a mão à bolsinha de pano dentro do bolso que eu 
havia costurado na parte interna da roupa. 

Agitando os dedos lá dentro, encontrei um anel fino. Não queria dar a ele 
nada de mais valioso. Tinha subornos importantes pela frente.

Estendi o anel.
– Isto aqui serve? 
Em um segundo, a cara feia do carroceiro se transformou em uma expressão 

de deleite, e o anel de ouro de minha falecida mãe sumiu na palma suja da sua mão.
Ao subir na traseira da carroça, pude distinguir pena e desprezo no rosto 

dos outros viajantes. Meu anel devia valer bem mais do que o percurso. En-
contrei um monte de palha limpa em um canto, sentei-me e baixei os olhos, 
tentando evitar os olhares curiosos, enquanto a carroça retomava seu curso.

Senti um cotovelo me cutucar nas costelas. Uma mulher corpulenta escor-
regou para mais perto de mim. Era uma senhora de meia-idade, a única outra 
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pessoa do sexo feminino naquela carroça. Sorrindo, ela me estendeu um pedaço 
de pão. Eu não comia nada desde a ceia da véspera. Em geral apreciava a sensa-
ção de fome, o fato de dominar minha carne mortal e fraca, mas aquela missão 
exigia certo vigor. Peguei o pão com um meneio agradecido da cabeça. Um 
bocado de comida e um gole de cerveja aguada do cantil de madeira da mulher 
fortaleceram meu corpo entorpecido.

Eu me recostei em uma lateral da carroça. Passamos por um pequeno mer-
cado que parecia não vender outra coisa que não especiarias e ervas. Agora que 
havia parado de chover, os vendedores retiravam as mantas que mantinham 
secas suas bancadas estreitas. O odor de uma rica mistura de borragem, sál-
via, tomilho, alecrim, salsa e cebolinha se espalhou pelo ar e se dissipou depois 
que passamos. Os cheiros da cidade voltaram a predominar. Avistei uma fila de 
construções de quatro andares, mais prósperas do que quaisquer outras que eu 
já vira antes. A placa de um ourives pendia em uma esquina.

Um rapaz sentado à minha frente abriu um sorriso e disse, em voz alta, para 
a carroça inteira escutar:

– Estamos gratos ao rei por queimar uma bela jovem em Smithfield. A úl-
tima pessoa a morrer na fogueira foi um falsário velho e feio.

Um bolo de pão mastigado me subiu pela garganta e cobri a boca com a 
mão.

– Mas ela é bonita mesmo? – perguntou alguém.
Um homem já idoso, de olhos azuis leitosos, enrolava com o dedo um pelo 

comprido que brotava do meio de seu queixo.
– Eu conheço uma pessoa que já viu Lady Bulmer em carne e osso, e ela é 

bonita, sim – disse ele devagar. – Mais do que a rainha.
– Que rainha? – gritou um dos homens.
– Todas as três – respondeu outro. 
Uma risada nervosa percorreu a carroça. Era crime zombar dos casamentos 

do rei, que se divorciara da primeira esposa e executara a segunda para dar lugar 
à terceira. Muita gente já tinha perdido mãos e orelhas por causa disso.

O velho torceu o pelo do queixo com mais força.
– Lady Bulmer deve ter ofendido muito o rei para ele mandar queimá-la em 

praça pública diante dos plebeus, em vez de mandar decapitá-la perto da torre 
ou de enforcá-la em Tyburn.

– Eles trouxeram para Londres todos os nobres e fidalgos, todos os segui-
dores de Robert Aske – disse o rapaz. – Para receber a justiça do rei. Ela vai ser 
apenas a primeira a ser executada.

Minha respiração se acelerou. O que aqueles londrinos iriam dizer, o que 
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iriam fazer comigo se soubessem quem eu era e de onde vinha? Uma coisa era 
certa: eu jamais chegaria a Smithfield.

Busquei em minhas preces algo para me fortalecer. Senhor meu Deus, aju-
dai-me a ser obediente sem reservas, pobre sem servilidade e casta sem exceção.

– Essa tal de Margaret Bulmer é uma rebelde imunda! – gritou a mulher 
que tinha dividido o pão comigo. – Uma papista do norte que conspirou para 
derrubar nosso rei.

Humilde sem fingimento, alegre sem esbórnia, séria sem afetação, ativa sem 
frivolidade, submissa sem amargura, verdadeira sem duplicidade.

Com voz branda, o velho disse:
– No norte, as pessoas deram a vida pelas tradições. Queriam proteger os 

monastérios.
Todos soltaram exclamações de desprezo.
– Aqueles monges gordos ficam escondendo potes de ouro enquanto os po-

bres morrem de fome do lado de fora dos seus muros.
– Ouvi falar em uma freira que pariu o bastardo de um padre.
– As freiras são todas putas. Ou então aleijadas... ou estúpidas, desprezadas 

pelas famílias.
Ouvi um ruído rascante. Foi minha própria risada, uma risada amarga, sem 

alegria – e que ninguém escutou, pois nesse mesmo instante ouviu-se um grito 
do lado de fora da carroça. Uma criança de rua passou correndo, tão depressa 
que ultrapassou nossos cavalos. Um olhar de pânico por cima do ombro reve-
lou que não era um menino, mas sim uma menina de rosto encardido, com os 
cabelos cortados curtos.

Um punhado de terra voou pelo ar e atingiu seu ombro.
– Ai! – gritou ela. – Seus cachorros!
Dois meninos grandes apareceram junto à lateral da carroça e riram. Iriam 

alcançá-la dali a um minuto. Os homens em cima da carroça atiçaram a perse-
guição.

A menina saiu correndo pela rua em direção às lojas.
Outra garota acenou do vão de uma porta.
– Por aqui! – gritou. 
A moleca entrou a toda, e a porta se fechou atrás das duas. Os meninos che-

garam segundos depois e começaram a esmurrar a porta, mas estava trancada.
Fechei os olhos. Era outra menina quem corria. Aos 8 anos, sem ar, com a 

barriga doendo, eu corria por um caminho cercado por altas sebes de teixo, em 
busca de uma saída.

Podia ouvir pessoas chamando meu nome, mas não conseguia vê-las. 
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– Rápido, Joanna, rápido... nós vamos jogar tênis depois! – gritavam meus 
primos, tão fortes, tão duros. 

– Vamos, menina, você consegue! – bradava o meu tio Edward Stafford, 
terceiro duque de Buckingham e chefe da família. – Você tem que encontrar sua 
própria saída. Não podemos mandar ninguém atrás de você e correr o risco de 
perder mais uma criança.

Eu estava presa dentro do labirinto do jardim do meu tio. Ele havia acabado 
de construí-lo e não se cansava de repetir que os monges que tinha contratado 
para desenhá-lo eram melhores do que os que o cardeal Wolsey usara. O la-
birinto tinha sido inaugurado naquele dia, 4 de setembro, data da celebração 
anual do segundo duque de Buckingham, meu avô falecido havia tempos. Nós, 
os primos, fomos vendados e conduzidos até o centro. Então nossas vendas fo-
ram retiradas, e mandaram que saíssemos correndo para ver quem chegaria 
primeiro. 

– Percorram o labirinto! Percorram o labirinto! – gritava meu tio do lado de 
fora das sebes sinuosas.

Eu era uma das mais novas e logo fiquei para trás. Em pouco tempo me 
vi sozinha. Corria de um lado para outro esperando ver as paredes verdes se 
abrirem para o jardim, mas meu instinto estava sempre errado e eu só me em-
brenhava ainda mais no labirinto.

O que há com você, Joanna? Pense, menina, pense!
As vozes foram ficando mais altas, mais impacientes. 
– Joanna, deixe de ser boba! – gritou um dos meninos. 
Alguém mais velho o mandou calar a boca.
Eu virara o centro das atenções, coisa que sempre detestava. Será que havia 

dobrado à direita naquela curva ou à esquerda? O pânico me fazia esquecer os 
caminhos que já tinha percorrido.

Como minha cabeça girava com o aroma das rosas. Dúzias de roseiras ver-
melhas muito bem podadas se espalhavam pelo labirinto. A temporada dessas 
flores estava quase no fim e suas pétalas já tinham murchado e caído. Além 
disso, já havia passado a hora do dia em que seu frescor estava no auge. Mas 
eram muitas roseiras, e eu passara por elas várias vezes. Quase podia sentir na 
boca o sabor pungente daquelas rosas altivas e cheias de pólen.

Fiz uma curva bem rápido e trombei com Margaret.
Caímos as duas no chão, rindo, com as contas de nossas mangas bufantes 

emboladas umas nas outras. Depois de nos soltarmos, ela me ajudou a levantar. 
Margaret era um ano mais velha e cinco centímetros mais alta que eu e sempre 
muito mais inteligente e bonita. Minha prima-irmã, minha única amiga.
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– Margaret, onde você se meteu? – gritou o duque de Buckingham. – É me-
lhor não ter entrado no labirinto de novo para buscar Joanna.

– Ah, ele vai se zangar com você – falei. – Não deveria ter vindo.
Margaret piscou para mim. Limpou a sujeira das nossas roupas de festa 

e me conduziu para fora do labirinto sem largar a minha mão em momento 
nenhum.

Estavam todos nos esperando na entrada, no que parecia ser uma reunião 
completa do clã dos Stafford e de todos os nossos criados. Meu tio, o duque, 
mais importante nobre da Inglaterra, usava roupas bordadas em prata e uma 
longa pena de avestruz no chapéu. Ao lado dele estava seu irmão mais novo, Sir 
Richard Stafford, meu pai. Por pouco não os alcançava uma sombra comprida 
que se estendia pelo jardim, lançada pela torre quadrada que se erguia acima 
de nós. O castelo de Thornbury, em Gloucestershire, fora construído para fazer 
frente aos ataques. Não de algum inimigo estrangeiro, mas de muitas gerações 
de reis Plantagenetas cobiçosos de poder.

Destemida, Margaret foi diretamente até o duque. 
– Viu, pai, encontrei Joanna – disse ela. – Vocês já podem ir jogar tênis. 
Ele nos examinou com as sobrancelhas arqueadas enquanto todos aguarda-

vam, tensos.
Mas o duque de Buckingham riu. Beijou a filha adorada, sua filha ilegítima, 

criada junto com os quatro rebentos de sua submissa duquesa. 
– Eu bem sei que você é capaz de tudo, Margaret – falou.
Meu pai também me deu um abraço apertado. Ele havia passado o dia in-

teiro caçando, e me lembro de seu cheiro de suor, terra e grama seca esmagada. 
Eu me senti muito aliviada e feliz.

