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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.
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Prólogo

Mortlake, casa de John Dee,
3 de setembro do ano do Senhor de 1583

Sem aviSo, aS chamaS de todas as velas dos cantos do aposento tremulam 
e enfraquecem, como se uma repentina lufada de vento houvesse entrado, 

mas o ar está parado. Ao mesmo tempo, os pelos dos meus braços se arrepiam e 
estremeço: um sopro frio desce sobre nós, embora lá fora a claridade do dia não 
tenha terminado. Arrisco um olhar de soslaio para o Dr. Dee, que se mantém 
de pé, imóvel como se fosse feito de mármore. Suas mãos estão juntas, como 
se ele rezasse, os nós dos polegares pressionando ansiosamente os lábios – ou 
o que se vê deles através da barba acinzentada e pontuda, que lhe desce até o 
peito, semelhante à de Merlin, de quem Dee secretamente se considera herdei-
ro. Ned Kelley, o benzedeiro, ajoelha-se no chão, de costas para nós diante da 
mesa de prática, olhos fixos no cristal pálido, translúcido, mais ou menos do 
tamanho de um ovo de ganso, engastado em uma armação de latão e colocado 
em ci ma de um lenço quadrado de seda vermelha. Os postigos de madeira das 
janelas do gabinete de trabalho foram fechados. Esse assunto deve ser tratado 
no escuro e à luz de velas. Kelley inala o ar como um ator antes de recitar seu 
prólogo e abre os braços numa postura de crucifixão.

– Sim... – ele finalmente respira, a voz pouco mais do que um suspiro. – Ele 
está aqui. Chama por mim.

– Quem? – Dee curva-se para a frente, ávido, os olhos brilhando. – Quem é ele?
Kelley espera um momento antes de responder, a testa franzida, concen-

trando o olhar no cristal.
– Um homem mais alto do que um mortal, de pele escura como mogno po-

lido. Está vestido dos pés à cabeça com uma roupa branca rasgada, e seus olhos 
são de fogo vermelho. Na mão direita erguida segura uma espada.

Dee vira bruscamente a cabeça e agarra meu braço, encarando-me. A perplexi-
dade no rosto dele deve estar refletida na minha própria face. Assim como eu, ele 
reconheceu a descrição: o ser que Kelley vê no cristal é igual à primeira figura do 
signo de Áries, de acordo com a descrição do antigo filósofo Hermes Trismegisto. 
Existem 36 dessas figuras, os deuses egípcios do Tempo que regem as divisões do 
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Zodíaco e são chamados por alguns de “demônios-estrelas”. Poucos estudiosos na 
Cristandade poderiam identificar a figura que o benzedeiro vê, e dois deles estão 
neste gabinete de trabalho em Mortlake. Se é isso de fato o que Kelley vê. Não falo 
nada.

– O que ele diz? – pergunta Dee em tom impaciente.
– Está segurando um livro – responde Kelley.
– Que tipo de livro?
– Uma obra antiga, com a capa gasta pelo uso e as páginas todas de ouro ba-

tido. – Kelley aproxima-se mais do cristal. – Espere! Ele está escrevendo no livro 
com o dedo indicador, e as letras são traçadas com sangue.

Quero perguntar o que ele fez com a espada enquanto escreve no livro – en-
fiou embaixo do braço, talvez? –, mas Dee não me agradeceria por tratar esse 
assunto com leviandade. A meu lado, ele prende a respiração, impaciente para 
saber o que o espírito está escrevendo.

– XV – informa Kelley após um momento.
Vira-se para erguer o olhar para nós, depois espia por cima do ombro direito, 

com expressão perplexa, talvez na esperança de que Dee interprete os números.
– Quinze, Bruno – murmura Dee, olhando de novo para mim à espera de 

confirmação.
Balanço a cabeça duas vezes, concordando. O 15º livro perdido de Hermes 

Trismegisto, aquele que eu viera à Inglaterra procurar, o que Dee tivera nas mãos 
anos antes, que lhe fora brutalmente roubado e que se perdera outra vez. Seria 
possível? Ocorre-me que Kelley deve saber da obsessão de seu mestre por tal 
obra.

O vidente levanta uma das mãos pedindo silêncio. Seus olhos não se despre-
gam do cristal.

– Ele virou a página. Agora, está desenhando... parece um... sim, um símbolo. 
Rápido, tragam papel e tinta!