A carroça londrina deu um tranco e estremeceu, me derrubando por cima 
da palha. Foi o fim do meu devaneio.

Tínhamos deixado para trás os muros da cidade e pegado uma rua lateral. 
As rodas da carroça estavam atoladas na lama. O carroceiro praguejou quando 
os cavalos relincharam, e os homens barulhentos se moveram para a parte de 
trás da carroça.

– Não faz mal – disse-me a mulher. – Já estamos quase em Smithfield.
Segui o grupo até o fim da rua e em seguida por outra via margeada por 

tabernas, que se abria para um imenso descampado plano apinhado de pes-
soas que já tinham chegado e aguardavam a execução do dia. Eram centenas: 
homens, mulheres, marinheiros e costureiras, além de crianças. Uma família 
me empurrou para passar, a mãe carregando um cesto de pão, o pai com um 
menino encarapitado nos ombros.
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Sem qualquer aviso, um cheiro fétido dominou minhas narinas, minha gar-
ganta e meus pulmões. Meus olhos lacrimejaram. Era o pior cheiro que eu já 
tinha sentido em Londres. Dei um grito e levei as mãos à garganta, que ardia.

– É o matadouro, que fica a leste daqui – explicou a mulher com quem eu 
viajara na carroça. – Quando o vento sopra de lá, o cheiro de sangue e vísceras 
pode ser bem ruim. – Ela tocou meu cotovelo. – Estou vendo que você não está 
acostumada com Smithfield. Venha comigo, não saia de perto.

Fiz que não com a cabeça, piscando os olhos. Não queria assistir ao fim da 
vida de Margaret na companhia de uma criatura tão desalmada. A mulher deu 
de ombros e desapareceu na multidão. Fiquei sozinha.

Tremendo, levei a mão ao bolso novamente para pegar a carta que Margaret 
havia escrito para mim dias antes do início da Rebelião do Norte, que nós cha-
mamos de Peregrinação da Graça. Desdobrei o retângulo de papel cor creme e 
admirei, como sempre, a caligrafia oblíqua e delicada de minha prima.

Minha querida e adorada Joanna,
Soube pelo meu irmão que você está planejando entrar para a Ordem 

Dominicana no Priorado de Dartford e fazer votos para se tornar noiva de 
Cristo. Muito a admiro por escolher uma vida de santidade. Acendi algumas 
velas a mais na missa de hoje de manhã em sua homenagem, amada prima.

Meu único desejo é que você possa encontrar uma forma de conhecer meu 
segundo marido, Sir John. Ele é um homem bom, Joanna, um homem honesto 
e fiel. E ele me ama. Me adora. Finalmente encontrei paz no norte, a mesma 
paz que torço para você encontrar em Dartford.

Só posso pensar que esta nossa época é difícil, terrível, assustadora. 
Aqueles que servem a Deus como ordena nosso Santo Padre são desprezados e 
perseguidos. Há heresia por toda parte. Aqui no norte é diferente. Toda noite 
eu faço três preces. Peço a Deus que proteja nossos monastérios. Peço salvação 
para a alma do meu pai. E rezo para algum dia tornar a ver você, Joanna, e 
para que você me abrace e me perdoe.

Escrita em minha residência de Lastingham, em York, na 
última quinta-feira de setembro.

Sua prima e mais querida amiga por toda a eternidade,
Margaret Bulmer.

Tornei a guardar a carta, cobri a cabeça com o capuz o máximo que conse-
gui de modo a não deixar nenhum fio de cabelo de fora e entrei em Smithfield.
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em pé na margem do descampado lotado de gente ansiosa para assistir à 
execução de Margaret, me lembrei de algo que meu pai tinha dito sobre 

Smithfield. 
– Antigamente, Joanna, era lá que a corte dos Plantagenetas organizava seus 

torneios mais impressionantes. Escolheram o local porque, não muito longe dos 
palácios, havia um campo plano, um smooth field. E o nome acabou virando 
Smithfield.

Meu pai não era um homem dado a palavras elegantes, mas sabia descrever 
um torneio. Quando jovem, tinha sido um campeão, um dos melhores comba-
tentes do reino. Isso fora antes da execução de meu tio duque por alta traição 
quando eu tinha 10 anos e de meus pais serem expulsos da corte. Antes da 
queda dos Stafford.

Fazia muitos anos que meu pai não participava de um torneio, porém as 
lembranças continuavam vivas. Eu fechava os olhos e podia ouvi-lo contar 
aquela história. Tinha a sensação de vê-lo montado em um cavalo, disparando 
pela pista dividida ao meio por uma cerca baixa de madeira. Sua armadura de 
prata cintilando ao sol. Um escudo na mão esquerda, uma lança na direita. Na 
outra ponta, um adversário que vem chegando... mais perto... mais perto... até 
ficarem a poucos metros de distância e as lanças se chocarem com um estrondo.

Ao imaginar esse instante de contato em que um homem podia morrer caso 
a lança perfurasse sua armadura, eu estremecia, mas meu pai sorria. Por mais 
que os seus fartos cabelos ruivos exibissem alguns fios grisalhos, aquele sorriso 
fugaz parecia o de um menino.

Fazia muito tempo que eu não via aquele sorriso. No ano passado, quando 
lhe contara sobre meu desejo de me tornar noviça e fazer votos, ele havia discu-
tido comigo e tentado me dissuadir, mas não por muito tempo. Pôde ver que eu 
estava sendo sincera ao almejar uma vida dedicada à religião, longe do clamor 
das vozes humanas e dos toques masculinos. Meu pai então escreveu as cartas 
necessárias e, com alguma dificuldade, pagou pela minha entrada no priorado. 
Agiu assim para me deixar feliz, já que não havia outra maneira de fazer isso.

E de fato, durante alguns meses, fui feliz em Dartford. Naquela vida con-
templativa encontrei certeza e propósito, e também a graça que almejava, pro-
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tegida do egoísmo e da vaidade, da pompa sem sentido do mundo. Mas foi uma 
felicidade frágil. Eu havia iniciado uma vida religiosa que não apenas estava em 
declínio – muito menos pessoas entram em monastérios hoje em dia do que 
em séculos passados –, mas também sofria vigoroso ataque. Nosso rei rompera 
com o Santo Padre. Nos últimos dois anos, as abadias e os priorados menores 
da Inglaterra tinham sido fechados, e seus monges e freiras, expulsos. Elizabeth, 
a prioresa, garantiu às irmãs que as casas religiosas maiores como a nossa não 
seriam afetadas, mas o medo de mais uma leva de fechamentos assombrava os 
corredores de pedra, o jardim do claustro e até as celas das irmãs de Dartford.

Fazia apenas uma semana que, indo para as vésperas, ouvi o nome de minha 
prima ser sussurrado bem à minha frente, no corredor sul do priorado. 

– A mulher que ajudou a segunda Rebelião do Norte, Lady Margaret Bul-
mer...

– De quem estão falando? – gritei, e as duas irmãs que vinham caminhando 
juntas pararam e se viraram para mim. Uma noviça não podia se dirigir às suas 
superioras dessa maneira.

– Perdoem-me, irmã Joan, irmã Agatha. 
Abaixei a cabeça e uni as mãos, depois espiei seus rostos. Irmã Joan, a 

circator, aquela que garantia a aplicação das regras do convento, me lançou um 
olhar frio de reprovação. Mas irmã Agatha, chefe das noviças, não pôde resistir 
a compartilhar a fofoca. 

– Os últimos líderes rebeldes foram levados para Londres e julgados em 
Westminster – falou rápido, num sussurro. – Foram todos condenados. Os 
homens serão enforcados, entre eles Sir John Bulmer, mas a esposa dele, uma 
dama nobre, será queimada na fogueira em Smithfield. É esse o desejo do rei.

Perdi o equilíbrio e estendi uma das mãos para segurar a parede úmida de 
pedra e não cair.

– Não é terrível? – comentou irmã Agatha.
Mas os olhos sagazes de irmã Joan não desgrudavam de mim. 
– Irmã Joanna, você conhecia Lady Bulmer antes de entrar em Dartford? – 

perguntou ela.
– Não, irmã. 
E com essa resposta curta eu havia acabado de cometer um grave pecado.
– Sempre me pergunto o que acontece com eles... depois – continuou irmã 

Agatha. – Será que a família de Lady Bulmer vai poder levar seu pobre corpo 
para ser enterrado, mesmo que o crime tenha sido de alta traição?

Irmã Joan lhe lançou um olhar severo. 
– Esses assuntos não nos dizem respeito. Tenho certeza de que a família 
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dessa dama tem condições de subornar os guardas depois, se for preciso. Nós 
aqui cuidamos de almas, não de carne mortal.

Tínhamos chegado à igreja. Irmã Joan e irmã Agatha se curvaram diante 
do altar e foram ocupar seus lugares. Fui atrás delas e segui para o cercado re-
servado às noviças, na frente. Como eu era a mais nova, meu lugar era junto ao 
degrau que conduzia ao santuário. Minha voz se ergueu durante o canto e dei 
todas as respostas certas aos cânticos da missa.

Na minha mente, porém, eu estava bolando um plano. Sabia que nossos 
parentes, aterrorizados, não iriam querer nenhum envolvimento com Margaret 
nem com seu enterro. Eu não podia suportar a ideia de minha prima morrer 
sozinha e assustada, sem a presença ou as preces de um familiar para aliviar 
seu sofrimento, e depois seu pobre corpo ser relegado ao esquecimento. Tinha 
absoluta certeza de que Deus desejava que eu fosse testemunha daquilo.

Eu deixaria o Priorado de Dartford e iria até Londres, até Smithfield. Mas 
as regras de clausura da Ordem Dominicana eram muito rígidas tanto para as 
noviças quanto para as freiras, por isso eu teria de ir sem permissão.

Aquilo me assustava. As consequências da violação da clausura eram muito 
sérias – violar nossa castidade era a única ofensa mais grave. Hesitei nos dois dias 
seguintes, insegura quanto à minha decisão, e então busquei ajuda nas preces.

À meia-noite, durante as matinas, uma luz me iluminou. Em geral, as no-
viças de Dartford vão se deitar às nove com a ordem de repousar, mas naquela 
noite meus olhos não se fecharam, tamanha era minha aflição. Entrei na igreja 
com as outras e, entre o Pai-Nosso e a Ave-Maria, uma ideia me ocorreu. Todas 
as minhas dúvidas e meus medos desapareceram, como se eu estivesse em pé 
debaixo de uma cachoeira, sendo lavada pela mais pura das águas. Eu iria a 
Smithfield. Tudo ficaria bem. Ergui os braços e virei as palmas das mãos para 
cima, em direção ao altar, com as faces molhadas de gratidão.