Dee corre para lhe trazer essas coisas. Kelley estende o braço e agita a mão 
com impaciência, como se temendo que a imagem desaparecesse antes que ti-
vesse tempo de copiá-la. Apanha a pena e, ainda de olhos fixos no cristal, dese-
nha o símbolo astrológico do planeta Júpiter e o segura no alto para nos mostrar.

Meu corpo se retesa. Dee sente a tensão na mão que segura meu braço e 
vira-se um pouco para me olhar com uma interrogação no movimento das so-
brancelhas. Mantenho o rosto impassível. O símbolo de Júpiter é meu código, 
minha assinatura. Substitui meu nome como sinal de que minhas cartas com 
informações secretas são autênticas. Só duas pessoas no mundo sabem disso: 
eu e Sir Francis Walsingham, principal ministro de Estado de Sua Majestade e 
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chefe do serviço secreto. É um símbolo bastante comum em astrologia e é uma 
coincidência, certamente, que Kelley o tenha desenhado. No entanto, cada vez 
mais desconfiado fito a nuca de Kelley.

– Na página à frente – continua Kelley – ele desenha outra imagem; dessa vez 
o símbolo de Saturno.

Ele também desenha uma cruz com uma cauda em curva, a pena arranhando 
devagar o papel, como se o tempo se adensasse enquanto ele acompanha o 
desenrolar da cena nas profundezas do cristal. A respiração de Dee se acelera 
quando ele pega o papel e bate na folha com dois dedos.

– Júpiter e Saturno. A Grande Conjunção. Você compreendeu, não foi, 
Bruno? – Sem esperar a resposta, volta-se, impaciente, para Kelley. – Ned, o que 
ele está fazendo agora, o espírito?

– Ele abre a boca e com um gesto ordena que eu escute.
Kelley se cala e não se mexe. Passam os momentos, Dee curvado para a frente, 

ansioso, imóvel como se uma corda o esticasse, equilibrando-se entre a vontade 
de se lançar sobre o vidente e o desejo de não pressioná-lo. Quando Kelley fala 
novamente, sua voz está alterada: mais sombria, de certa forma, e ele declara, 
como se estivesse em transe:

– “Todas as coisas chegaram quase à sua plenitude. O próprio tempo será 
alterado, e estranhas serão as maravilhas contempladas. A água vai perecer em 
fogo, e uma nova ordem surgirá daí.”

Ele então faz uma pausa, em seguida solta um grande suspiro trêmulo. Dee 
aperta meu braço com mais força. Sei o que ele está pensando. Kelley continua, 
com a mesma voz portentosa:

– “O próprio Inferno se cansa da Terra. Neste tempo, virá aquele que é cha-
mado Filho da Perdição, Mestre do Erro, Príncipe das Trevas, e ele enganará 
muitos com suas artes mágicas, de tal modo que parecerá que desce fogo das 
alturas e o céu se tinge de sangue. Impérios, reinados, principados e Estados 
serão derrubados, pais se voltarão contra filhos e irmãos contra irmãos, haverá 
turbulência entre os povos da Terra e pelas ruas das cidades correrá sangue. 
Com isso, conhecereis os últimos dias da velha ordem.”

Ele para de falar, deixa-se cair sobre os calcanhares, arquejante, o peito ar-
fando como se tivesse corrido um quilômetro no calor. A meu lado, sinto Dee 
tremendo, a mão ainda segurando meu braço. Sinto-o sôfrego por mais palavras 
do espírito, instando em silêncio ao vidente que não se detenha ali, sem querer 
se manifestar em voz alta por temor de quebrar o encanto. De minha parte, adiei 
meu julgamento.

– “No entanto, Deus providenciou remédio para o sofrimento do homem” – 
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exclama Kelley no mesmo tom de voz, sentando-se de repente e nos causando 
um sobressalto. – “Também surgirá um príncipe que governará pela luz da ra-
zão e da compreensão, que golpeará as trevas dos velhos tempos, e nele a altera-
ção do mundo começará, e assim ele estabelecerá uma fé, uma antiga religião de 
unidade que porá fim à discórdia.”

Dee bate palmas alegremente, virando-se para mim com olhos brilhantes e a 
excitação de uma criança. É difícil acreditar que este é o seu 56º outono.

– A profecia, Bruno! O que mais pode ser isso se não a profecia da Grande 
Conjunção, do fim do velho mundo? Você interpreta isso do mesmo modo que 
eu, meu amigo. Por intermédio dos bons serviços do mestre Kelley aqui, os deu-
ses do tempo escolheram nos falar sobre a vinda do Trígono de Fogo, quando a 
velha ordem será derrubada, e o mundo, renovado à imagem da antiga verdade!

– Ele decerto falou de assuntos graves – digo, em tom imparcial.
Kelley vira-se, então, a testa úmida de suor, e olha para mim com aqueles seus 

olhos tão próximos um do outro.
– Dr. Dee, o que é esse Trígono de Fogo? – pergunta, com sua própria voz, 

um tanto nasalada.
– Você não pode imaginar, Ned, o significado daquilo que seus dons nos re-

velaram hoje – responde Dee, agora de maneira paternal –, mas você nos trans-
mitiu uma profecia de fato magnífica. Magnífica.

Ele sacode a cabeça devagar, cheio de admiração, depois se anima e começa 
a andar pelo aposento enquanto explica, reassumindo sua autoridade, outra vez 
um professor. No decorrer da sessão, ele depende de Kelley, mas não é seu cos-
tume ser subserviente. Afinal de contas, ele é o astrólogo pessoal da rainha.

– A cada 20 anos – diz, levantando um dos dedos como um professor de 
escola –, os dois planetas mais poderosos de nossa cosmologia, Júpiter e Sa-
turno, alinham-se um com o outro, a cada vez movendo-se através dos 12 sig-
nos do Zodíaco. A cada 200 anos, aproximadamente, essa conjunção se move 
para um novo Trígono – ou seja, o grupo de três signos que corresponde a 
cada um dos quatro elementos. E a cada 960 anos, o alinhamento completa 
seu ciclo através dos quatro Trígonos, voltando ao início em fogo. Durante os 
últimos 200 anos, os planetas se alinharam nos signos do Trígono de Água. 
Mas agora, meu caro Ned, neste ano do Senhor de 1583, Júpiter e Saturno 
entrarão mais uma vez em conjunção no signo de Áries, o primeiro signo do 
Trígono de Fogo, a mais potente conjunção de todas e que não ocorreu por 
quase mil anos.

Faz uma pausa para causar impressão. Kelley está de boca aberta, feito 
um peixe morto.
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– Então, essa é uma ocasião grave nos céus?
– Mais do que grave  – digo, assumindo o fio da narrativa. – A vinda do 

Trígono de Fogo significa a aurora de uma nova época. É apenas a sétima con-
junção desse tipo desde a criação do mundo, e a cada vez foi marcada por acon-
tecimentos que abalaram a história. O dilúvio de Noé, o nascimento de Cristo, 
a chegada de Carlos Magno, todos coincidem com a volta do Trígono de Fogo. 
E essa transição para o signo de Áries no final de nosso século tão atormentado 
foi profetizada por muitos como sendo o fim da história.

Dee concorda, pensativo. Ele chegou à frente de seu alto zograscópio, com 
sua delicada moldura dourada, colocado num canto, junto à janela que dá para 
oeste. A peculiaridade do aparelho é refletir a imagem verdadeira, e não a ima-
gem invertida de um espelho comum. O efeito é desconcertante. Agora ele se 
vira para nós e levanta a mão direita; no espelho, seu reflexo faz o mesmo.

– O astrônomo Richard Harvey escreveu o seguinte sobre essa conjunção: 
“Teremos uma assustadora, maravilhosa e horrível alteração de impérios, reinos 
e Estados, ou a destruição do mundo inteiro”– acrescento.

– De fato, Bruno, de fato. Podemos esperar sinais e prodígios, meus amigos, 
nos dias que virão. Nosso mundo vai mudar a ponto de não ser reconhecido. 
Seremos testemunhas de uma nova era.

Dee está trêmulo, os olhos úmidos.
– Então... o espírito no cristal... ele veio nos lembrar dessa profecia? – per-

gunta Kelley, o rosto cheio de reverência.
– E apontar sua relevância especial para a Inglaterra – completa Dee, a voz 

impregnada de significado. – Porque o que mais pode indicar a não ser a derrota 
da velha religião de uma vez para sempre em favor da nova, com Sua Majestade 
como a luz da razão e da inteligência?