Estávamos subindo silenciosamente as escadas de volta aos quartos para 
mais algumas horas de sono antes das laudes, a segunda das horas canônicas, 
após as matinas, quando a irmã Christina, uma noviça mais graduada do que 
eu, me deu um cutucão:

– Encontrou a verdade divina? – sussurrou ela. 
– Talvez – respondi.
– Rezo para receber a mesma bênção – disse ela com uma voz arrebatada. 
Irmã Christina era muito devotada e às vezes usava uma veste de crina ás-

pera sob o hábito de noviça, embora houvesse sido repreendida por fazê-lo. 
As noviças eram desencorajadas a buscar a mortificação da carne. Ainda não 
estávamos prontas para isso.
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Irmã Winifred, a outra noviça, que fizera votos três meses antes de mim, 
apertou meu braço.

– Fico feliz por você – disse ela com sua voz suave e melodiosa.
Fiz meus preparativos para ir embora em segredo. Na véspera da execução 

de Margaret, só dormi cerca de uma hora. Na densa escuridão do dormitório das 
noviças, vesti a túnica que usei no dia em que meu pai me levou a Dartford, no 
outono anterior. Desci a escada sem fazer barulho e fui até a cozinha. Sabia que o 
trinco de uma das janelas estava quebrado. Passei por ela e corri pelo terreno, dei-
xando para trás o celeiro e o ajudante de estrebaria adormecido, e saí pela porta. 
Meu maior medo era ser descoberta no portão da frente, pois às vezes nosso por-
teiro contratava um vigia. Para evitá-lo, escalei uma parte baixa do muro de pedra 
que cercava o priorado. Sentindo a grama molhada sob os pés, subi a encosta até a 
estradinha que cruzava a floresta e que levava à estrada principal.

Estava muito escuro ali na estradinha, debaixo das árvores, e a lua se escon-
dia atrás de nuvens carregadas. Só se ouvia o canto das criaturas da noite, que 
nem se incomodavam com a minha presença. Era como passar entre os mem-
bros de um coro indisciplinado – os grilos e outros insetos mais agudos faziam 
as vezes de sopranos, enquanto os sapos e as corujas entoavam os graves. Essa 
alegre serenata não me agradou. A tarefa que eu tinha pela frente era extrema-
mente séria e, por mais ridículo que fosse admitir isso, ali na floresta eu sentia 
que os animais estavam zombando de mim. Quando cheguei à estrada princi-
pal, o céu do leste já clareava, e fiquei mais aliviada. Em breve o impetuoso coro 
noturno iria se calar.

Com um par de brincos de mulher tilintando no bolso, o sonolento encarre-
gado do cais de Hedge House me ajudou a subir em um barco, mas com relutância.

– Rezo para que a jovem saiba o que está fazendo – murmurou ele. 
Não respondi. Quando o barco começou a avançar pelo rio Darent, pas-

sando pela peixaria, pensei ter escutado o débil badalar dos sinos do priorado 
convocando a primeira prece, mas deve ter sido a minha imaginação.

Dartford fica a quase um dia de viagem a pé de Londres, duas horas com 
um bom cavalo e mais de quatro pelo rio. O Darent segue um curso bastante 
sinuoso antes de desaguar no Tâmisa. Não é assim que a maioria das pessoas 
escolheria viajar para Londres, mas eu temia ser vista no povoado caso tentasse 
contratar um transporte. Precisava desaparecer por tempo suficiente para com-
pletar minha missão.

Logo depois de partirmos, a chuva começou a tamborilar na superfície do 
rio, e o remador me lançou uma coberta comprida para proteger a cabeça. A 
última pessoa a usá-la tinha comido peixe salgado e ainda era possível sentir o 
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cheiro. No rio, fui rodeada por uma bruma densa, fria e branca. Não conseguia 
ver quase nada. Ouvia apenas as batidas da chuva no rio e os grunhidos ritma-
dos do homem sentado atrás de mim quando ele puxava os remos da água cin-
zenta. Tirei da bolsa o crucifixo e as contas de madeira e comecei a rezar o terço.

Margaret, estou chegando. Não vou abandonar você.
A bruma se abriu, revelando um céu fechado. À medida que o rio ia ficando 

mais largo, outros barcos, pequenos e grandes, se juntavam a nós. Alguns remado-
res falavam com o homem que conduzia meu barco e faziam comentários grossei-
ros sobre o fato de estar transportando uma passageira jovem e desacompanhada. 
Eu tateava as contas do rosário e ignorava aquelas bobagens. Assim que atraca-
mos, saltei do barco. Meu maior medo era chegar atrasada ao lugar marcado.

Agora eu estava ali. Tinha conseguido chegar a Smithfield antes da exe-
cução, mas não esperava tamanha multidão e balbúrdia. Tudo o que via eram 
pessoas comuns reunidas em grupos, rindo, bebendo ou gritando umas com 
as outras. Saí andando por entre elas, à procura de algum indício sobre onde 
minha prima seria executada.

Quando me aproximei de um círculo de homens aos gritos, meu coração 
acelerou. Segui empurrando até encontrar uma brecha.

No meio do círculo vi uma galinha. Mutilada e coberta de sangue, com os 
olhos cintilando de terror, a ave tinha um dos pés amarrado a uma estaca de ma-
deira. À minha frente, um homem de rosto marcado pela varíola segurava um pe-
queno taco de madeira acima da cabeça da galinha, preparando-se para o golpe.

O sujeito desferiu o taco soltando um grunhido bem alto, acertando a ave 
em cheio.

– Pelo amor de Deus, o que foi que você fez, seu idiota? – gemeu bem alto 
o homem ao meu lado enquanto limpava da bochecha um respingo de líquido 
vermelho. A galinha tinha sido golpeada com tanta força que ele fora atingido 
por um chafariz de sangue.

Sem lhe dar atenção, o bexiguento cambaleou para o meio da roda.
– Esta galinha é o meu jantar! – uivou ele. – E hoje não é nem terça-feira de 

Carnaval!
Baixei os olhos e vi minha saia escura salpicada de sangue fresco e lustroso.
– Minha Nossa Senhora! – gemi, dando um passo para trás e escorregando 

em uma poça de lama. Para não cair, segurei o braço de uma moça que estava 
ao meu lado.

Foi um erro. De rosto vermelho, com um saco de lavadeira pendurado no 
ombro, ela me enxotou aos gritos.

– Está tentando me roubar?
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– Eu estava me segurando para não cair, senhora – falei. – Por favor, me 
desculpe.

A lavadeira simulou uma reverência.
– Não, milady. Quem pede desculpas sou eu.
Ouviu-se uma risada e algumas cabeças se viraram.
Uma lufada de hálito quente e fétido aqueceu um lado do meu pescoço ao 

mesmo tempo que dois grossos braços envolveram minha cintura por trás. Ten-
tei me desvencilhar, mas não consegui.

– Olá, boneca – grunhiu uma voz.
Dei um safanão no desconhecido.
– Tire as mãos de mim! – ordenei.
Ele me virou, e foi então que vi meu agressor. Ele tinha pelo menos 30 cen-

tímetros a mais do que eu e o peito largo feito um barril. Uma barba sebenta 
escondia seu rosto, e era possível ver apenas um par de olhos esbugalhados e um 
nariz meio torto para a esquerda.

– Não gostou de mim? – perguntou ele com ar zombeteiro, me puxando 
com força para junto de suas roupas ásperas e babando na minha testa, bêbado 
demais para encontrar meus lábios.

Controlei a repulsa e falei com calma:
– Eu vim aqui rezar pela alma da pobre dama, meu senhor. Quer rezar co-

migo? Vamos rezar juntos?
O sorriso embriagado se desfez. Eu sabia que tinha acertado algum ponto 

sensível. Até mesmo os piores brutamontes passam as manhãs ajoelhados na 
igreja, atendendo aos apelos da esposa ou da mãe.

Mas então a lavadeira gritou:
– Agarre-a! Está esperando o quê?
O homem agarrou meu braço. Eu me contorci e me virei. Pude ver um 

grupo de gente se juntando, mas ninguém o deteve. Ninguém me ajudou. Levei 
o pé direito para trás e lhe dei um chute na canela. A multidão riu.

O homem então me deu um tapa. Apesar de desajeitado, o golpe foi forte 
o suficiente para me fazer cambalear para trás em direção à poça de lama. Ele 
me empurrou até o chão e sua imensa barriga me deixou sem ar. Uma das mãos 
segurou meus pulsos, mantendo-os suspensos acima da cabeça. A outra se pôs 
a tatear minha cintura, depois foi subindo, subindo. Eu me debati quanto pude, 
mas de nada adiantou.

Dez anos atrás, eu me dei conta. Dez anos quase exatos.
Homens e mulheres se aproximaram em círculo, acotovelando-se e rindo. 

Fechei os olhos enquanto ia afundando cada vez mais na lama de Smithfield.
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eu queria morrer, rezava por isso, essa era minha única alternativa, quando 
senti um baque, ouvi um estrondo e senti a dor aguda de um joelho cravado 

em minha coxa, depois mais nada. O homem não estava mais em cima de mim. 
Abri os olhos, vi um emaranhado de corpos e ouvi pessoas praguejando.

Com muito esforço, fiquei de quatro e, com as pernas e os braços ainda tre-
mendo, engatinhei entre duas pessoas e me levantei. A mão de alguém segurou 
meu braço e começou a me arrastar.

– Não! Não, pare! – gritei.
– Tenho que tirá-la daqui – disse uma voz. Ergui os olhos. Aquele não era 

o meu agressor. Era um homem jovem e alto, de ombros largos, com cabelos 
castanho-claros cortados rente à cabeça.

– Onde está sua família? – quis saber ele. – A senhorita se perdeu?
– Eu me recuso a ser interrogada. Me deixe em paz.
– Deixá-la em paz? – Ele explodiu em uma gargalhada. O som daquela ri-

sada me espantou. Não era o riso de um jovem bruto, mas sim o de um velho 
cínico. – Eu a salvei. Por acaso não viu? Tirei aquele monstro de cima da senho-
rita e dei uma surra nele.

– Eu não vi nada.
– Então vai ter que acreditar no que estou dizendo. Estou aqui para ajudá-

-la. – Ele tirou um cantil de água de um dos bolsos e de outro um lenço branco 
que umedeceu. – Talvez queira limpar o rosto.

Peguei o lenço e o apertei contra a bochecha. O frescor que senti foi como 
um bálsamo. Passei o lenço pelas faces e pela testa, limpando a saliva, a sujeira, 
o suor e os respingos de sangue da galinha morta.

– Obrigada, meu senhor – falei, devolvendo-lhe o lenço. – Sou muito grata 
pela sua ajuda. 

Esperei o rapaz se afastar, mas ele simplesmente ficou parado ali, me obser-
vando. Seus olhos eram azuis como os jacintos que minha mãe mandara bus-
car na Espanha para cultivar no jardim. Usava roupas respeitáveis, porém nada 
elegantes – eu podia ver nas mangas a costura denunciando que a peça tinha 
sido modificada e reformada para ele usar. Concluí que aquele rapaz não tinha 
dinheiro para mandar fazer uma roupa sob medida.
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– Onde está sua família? – ele tornou a perguntar.
– Estou sozinha.
– Nenhum parente, nenhum criado? A senhorita... a senhorita é nobre?
Ele me olhou, esperando que eu confirmasse sua suspeita. Não neguei.
– Então por que veio a Smithfield hoje? É uma loucura. Precisa deixar que 

eu a tire daqui agora mesmo. Uma mulher sozinha, jovem, com a sua aparên-
cia... – Ele se calou.

Balancei a cabeça, pouco à vontade.
– Por favor, não há necessidade alguma de ter medo de mim. Meu nome é 

Geoffrey Scovill, sou oficial de justiça da minha paróquia.
Atrás de nós, dois velhos que estavam conversando alto começaram a bater 

boca.
– Está vendo? – insistiu Geoffrey. – A multidão é perigosa.
– Se a multidão é tão ordinária assim, o que o senhor está fazendo aqui?
Minha pergunta atrevida o fez sorrir, e leves rugas surgiram ao redor de 

seus olhos. Então tive certeza: ele não era tão jovem quanto eu havia pensado 
no início e estava mais próximo dos 30 do que dos 20.

– O beleguim-mor mandou que eu viesse observar e anotar como é feita a 
justiça do rei. Essa mulher incitou a rebelião contra nosso soberano.

Uma raiva quente brotou dentro de mim.
– Acha agradável ver uma mulher morrer?
– É claro que não.
– Ela tem filhos – falei. – O senhor sabia que ela é mãe de um menino e de 

uma bebezinha?
Geoffrey Scovill se balançou nos calcanhares para a frente e para trás, pouco 

à vontade.
– É uma pena a condenada ser mulher. Mas é preciso dar o exemplo. Lady 

Margaret Bulmer cometeu alta traição. Ela é um perigo para todos nós.
– Perigo? – Minha voz ficou mais aguda. – Lady Bulmer não fez mal a nin-

guém. Ela e os outros só queriam preservar uma forma de vida que vem sendo 
honrada há muitos séculos e que reconforta os pobres e os doentes. Eles se rebe-
laram porque se identificaram apaixonadamente com essa causa. Nunca tenta-
ram derrubar o rei, mas sim fazê-lo prestar atenção em suas reivindicações. Só 
queriam que o rei os escutasse.

Tornei a ouvir a risada de um homem cínico e mais velho.
– Ah, ele os escutou, não há dúvida. Eles tiveram atenção total de Sua Ma-

jestade – disse Geoffrey.
Saí andando, furiosa por ser alvo dessa zombaria.
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Ele veio atrás de mim e puxou uma das mangas da minha roupa.
– Espere, senhorita. Estamos todos a serviço do rei. Se ele quiser fazer mo-

dificações na religião, então é nosso dever obedecer e confiar na sua autoridade 
jurídica e espiritual para nos guiar. Não concorda?

– Concordo que o povo deve obediência ao soberano ungido – murmurei.
Ele ficou aliviado ao ouvir isso.
– Então deve entender... se rebeldes e traidores não forem punidos, que tipo 

de mensagem isso iria transmitir? A monarquia ficaria enfraquecida e todos 
nós mergulharíamos no caos. Mas essa punição pode ser penosa... – Ele semi-
cerrou os olhos para tentar ver algo ao longe e em seguida me ofereceu o braço. 
– Quem sabe se vir aquilo ali a senhorita mudará de ideia?

– Não tenho a menor intenção de mudar de ideia. Eu vim aqui assistir à 
execução da prisioneira.

– Então permita que eu lhe mostre onde o ato vai ocorrer.
Eu não podia recusar justamente a ajuda de que necessitava. Com destreza, 

Geoffrey Scovill nos fez atravessar a multidão até chegarmos a uma cerca im-
provisada. Sete metros mais adiante havia uma segunda cerca, criando uma es-
tradinha no meio.

Ele apontou para a esquerda e eu vi, no final dessa estradinha, uma grande 
pilha de galhos e gravetos reunida em volta de um barril alto. Uma estaca se 
erguia do alto do barril.

– É ali que ela vai ser queimada – disse ele.
Respirei fundo, me esforçando para esconder o medo.
– Como sou oficial de justiça, conheço as várias formas de execução. Essa é 

a maneira mais lenta de se queimar alguém. Seria mais misericordioso trazê-la 
primeiro e depois empilhar os galhos por cima dela. Foi o que fizeram na França 
quando executaram Joana d’Arc. Hoje, Lady Margaret Bulmer vai sofrer mais do 
que Joana.

– Por que está me dizendo isso? – perguntei.
– Porque isto aqui não é lugar para a senhorita estar. – Ele sacudiu meu 

ombro, desesperado para me fazer mudar de ideia.
Gritos altos vieram da outra ponta da estradinha.
– Lá vem ela! Lá vem ela!
– Tarde demais – falei para ele.
A multidão se moveu para a direita e eu a acompanhei. Geoffrey veio logo 

atrás de mim. Seria difícil me desvencilhar dele agora. No meio da estradinha, um 
mar de cabeças se balançava: eram mais de uma dúzia de soldados avançando na 
nossa direção. Eles usavam armaduras e traziam lanças sobre os ombros.
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Atrás deles, um outro soldado conduzia um cavalo negro atrelado a alguma 
coisa que arrastava atrás de seu corpo.

Ao meu lado, Geoffrey soltou um ruído.
– O que foi? – perguntei.
– Eles a estão trazendo no tapume – grunhiu ele.
Eu não sabia o que isso significava. O cavalo chegou mais perto, puxando 

uma comprida tábua de madeira que se arrastava pelo chão. Todos apontavam 
para a tábua.

– Queimem a puta papista! – gritou uma velha. 
Outros repetiram seus gritos. Nervoso com tanta agitação, o cavalo negro 

se virou em direção à nossa cerca. Então pude ver a pessoa presa ao tapume, de 
costas, com os braços bem abertos formando um T. Meu coração pulou dentro 
do peito enquanto eu a encarava. Tinha ido até Smithfield para nada. Aquela 
mulher não era Margaret. A pobre criatura condenada era velha demais e mal-
trapilha. Tinha o rosto repleto de hematomas, seus cabelos curtos chegavam à 
altura das orelhas e ela usava uma combinação cinza rasgada.

Os soldados desamarraram os pulsos e os pés da mulher e a tiraram do ta-
pume. Ela cambaleou na lama e quase caiu. Um dos soldados a amparou e apon-
tou para a fogueira. Por alguns instantes ela ficou parada, então empertigou-se e 
começou a andar em direção ao local de sua execução. A forma altiva como ela 
se retesou me causou certo mal-estar.

Foi então que o sol finalmente penetrou a grossa massa de nuvens cinzentas 
e inundou Smithfield de luz. Um feixe de luz atingiu a cabeça da prisioneira, 
fazendo brilhar um fio louro-avermelhado.

E eu vi a minha Margaret.
Enquanto ela se aproximava, a multidão rugia: 
– Traidora! Puta! Papista! 
Apoiada na cerca, eu fui avançando na frente das pessoas que gritavam. Um 

homem me deu um safanão quando me espremi para entrar na sua frente, mas 
mal senti. Olhei para trás e vi que Geoffrey Scovill tinha sido engolido pela 
turba.

Eu me ajoelhei no chão e enfiei a cabeça por um buraco na cerca.
– Margaret! Margaret! Margaret!
Quando ela cambaleou para a frente, pude ver que tinha os olhos entrea-

bertos. Agora eu gritava seu nome tão alto que achei que os músculos da minha 
garganta fossem se rasgar. Ela piscou e olhou na direção dos meus gritos.

Algo brilhou nos seus olhos. Ela avançou na minha direção.
As pessoas aglomeradas à minha volta soltaram rugidos de aprovação. 
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Agora poderiam ver a prisioneira mais de perto. Dois dos soldados saíram atrás 
dela. Em poucos segundos, iriam alcançá-la e levá-la embora.

Margaret me encarou. Vi seus lábios se moverem, mas não consegui ouvir 
o que ela disse.

Meti a mão dentro da minha túnica e peguei meu terço. Enfiei o braço pela 
abertura da cerca e atirei as contas para ela. O terço aterrissou no chão a seus 
pés. Quando ela se ajoelhou para pegá-lo, uma velha se inclinou por cima da 
cerca e cuspiu nela.

– Queime, sua puta papista! – guinchou a mulher.
Os soldados seguraram minha prima. Um deles gritou algo para a velha. 

Eles só tinham visto a cusparada. Mas eu vi Margaret pegar o terço e o minús-
culo crucifixo e envolvê-los no punho fechado bem junto ao corpo.

Quando os soldados a fizeram se virar de novo para a fogueira, ela olhou 
por cima do ombro e me viu acenar, aos soluços.

– Joanna! – gritou ela. E foi levada embora.
Os soldados pediram silêncio e os gritos da multidão cessaram. O oficial de 

barba cinzenta leu algo em um rolo de pergaminho, mas só consegui ouvir trechos: 
– Culpada de alta traição... incitamento à rebelião... conspiração para causar 

uma guerra... o desejo de Sua Majestade.
Assim que o homem terminou de ler e baixou o rolo, os soldados seguraram 

Margaret.
Eu me levantei, porém me retraí ao sentir a mão de alguém no ombro. Era 

Geoffrey Scovill. Ele tinha me encontrado outra vez.
Ficamos ambos olhando enquanto os soldados erguiam Margaret até o alto 

do barril e a amarravam à estaca pela parte superior do peito e pela cintura. 
Outros empilharam galhos, gravetos e lascas de madeira em volta dos seus pés. 
Ela estava longe demais para eu distinguir bem seu rosto, mas tive a impressão 
de ter visto os lábios se moverem em uma prece. Torci para ela ainda estar se-
gurando o terço.

– Ahhh! – rugiu a multidão em uníssono. 
Um segundo depois, vi o motivo: um homem baixote avançava trotando, 

trazendo na mão uma tocha acesa. Ele se curvou para os soldados postados em 
semicírculo em volta da estaca e acendeu os galhos em volta do barril.

– Cristo, tende piedade. Cristo, tende piedade – sussurrei e comecei a rezar 
a prece dominicana de salvação que eu havia me preparado para recitar na hora 
da morte de Margaret. Pelo menos isso eu podia fazer.

Um novo grito percorreu a multidão:
– O que ele está fazendo? Aonde ele está indo?
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Eu me virei na direção dos gritos bem a tempo de ver um homem passando 
por mim na direção de Margaret. Um homem alto, em boa forma física, de uns 
50 e poucos anos. Era um nobre e tinha o rosto banhado em lágrimas.

Por alguns segundos, permaneci atônita. Não conseguia compreender o que 
estava acontecendo. Então comecei a escalar a cerca.

– O que está fazendo? – Geoffrey segurou meu braço tentando me conter.
– Me solte! Me solte! – gritei, me desvencilhando dele. – Tenho que ajudá-lo.
– Ajudá-lo? Mas por que, pelo amor de Deus? – quis saber Geoffrey.
Com as faces também banhadas em lágrimas, enquanto tentava passar por 

cima da cerca para aterrissar do outro lado, respondi:
– Porque aquele homem ali é meu pai.
Quando consegui pular a cerca, meu pai já tinha quase chegado até Margaret. 

Os soldados, no entanto, partiram no seu encalço, e vi um deles golpear seu 
ombro com uma lança.

– Não, não o machuquem! – gritei, e um soldado se virou, chocado por me 
ver ali.

– Para trás! Para trás! – disse ele, apontando para mim a lança como se eu 
fosse um cão raivoso. 

Atrás dele, pude ver um enxame de soldados tentando imobilizar meu pai.
– Pai, não! Não! – tornei a gritar, e a cabeça dele se ergueu com um tranco. 
Embora houvesse pelo menos três soldados em cima dele, meu pai conse-

guiu se levantar.
– Joanna, vá embora daqui! – ele conseguiu gritar antes de levar um chute 

no peito e cair para trás.
Alguém segurou meu braço e tentei me desvencilhar, mas era Geoffrey  

Scovill. Ele havia pulado a cerca para ir atrás de mim.
– Venha, volte para o outro lado! – pediu ele.
Três soldados dispararam em nossa direção. Vi uma lança ser erguida bem 

alto antes de se abater sobre a cabeça de Geoffrey. O jovem oficial de justiça 
desabou na lama, inconsciente.

Ouvi um grito zangado e me virei. Meu pai tinha se soltado e estava correndo 
direto para Margaret. Na mesma hora que um soldado o alcançou e ia acertá-lo 
nas costas com uma lança, meu pai puxou algo do gibão. Alguma coisa pequena.

Quando ele desabou de joelhos em frente a Margaret, eu o vi lançar uma 
bolsinha preta em direção às chamas que já subiam pelo corpo contorcido dela.

Alguns segundos depois, ouviu-se uma enorme explosão, como uma de-
zena de tempestades fustigando o chão no mesmo lugar. Volutas negras de fogo 
e fumaça foram sopradas na minha direção. Então tudo ficou preto.
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observei o sol desaparecer atrás dos campanários das igrejas de Londres. 
Não estava mais garoando. No final da tarde, o sol havia se transformado 

em uma bola de fogo, fazendo todas as nuvens murcharem e devorando a bruma 
pegajosa que se agarrava aos pés, às rodas e aos cascos dos cavalos. Enquanto ele 
tremeluzia acima do horizonte oeste apinhado de casas, meus olhos coçavam e 
ardiam, embora eu não soubesse se era por causa dos raios solares ou da fumaça 
preta de Smithfield horas antes.

Eu estava sentada virada para trás em uma barcaça real que singrava o Tâ-
misa, com os pulsos acorrentados. Não conseguia ver para onde ia a embarca-
ção, mas podia sentir a segurança das remadas dos quatro condutores, seus mo-
vimentos amplos. Vestidos com a libré verde e branca da casa de Tudor, aqueles 
homens conheciam o meu destino. E eu tinha certeza de que os outros barcos 
ali no Tâmisa e mesmo os londrinos nas margens também sabiam. Sempre que 
passávamos por alguém, eu podia sentir os olhares curiosos que faziam minha 
pele se arrepiar e ouvir os comentários entrecortados: “Quem é essa que eles 
pegaram agora?” Uma velha que esvaziava jarros de água suja no rio ficou me 
olhando até quando pôde, esticando tanto o pescoço ao se inclinar para dentro 
do rio que pensei que fosse cair na água.

Passei o tempo inteiro sentada, ereta e imóvel, mantendo os ombros tão 
para trás e o queixo tão para cima quanto haviam me ensinado a fazer desde 
que eu aprendera a andar. Não queria demonstrar o medo que sentia. E com 
certeza não queria que ninguém visse o homem deitado no chão da barcaça, 
com a cabeça enfaixada apoiada no meu colo. Os músculos das minhas pernas 
doíam com o peso da cabeça de Geoffrey Scovill, mas eu não podia mandá-lo 
tornar a se deitar no chão molhado da embarcação. Uma culpa furiosa me do-
minava enquanto eu observava seu rosto flácido, seus olhos fechados e o filete 
de sangue seco em sua face direita. Eu tinha muito em que pensar, muito por 
que orar, muito para tentar entender antes de chegar aonde quer que estivessem 
me levando, mas bem ali no meu colo havia uma dificuldade imediata.

Assim que o sol desapareceu e um fraco crepúsculo banhou o rio com uma 
luz entre o laranja e o roxo, Geoffrey acordou com um grunhido.

Seus pulsos não estavam acorrentados, e ele esticou a mão, sem entender, 
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para tatear a atadura que lhe envolvia a cabeça. Devagar, tremendo, sentou-se e 
se virou para mim, levantando-se a fim de encontrar um lugar para se acomo-
dar. Seu olhar hesitante cruzou o meu. Eu temia o confronto que estava por vir.

– O senhor sabe onde está? – perguntei.
Sua expressão foi tomada pelo reconhecimento.
– Pareço estar a bordo de uma barcaça real – disse ele, com a voz rascante. 

– Por quê?
– Fui presa junto com meu pai e acredito que o senhor também tenha sido 

– falei num tom suave.
Ele recebeu a notícia de forma bem melhor do que eu esperava. Seu sem-

blante permaneceu calmo.
– Quais são as acusações?
– Não sei – respondi. – Eu disse a eles meu nome e o do meu pai, e então 

eles foram embora por muito tempo e deixaram alguns soldados nos vigiando. 
Puseram-nos dentro de uma carroça e nos levaram a um prédio, mas então 
pareceram mudar de ideia e nos trouxeram para o rio. Passamos duas horas 
sentados na carroça antes de nos colocarem nesta embarcação. Não tornei a ver 
meu pai. Sei que ele foi ferido com muito mais gravidade do que o senhor. Mas 
ninguém quis me dizer nada.

Inspirei fundo, me esforçando para manter a calma.
– Ferido como? – quis saber Geoffrey.
Balancei a cabeça, frustrada.
– Não sei. Depois do trovão houve muita fumaça. Quando o ar clareou, eu 

o vi caído no chão, mas só de longe. Logo depois eles o levaram embora e não 
voltei a vê-lo.

– Trovão?
– Meu pai jogou algo na fogueira, em cima de Margaret. Uma bolsinha. Era 

isso que ele devia estar querendo fazer quando correu até ela. A bolsinha provo-
cou um barulho muito alto, como um trovão, e fez bastante fumaça.

Geoffrey fez que sim com a cabeça.
– Claro.
– O senhor sabe o que era?
– Pólvora – respondeu ele com um tom de certeza, e me lembrei de que ele 

era oficial de justiça e devia conhecer essas coisas. – Quando um criminoso é sen-
tenciado à fogueira e o rei quer demonstrar clemência, permite que um saquinho 
de pólvora seja preso em volta do pescoço do condenado. O saquinho pega fogo 
e explode. Isso apressa a morte e abrevia o sofrimento. Mas a quantidade precisa 
ser medida e misturada com precisão. Parece que seu pai usou pólvora demais.
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Engoli em seco.
Geoffrey me examinou com mais atenção.
– A senhorita a chamou de Margaret. Quer dizer que conhecia a prisioneira?
Não parecia mais haver nenhuma razão para esconder a verdade.
– Lady Margaret Bulmer era minha prima. Eu vim rezar por ela. Não sabia 

que meu pai também estaria em Smithfield.
– A senhorita por acaso não é do norte, é? – quis saber ele, falando mais alto 

e mais firme. – Não participou da rebelião contra o rei?
– Não, é claro que não. Margaret se mudou para o norte há cerca de quatro 

anos e se casou com Sir John. Desde então não a vi mais. A viagem é muito 
longa. Trocamos apenas cartas, e só uma desde o ano passado. Não sei nada 
sobre a rebelião. Não entendo por que Margaret se envolveu nisso.

Geoffrey franziu o cenho.
– Então por que a senhorita e seu pai correram o risco de assistir à execução, 

se comportando assim? Por que se arriscaram tanto? Não faz sentido.
Não respondi. O som dos remos chapinhando no rio ecoava. Ouvimos tam-

bém o leve tilintar de risadas femininas quando nossa embarcação passou por 
um solar construído junto à margem. Do outro lado de seus muros, por mais 
impossível que parecesse, havia pessoas se divertindo.

As palavras de Geoffrey saíram de sua boca certeiras como um tapa:
– Se estou sendo conduzido à Torre de Londres por ter tentado protegê-la, 

senhorita, tenho o direito de saber tudo.
– A torre? – sussurrei.
– Sim, claro... para onde mais? – indagou ele, impaciente. – Foi por isso que 

eles demoraram tanto a partir pelo rio. Tiveram de esperar a maré chegar à al-
tura certa para passar sob a ponte até o Portão dos Traidores. Mas agora estamos 
quase chegando, se bem me lembro da curva do Tâmisa. Então me diga.

Bem lá no fundo, eu também já sabia que era para a torre que aquela barcaça 
estava me levando. Na verdade, não fiquei surpresa. Mas ouvir o nome do velho 
castelo fez um calafrio me percorrer a espinha. Eu me lembrei de um jogo que 
meus primos costumavam jogar com espadas de brinquedo. 

– Para a torre, para a torre! – gritavam para o perdedor. – Cortem-lhe a 
cabeça!

O crepúsculo se tornara mais denso. Estávamos naquela hora intermediária 
em que o sol já havia se posto, mas as estrelas ainda não tinham surgido no céu. 
No meio do Tâmisa, longe das tochas que haviam acabado de ser acesas nas 
margens, o ar era espesso e escuro. Eu não conseguia distinguir muito bem o 
rosto de Geoffrey, e isso tornou mais fácil tentar explicar.
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– Ela era mais do que uma prima... era minha única amiga quando eu era 
criança – falei. – Não podia deixá-la enfrentar essa morte horrível sozinha. Não 
depois de tudo o que ela fez por mim. Havia uma coisa em especial que eu que-
ria fazer por Margaret, depois da sua morte, mas não tive oportunidade. Quanto 
ao meu pai, não sei quais são suas motivações. Já faz alguns meses que não nos 
falamos. Mas posso lhe garantir que ele não é um político. Ele detesta e teme 
tudo o que tem a ver com política.

Inspirei fundo antes de prosseguir:
– O nome Stafford significa alguma coisa para o senhor?
Ele refletiu por alguns instantes.
– Não é esse o sobrenome do duque de Buckingham?
– Sim – respondi. – Ele era o irmão mais velho do meu pai – acrescentei.
Notei um tom monocórdio e cauteloso na voz de Geoffrey.
– O terceiro duque de Buckingham foi julgado e condenado por alta traição 

15 anos atrás.
– Dezesseis – corrigi. Como se isso tivesse alguma importância.
– E ele foi preso por conspirar para derrubar o rei porque, sendo seu parente 

de sangue mais próximo, queria lhe tomar o trono. Alguns achavam que ele ti-
nha mais direito à coroa do que Henrique Tudor.

– Imagino que este não seja o momento nem o lugar apropriado para dizer 
que meu tio é completamente inocente de todas as acusações – falei.

– Não mesmo – grunhiu Geoffrey em resposta.
Ele então fez a pergunta pela qual eu estava esperando:
– Quer dizer então que a senhorita também é parente próxima do rei?
– Eu não sou uma mulher da corte – respondi, me defendendo. – Já faz dez 

anos desde a última vez em que estive diante do rei.
– A senhorita é parente de Henrique VIII? – repetiu ele.
Dei um suspiro.
– Minha avó e a dele eram irmãs.
– E sua prima Margaret?
– Ela é filha do duque, meu tio. – Engoli em seco e completei: – Filha ilegítima.
Foi a vez de Geoffrey ficar calado e fitar a escuridão por cima da borda da 

barcaça.
– Obrigado – disse ele, por fim. – Estou começando a entender.
– Mas não está compreendendo tudo – falei em voz baixa.
Pude sentir os remos começarem a se movimentar de uma forma diferente. 

Estávamos diminuindo a velocidade e eu tinha que avisar a ele antes que fosse 
tarde demais.
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– Sou noviça no Priorado de Dartford, em Kent – contei, apressada. – Deixei 
minha ordem secretamente antes de raiar o dia para vir a Londres. Não imagino 
que me deixarão voltar, mas, se permitirem, pretendo fazer meus votos definiti-
vos no final do ano que vem.

Geoffrey não disse nada. Então ouvi um ruído que vinha da sua direção. No 
início, pensei horrorizada que ele estivesse chorando. Mas não; parecia mais um 
engasgo.

Quando finalmente entendi o que era aquele barulho, senti a raiva fazer 
minhas veias arderem. Era uma risada. Ele havia dobrado o corpo e estava se 
sacudindo de tanto rir.

– Como se atreve a fazer pouco de mim? – falei.
Ele balançou a cabeça e deu um tapa num dos joelhos como quem tenta 

conter o riso sem conseguir.
– Eu venho a Londres representar meu superior durante uma execução real 

– disse ele, dirigindo-se mais ao rio do que a mim. – Salvo uma jovem do pe-
rigo, depois me demoro por causa de um belo par de olhos castanhos... e o que 
acontece? Ah, Geoffrey...

As palavras dele foram um choque para mim.
– O senhor está dando uma demonstração e tanto de cavalheirismo – sibilei. 

– Eu lhe disse lá em Smithfield para me deixar sozinha e o senhor não quis me 
ouvir. O que lhe acontecer agora é...

De repente, Geoffrey deu um pulo para a frente e me segurou pelos om-
bros.

– Feche os olhos e não se vire – sussurrou ele, e senti seu hálito quente pe-
netrar meu ouvido.

Não pude acreditar que ele estivesse me tocando. Usando as mãos acorren-
tadas como uma clava, empurrei-o para longe e o fiz cair no chão da barcaça, 
onde ele bateu a cabeça e soltou um ganido de dor.

Então, como se algo me obrigasse a fazer isso, eu me virei.
Nossa embarcação tinha diminuído a velocidade ao se aproximar de uma 

ponte grande. A cada sete metros, mais ou menos, uma tocha ardia, criando 
uma fileira de luzes fortes que cortavam o largo rio escuro.

Entre as tochas, estacas exibiam cabeças cortadas.
Embora eu só tenha visto uma claramente, a mais próxima de mim, devia 

haver uma dúzia de cabeças. A carne apodrecida estava negra. A luz trêmula de 
uma tocha próxima preenchia as órbitas ocas dos olhos e saltava para dentro da 
boca escancarada. Aquilo dava a impressão de que a cabeça estava ganhando 
vida e sorrindo para mim, encantada.
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Um ruído alto soou em meus ouvidos e o suor gelou na minha pele. Fechei 
os olhos com força, tentando apagar aquela visão horripilante. Porém era tarde 
demais. Meu estômago deu um espasmo, como se um animal selvagem estivesse 
se sacudindo dentro de mim. Eu me curvei e segurei a borda da barcaça com as 
mãos acorrentadas.

– Minha Mãe do Céu, me acuda – pedi, gorgolejando.
Durante um tempo, que pareceu uma eternidade, eu lutei contra essa sen-

sação. Mas perdi. Curvada, vomitei no chão da embarcação, um filete amargo, 
quase nada, pois não comia desde que havia pegado a carroça para Smithfield 
muitas horas antes. Tossindo, limpei a saliva do queixo com as costas da mão 
trêmula.

Os remadores conduziram a barcaça até debaixo da ponte. A água batia nos 
arcos úmidos de pedra. Estremeci, sabendo que logo acima de mim estavam 
fincadas as cabeças dos executados.

Ao sentir um toque suave no ombro, meus olhos se abriram de repente. 
Peguei o lenço de Geoffrey, o mesmo que ele tinha me oferecido em Smithfield, 
e o passei pelo rosto.

Olhei para ele.
– Sinto muito por isso estar acontecendo com o senhor – eu disse.
– Eu sei. – Seus lábios se curvaram com um sorriso, que não foi nem zombe-

teiro nem zangado. Ele espiou por cima do meu ombro e o sorriso desapareceu. 
Notei que seu corpo inteiro se retesou.

Nossa embarcação fazia uma curva. Entramos em um curso d’água estreito, 
com muros altos de ambos os lados. Algo escuro, imenso e quadrado assomava 
acima de nós, engolindo as estrelas mais baixas e algumas nuvens cinzentas e 
esparsas. Eu tinha quase certeza de que era a torre.

– É a coroa ou a cruz – disse Geoffrey Scovill, com uma voz tão baixa que 
mal pude escutá-lo acima do chapinhar dos remos.

– Como disse?
– Todos nós temos que escolher o que vem primeiro, a quem devemos nossa 

maior lealdade – disse ele. – Os rebeldes do norte escolheram a cruz. – Ele fez 
um movimento brusco para trás com a cabeça em direção à ponte medonha. – 
A senhorita viu como isso termina.

Eu não precisava perguntar a Geoffrey a quem ele era leal. Para o oficial de 
justiça, a escolha era simples. Quanto a mim, não pude evitar pensar em Sir 
Thomas More, a brilhante e corajosa alma que, em cima do cadafalso, disse: 
“Morro como um bom servo do rei, mas de Deus em primeiro lugar.” Será que 
abraçar o martírio tinha sido fácil para ele?, pensei.
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Nos poucos minutos que restavam antes de chegarmos ao portão do rio 
que conduzia à torre, não fiz nada a não ser rezar. Rezei pela alma de Mar-
garet, pela recuperação do meu pai, pela liberdade de Geoffrey Scovill. Rezei 
para que a força e a sabedoria guiassem minhas palavras e ações. Rezei pela 
graça.

Dois grupos de homens nos aguardavam em pé em um estreito atracadouro 
de pedra cavado em uma grossa muralha de tijolos. Tochas acesas estavam pre-
sas às laterais de um vão em arco, e o portão estava aberto.

O grupo mais numeroso, todo vestido com reluzentes uniformes vermelhos 
e dourados, ajudou os remadores de nossa barcaça a fazê-la encostar em para-
lelo ao atracadouro. Quando ela foi amarrada, um dos homens se inclinou e 
estendeu a mão para mim, tomando cuidado para não me encarar.

Assim que meus pés tocaram o chão do atracadouro, um dos homens do 
grupo menor avançou na minha direção. Era jovem e tinha uma barba bem-
-aparada e olhos acesos, nervosos.

– Joanna Stafford, a senhorita agora está sob custódia da torre – entoou ele, 
mais alto do que parecia necessário, já que o espaço era bem apertado. – Guar-
das, levem os dois para dentro.

Ouvi um baque alto atrás de mim e me virei. Geoffrey jazia aos pés de um 
dos guardas, caído no atracadouro.

– Ele desmaiou? – perguntou o jovem oficial.
– Sim, tenente – respondeu o guarda com repulsa.
– Ele foi ferido em Smithfield – falei. – Levou uma forte pancada na cabeça. 

Seu nome é Geoffrey Scovill e ele é inocente de qualquer crime.
Todos agiram como se eu não tivesse dito nada.
Os guardas se abaixaram para pegar Geoffrey e o conduziram com trucu-

lência arco adentro. Quando eles passaram, pude ver o sangue se espalhando 
outra vez sob a atadura do rapaz. Ele devia ter batido com a cabeça de novo.

– Os senhores devem estar vendo que ele precisa de um médico – eu disse 
para o tenente.

– A senhorita não está aqui para nos dar ordens – rebateu ele, apertando os 
lábios de raiva. – Está presa.

– E quais são as acusações? – disparei em resposta. – Estou presa por ordem 
de quem?

Um movimento na outra ponta do atracadouro atraiu meu olhar. Outro ho-
mem se adiantou. Era bem mais velho, tinha uns 60 anos, e quando chegou mais 
perto de onde eu estava e ficou sob o círculo de luz, vi que estava usando rou-
pas caras de veludo verde-escuro, com mangas bufantes cheias de fendas. Uma 
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grossa corrente de ouro pendia de seu pescoço. Aquele traje indicava um evento 
importante na corte, alguma celebração. O caráter absurdo da roupa era ainda 
mais realçado por uma expressão triste e amargurada.

– Sou Sir William Kingston, comandante da torre – anunciou ele com uma 
voz sem entonação. – A senhorita está aqui por ordem expressa de Sua Majestade.

– Como é possível? – indaguei.
Sir William chegou mais perto ainda, e vi as fundas rugas de exaustão que 

vincavam seu rosto.
– Depois da confusão em Smithfield, um mensageiro foi despachado até 

Greenwich, onde o rei e a rainha estão instalados – disse ele. – O rei foi infor-
mado sobre a situação e determinou que a senhorita, seu pai e o terceiro envol-
vido fossem trazidos para a torre até que seja feita uma investigação completa 
e minuciosa.

– Meu pai está aqui agora, na torre? – perguntei. – Como ele está passando?
Sir William não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e, com um braço 

comprido coberto de veludo, apontou para o vão escuro da entrada.
– Hora de entrar, senhorita Stafford – falou.
O comandante e o tenente aguardaram para ver o que eu iria fazer. Eu tinha 

escutado histórias de prisioneiros arrastados aos gritos para a torre. Não iria me 
tornar um deles.

Fiz uma reverência, me virei para o vão e, com os guardas marchando à 
minha frente e o restante dos homens atrás de mim, entrei na Torre de Londres.

5

CasteLo de stafford, 1527

- eu não quero me casar.
Margaret tinha 17 anos, e eu, 16. Era tarde da noite e estávamos as duas 

no meu quarto de dormir. Deitadas lado a lado na cama, de camisola, nos en-
colhíamos uma junto à outra para nos aquecer. Embora fosse primavera, fazia 
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frio nos meus aposentos. Era proibido acender lareiras à noite depois da Páscoa, 
uma das muitas economias que praticávamos no Castelo de Stafford.

Puxei a coberta mais para cima, até nossos queixos, enquanto pensava na 
coisa certa a dizer. Mais cedo nesse dia eu tinha ficado triste ao saber dos planos 
para o casamento de Margaret, pois isso significava que eu a veria ainda menos. 
Mas era egoísta ao dizer tal coisa. Agora que ela havia confessado que nem se-
quer queria se casar, eu não sabia o que dizer.

Então algo me ocorreu.
– Eu não quero ser dama de honra da rainha – falei.
Margaret balançou a cabeça.
– Não a culpo por isso.
Nossos respectivos destinos tinham sido debatidos naquela noite, durante o 

jantar, no salão principal. O cômodo agora raramente era usado para refeições, 
mas um esforço tinha sido feito em homenagem à ocasião. Minha prima Eliza-
beth, duquesa de Norfolk, viera nos visitar por duas semanas, sem o marido, 
é claro. Trouxera com ela não apenas sua acompanhante preferida, sua irmã 
Margaret, como também a filha de 8 anos, Mary, e, estranhamente, o cunhado 
Charles Howard. Eu nunca gostara muito de Elizabeth, que era mais velha do 
que eu e um tanto arrogante, e Howard não me despertava qualquer interesse, 
mas aquela visita era muito bem-vinda por trazer Margaret de volta.

Os Stafford e os Howard já tinham sido as duas famílias ducais mais impor-
tantes da Inglaterra. O casamento de Thomas Howard, herdeiro do ducado de 
Norfolk, com Elizabeth, filha do duque de Buckingham, era um enlace esplên-
dido. O noivo havia comandado soldados nos campos de batalha da França, da 
Escócia e da Irlanda. Era bem mais velho e viúvo, mas seu prestígio na corte es-
tava em ascensão. Elizabeth lhe deu a mão e jurou a Deus honrá-lo e obedecê-lo.

Que bênção teria sido se ela pudesse ter previsto o futuro, antevendo a exe-
cução do pai, a ruína dos Stafford e a desgraça do seu casamento.

Depois que o duque de Buckingham foi executado, em 1521, seus bens, to-
dos os castelos, as terras e as rendas foram confiscados pelo rei, à exceção do 
Castelo de Stafford, sede da família, construído em cima de um morro durante 
o reinado de Guilherme, o Conquistador. Eu havia passado a maior parte da 
vida morando ali. O filho mais velho do duque, meu primo Henry, pôde manter 
a propriedade e obter rendas das terras adjacentes. Ele se mudou para o castelo 
em ruínas com a família, e meu pai, minha mãe e eu o acompanhamos. O res-
tante do clã dos Stafford, tias, tios e primos, entre eles Margaret, se dispersou. 
Elizabeth insistiu que a menina fosse morar com ela e lhe fizesse companhia. 
E ela atendeu seu pedido. Escrevíamos uma para a outra com frequência, mas 
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eu só via Margaret quando ela e Elizabeth vinham visitar o Castelo de Stafford. 
Meu pai ia a Londres uma vez por ano, para conservar a pequena casa que pu-
dera manter lá, mas minha mãe e eu sempre ficávamos no castelo. Não tínha-
mos mais dinheiro para viajar.

Eu não entendia o casamento de Margaret. Ela não era a única que con-
siderava sombria a ideia: durante o jantar, Elizabeth pareceu atormentada em 
relação ao assunto.

– Esse William Cheyne é um dos vassalos do meu marido – disse ela, e 
grandes manchas vermelhas surgiram em suas bochechas encovadas e brancas. 
– Ele pediu a mão de Margaret e o duque aceitou sem me consultar. Fica feliz 
por Cheyne aceitá-la sem dote.

– Quer dizer que é um casamento de amor? – quis saber Ursula Pole Stafford, 
mulher de meu primo Henry. Ela já estava nos últimos meses de gravidez e essa 
era sua terceira gestação em cinco anos.

– Margaret não trocou mais de algumas palavras com ele! – exclamou Eli-
zabeth. – Ah, não posso suportar a ideia de perdê-la para um marido jovem e 
truculento. Como iria conseguir dormir à noite imaginando os crimes que ele 
poderia estar cometendo contra uma menina inocente?

Margaret se levantou e afagou o ombro de Elizabeth.
– Shh, não se preocupe – disse ela. Como sempre, Margaret se preocupava 

mais com a frágil irmã mais velha do que com ela mesma.
Tudo poderia ter ficado bem, se Charles Howard, o rapaz de 17 anos sen-

tado do outro lado de Elizabeth, tivesse ficado calado.
– Vamos, duquesa – disse ele com voz arrastada. – Não é verdade que algu-

mas damas adoram os crimes noturnos?
Elizabeth recuou para longe dele, com o lábio inferior tremendo. Então, 

para surpresa de todos, ela se levantou e começou a arregaçar as mangas com-
pridas da própria roupa.

– Está vendo isto aqui? – gritou. Dali a alguns instantes, quando ela puxou a 
manga mais para cima, nós vimos: um comprido e já fraco hematoma amarelo-
-arroxeado manchava seu magro braço direito. – Fui falar com meu marido, e o 
duque disse que eu parasse de me opor, que eu tinha de morar com ele e voltar a 
dormir ao seu lado. Perguntei onde ele iria pôr sua puta, e foi isto que ele fez comigo.

Ficamos ali sentados, atônitos, enquanto a duquesa se virava para a direita 
e para a esquerda, estendendo o braço para nós com uma espécie de estranho 
e terrível orgulho que eu não conseguia entender. É verdade que se o seu pai, o 
duque de Buckingham, estivesse vivo, Norfolk não se atreveria a bater na esposa 
nem a humilhá-la tanto assim. Todos sabíamos disso.
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De cabeça baixa, a pequena Mary Howard fitava o próprio prato, e eu me 
perguntei o que ela pensava do pai.

– Calma, irmã – suplicou meu primo Henry. A maior preocupação de Henry 
e Ursula era garantir a segurança da família e evitar qualquer controvérsia e crí-
tica, de modo que nunca mais surgisse motivo para desconfianças.

Então, pela primeira vez, minha mãe se pronunciou, com seu inglês carre-
gado de sotaque.

– Duquesa, estamos gratos pela sua ajuda em conseguir uma posição para 
Joanna junto à rainha.

Todos se viraram para me olhar e eu me remexi na cadeira, pouco à vontade.
Elizabeth assentiu.
– Apesar de tudo, a rainha ainda tem a senhora em alta conta – disse ela à 

minha mãe, que deu um sorriso triunfante.
Com apenas 14 anos, minha mãe, Isabella, deixou seu país como dama de 

honra da princesa Catarina de Espanha, que havia sido prometida em casa-
mento ao príncipe Arthur da Inglaterra. Catarina se casou com ele, que morreu 
jovem, e em seguida com seu irmão, Henrique, finalmente tornando-se rainha. 
Minha mãe a serviu com dedicação durante todo esse tempo e, seis meses de-
pois de Catarina ser coroada, casou-se com o formoso primo do rei, meu pai, 
Sir Richard Stafford, um dos melhores atletas do reino. Outro casamento que 
começou cheio de esperanças.

Eu nasci menos de dois anos depois e fui enviada para o Castelo de Stafford, 
onde governantas, tutores e criados cuidaram de mim. O lugar de minha mãe 
era junto à rainha, e eu só a via poucas vezes por ano. 

Quando eu tinha 10 anos, o duque de Buckingham foi preso, julgado e deca-
pitado, e tudo mudou. Todos os Stafford passaram a ser personae non gratae na 
corte. Um de meus tios mais velhos foi preso junto com Buckingham, mas pos-
teriormente liberado. Embora nunca tenham sido acusados de crime nenhum, 
meus pais foram banidos. Minha mãe foi forçada a se mudar para o campo, para 
longe da rainha, de quem era muito próxima. A quantidade de criados do Cas-
telo de Stafford foi drasticamente reduzida, então ela própria passou a cuidar de 
mim. Minha mãe, antes distante e glamourosa, agora estava bem perto, infeliz 
com a sua situação e prestando muita atenção em mim.

Elizabeth franziu o nariz para a comida.
– Este cervo está razoável, mas não seria servido peixe? – reclamou ela.
Todos nós que morávamos no Castelo de Stafford estranhamos o comen-

tário. Meu pai tinha passado dois dias caçando do nascer ao pôr do sol a fim 
de garantir carne fresca para nossos hóspedes. Ao contrário de minha mãe, ele 
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não estava infeliz por viver no campo e havia desenvolvido um grande interesse 
pela administração das propriedades, das fazendas e dos animais. Quanto mais 
tempo passava fora, menos via minha mãe, que não parava de encontrar defei-
tos no marido. Sua litania de reclamações enchia meu pai e a mim de pesar.

– Irmã, isto aqui não é o Castelo de Arundel – disse Henry, sombrio.
Elizabeth deu um suspiro e tornou a se virar para minha mãe.
– Espero que tenha orientado bem Joanna. A corte agora está mais permis-

siva do que quando você morava lá. Não o círculo da rainha em si, ela é uma 
santa, mas...

Meu pai, que estava sentado ao meu lado, passou o braço em volta do meu 
ombro e apertou. 

– Joanna é a melhor menina do mundo – disse ele com firmeza. – Ninguém 
nunca precisará temer pela sua virtude.

Minhas faces coraram. Aquela era a conversa mais constrangedora que eu 
podia imaginar. Do outro lado da mesa, Margaret sorriu, cúmplice.

Charles Howard deu uma risadinha irônica.
– Não são as damas virtuosas que a rainha precisa temer, disso nós sabemos.
Elizabeth lhe lançou um olhar de advertência, e seu cunhado se calou. As 

palavras dele não fizeram qualquer sentido para mim.
Eu mal podia esperar para me lamentar mais tarde com Margaret, no quarto, 

e lhe fazer perguntas sobre seu noivo. Quando ficássemos sozinhas, iria pergun-
tar se era mesmo verdade que ela quase não conhecia o homem com quem iria 
se casar.

– Só falei com ele uma vez – disse ela. – Mas ele olha para mim o tempo 
todo. Fico me sentindo estranha. – Uma leve ruga surgiu entre seus olhos. – Me 
fale sobre ir servir à rainha – disse ela, ansiosa para mudar de assunto.

– Durante anos, minha mãe só falou nisso. Em me treinar, me ensinar bor-
dado, dança, música, vestuário, bons modos, quatro idiomas. Eu preciso ser ab-
solutamente perfeita... tudo depende disso. – Senti um frio na barriga.

Margaret jogou a coberta longe.
– Estou pouco ligando para as regras, vou acender a lareira – anunciou ela. 

– E depois vamos escovar os cabelos uma da outra.
Ela usou uma vela para acender as velhas lascas de madeira que estavam 

na lareira, e dez minutos depois estava sentada em frente ao fogo enquanto eu 
passava uma escova pelos grossos cabelos louro-avermelhados que lhe des-
ciam até a cintura. Sabia que para minha prima era um deleite ter alguém 
cuidando dela, já que sua tarefa era passar dia e noite cuidando de sua irmã, 
Elizabeth.
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– Seu pai é muito afetuoso com você – disse ela, com voz suave.
– Sim – concordei.
– Tenho muitas saudades do meu – disse Margaret.
Tentei freneticamente falar algo que pudesse reconfortá-la, mas nada me 

ocorreu. Sua mãe, uma criada em outro castelo do duque, tinha morrido muitos 
anos antes.

– Se ele estivesse aqui – disse ela baixinho –, acho que me deixaria fazer votos.
– É isso que você quer? 
Nunca havia me ocorrido fazer votos. Tanto Margaret quanto eu éramos 

religiosas. Essa era uma das características que nos distinguiam dos outros pri-
mos. Mesmo assim, para mim, freiras eram criaturas misteriosas e tristes, ma-
culadas por escândalos. Anos antes, uma de nossas tias tinha sido arrastada 
para um convento pelo marido, com a aprovação do duque de Buckingham, por 
ter se comportado de forma escandalosa na corte. Havia até boatos de que tivera 
um caso com o rei. Depois de algum tempo, ela voltou para o marido.

Animada, Margaret segurou minha mão.
– Na primavera passada, parti em romaria até Durham com minha irmã. – 

Eu me lembrava dessa viagem: minha mãe tinha comentado que o duque batera 
muito na esposa em sua casa de Londres e que ela tivera de fugir para o san-
tuário de São Cutberto em busca de alento e auxílio para seu tormento. – Que 
santuário mais glorioso! Você teria ficado tão impressionada quanto eu, Joanna. 
Porém, mesmo Elizabeth sendo uma das mulheres mais nobres do reino, não 
pudemos chegar muito perto do altar, por sermos do sexo feminino. Isso dei-
xou minha irmã perturbada. Assim, na semana seguinte, a duquesa recebeu 
permissão para irmos visitar um pequeno convento ali perto e conhecermos a 
madre superiora. Passamos a Sexta-Feira Santa com elas, Joanna. Rastejamos 
até a cruz com as freiras, de joelhos nus contra o chão, e foi tão... tão lindo. Tão 
inspirador estar entre mulheres tão devotas e tão bondosas umas com as outras. 
Ah, quanta alegria emanava de seus semblantes. Elas pareciam estar cumprindo 
pacificamente a missão de Deus. E, Joanna, algumas irmãs são muito instruídas. 
Elas amam ler tanto quanto você. Estudam latim e os manuscritos sagrados. Ser 
uma delas, ser salva de toda tentação...

– Tentação? – perguntei, sonhadora. – O que tenta você?
Ela passou alguns instantes olhando para mim.
– Joanna, você quer se casar?
– Não – respondi, surpresa com a minha própria veemência. – Não conheci 

nenhum homem com quem gostaria de me casar. Todos os que eu vejo são tão 
desprovidos de qualidades, tão distantes de... de...
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Sorrindo, Margaret pegou o livro La mort d’Arthur, que estava em cima de 
um banquinho junto ao fogo.

– De Sir Galahad e dos Cavaleiros da Távola Redonda?
– Será errado querer um homem corajoso e virtuoso? – perguntei.
As portas do meu quarto se abriram de supetão e Charles Howard irrom-

peu cômodo adentro. Segurando uma espada de madeira – sem dúvida rou-
bada de um dos meus jovens primos –, ele falava enquanto caminhava na 
nossa direção.

– De forma alguma!
Pulei de volta para cima da cama e me refugiei sob uma coberta.
– Ouvindo atrás da porta de novo, Charles? – Margaret deu um suspiro. – 

Não tem nada melhor para fazer?
– Para falar a verdade, não. Esta casa é muito sem graça. – Charles fez uma 

profunda reverência e, quando tornou a se levantar, tinha um brilho nos olhos. 
– Vocês duas precisam de companhia.

Eu imaginava que ele fosse se interessar por Margaret. Ela era linda e os ho-
mens a devoravam com os olhos aonde quer que ela fosse. Em vez disso, porém, 
ele avançou em direção à minha cama, subindo a mão pela coluna do baldaquino.

– Eu poderia ajudar a preparar você para os homens da corte – propôs ele. – 
Para fazer o casamento importante com o qual sua mãe está contando, você vai 
ter que aprender alguns truques.

– Vá embora agora! – gritei, me afundando ainda mais sob as cobertas. – 
Senão vou chamar meu pai.

Charles riu, fez outra reverência e recuou em direção ao corredor.
– Acaba de perder sua melhor chance – disse ele com um último floreio. – 

Boa noite.
Quando a porta se fechou atrás dele, saí de baixo das cobertas.
– Ele é detestável – falei.
– Ah, ele não é tão ruim assim – disse Margaret com um dar de ombros. – 

Charles é o filho mais novo de uma família muito grande. A posição dele não é 
fácil.

– Como você pode dizer isso? Ele é desprezível.
Margaret passou um longo tempo calada, apenas mordiscando o lábio infe-

rior. Eu sabia que, quando ela ficava assim, era porque havia bolado um plano. 
E, quando minha prima tinha uma ideia na cabeça, era muito difícil dissuadi-la.

– Joanna, eu quero lhe dar uma coisa. – Ela ergueu do pescoço uma delicada 
corrente presa a uma medalhinha. – Sabe o que é isto?

– Claro. Foi seu pai quem lhe deu. É do santuário de São Thomas Becket.
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– Vamos olhar perto do fogo – disse ela.
Já mais calma, eu a segui.
– Sempre penso na história da sua morte – disse ela, erguendo a medalha 

até a claridade do fogo para que pudéssemos ver melhor. Quatro homens ves-
tidos com armaduras reais estavam em pé sob uma árvore agitada pelo vento. 
– O arcebispo Becket era detestado pelo rei Henrique II, que exclamou: “Não 
haverá ninguém capaz de me livrar deste padre turbulento?” Então esses quatro 
homens atenderam ao seu chamado. 

Eu conhecia aquela história. Todas as crianças inglesas a aprendiam, mas, 
ao ouvir Margaret contá-la outra vez, pensei que parecia ter um significado es-
pecial para ela. 

– Os quatro foram a Canterbury e esconderam as espadas debaixo de um 
plátano do lado de fora da igreja. Eles entraram e ordenaram a São Thomas que 
saísse com eles, mas o santo recusou. Eles então saíram, pegaram as espadas, en-
traram de novo na igreja e o esquartejaram. Martirizaram o santo e profanaram 
um lugar sagrado.

Estremeci, muito embora o calor do fogo crepitante aquecesse a minha pele.
Margaret pressionou a medalha na palma da minha mão.
– Quero que fique com ela.
– Margaret, não posso ficar com a sua medalha, ela é preciosa demais para você.
Minha prima hesitou, como se estivesse com medo de verbalizar alguma 

coisa.
– Quero que fique protegida na corte – disse ela.
Eu sabia quanto Margaret odiava o rei que havia destruído seu pai. Ela 

nunca acompanhava a irmã à corte.
– Ficarei o tempo todo com a rainha Catarina – lembrei a ela. – Minha mãe 

confia piamente na rainha. Nada, absolutamente nada, poderá me acontecer 
enquanto eu estiver servindo a ela.

– Sim, Joanna, a rainha é uma mulher pura e nobre. Mas você pode ficar 
com a medalha?

O reflexo das chamas, que já diminuíam, em seus grandes olhos me deixou 
nervosa.

Passei por cima da cabeça a delicada corrente com a medalha de São 
Thomas.

– Vou usá-la, prima. Agora pode parar de se preocupar comigo?
Margaret me envolveu em um abraço.
– Obrigada – sussurrou ela e, para minha surpresa, pude sentir na face o 

frescor de suas lágrimas.
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