– Eu não fazia a menor ideia – diz Kelley, com ar apreensivo.
Observo-o com atenção. Existem duas possibilidades. Uma: ele realmente 

tem um dom. Não a descarto ainda, pois embora nunca me tenha sido conce-
dido, em outros países ouvi contar sobre homens que falam com aqueles a quem 
chamam de anjos ou de demônios em pedras reveladoras semelhantes a essa 
aqui ou em refletores feitos para esse fim, como o de obsidiana que fica sobre a 
lareira de Dee. Porém, em meus tempos de perambulação pela Europa, também 
encontrei muitos desses videntes itinerantes, desses benzedeiros, desses mé-
diuns de aluguel, que têm um conhecimento superficial de assuntos esotéricos 
e que, pelo preço de uma cama para dormir e uma caneca de cerveja, dizem ao 
homem crédulo tudo o que ele quiser ouvir. Talvez seja esnobismo de minha 
parte, mas não posso deixar de pensar que, se os deuses egípcios do tempo deci-
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dissem falar com os homens, seria com indivíduos instruídos, filósofos como eu 
ou John Dee, os autênticos herdeiros de Hermes, não com um homem como 
Ned Kelley, que usa seu barrete de pano esfarrapado enfiado até a testa mesmo 
dentro de casa, para encobrir a ponta de uma orelha cortada como punição por 
ter falsificado moedas.

Mas preciso ter cautela ao falar a Dee sobre Ned Kelley. O vidente já tinha 
uma posição garantida na casa do astrólogo muito antes de minha chegada à 
Inglaterra, e esta é a primeira vez que Dee me permitiu participar de uma dessas 
“atividades”, como ele as chama. Kelley não vê com bons olhos minha recente 
amizade com seu mestre. Percebo o modo como me olha sob a ponta de seu 
barrete. John Dee é o homem de maior erudição da Inglaterra, mas me parece 
depositar uma confiança inexplicável em Kelley, apesar de saber muito pouco 
sobre a história do médium. Afeiçoei-me a Dee e não gostaria de vê-lo ser en-
ganado. Ao mesmo tempo, não quero perder suas boas graças e ficar impedido 
de usar sua biblioteca, a mais primorosa coleção de livros que se pode encontrar 
em todo o reino. Portanto, guardo minhas opiniões para mim.

Com uma repentina lufada de ar, a porta do gabinete de trabalho se abre e to-
dos estremecemos como criaturas culpadas. Kelley, com surpreendente rapidez, 
joga seu chapéu para cima da bola de cristal. Nenhum de nós se ilude – o que 
estamos praticando aqui seria considerado feitiçaria, uma ofensa grave contra 
as leis da Igreja e do Estado. Bastaria um criado mexeriqueiro farejar as ativida-
des de Dee e todos enfrentaríamos a fogueira. As autoridades protestantes desta 
ilha, mais tolerantes em determinadas questões do que a Igreja de minha Itália 
nativa, ainda atacam fortemente qualquer coisa que cheire a magia.

A luz empoeirada do sol do crepúsculo chega de viés do corredor do lado de 
fora, e na soleira está parado um menino pequeno, de não mais de 3 anos, que 
olha para cada um de nós com uma curiosidade estupefata.

O rosto de Dee se contrai numa expressão de ternura, mas também de alívio.
– Arthur! O que você quer? Sabe que não pode me incomodar quando estou 

trabalhando. Onde está sua mãe?
Arthur Dee dá um passo à frente e ao mesmo tempo estremece com o corpo 

todo.
– Por que está tão frio aqui no seu gabinete, papai?
Dee me lança um olhar semelhante ao de triunfo, como se dissesse: Está 

vendo? Não fomos enganados. Escancara as janelinhas do lado oeste e lá fora 
vemos que o sol está se pondo, manchando o céu de escarlate, cor de sangue.
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Capítulo 1

Barn Elms, casa de Sir Francis Walsingham,
21 de setembro do ano do Senhor de 1583

o banquete da boda de Sir Philip Sidney e Frances Walsingham ameaça 
se prolongar pelo dia seguinte afora. Caiu o crepúsculo, acenderam-se 

as luzes e, acima do rumor dos músicos e das risadas dos convidados, a jovem 
com quem estou dançando me conta, animada, que houve uma festa de casa-
mento que durou quatro dias inteiros. Ela se encosta mais em mim quando 
diz isso e aperta a mão no meu ombro. Seu hálito recende a vinho doce. Os 
músicos atacam mais uma galharda. Minha parceira solta uma exclamação de 
prazer e agarra minha mão com ímpeto, rindo. Estou prestes a protestar que 
está quente no salão, que eu gostaria de tomar uma taça de vinho ao ar livre e 
desfrutar de um momento de descanso antes de voltar ao trabalho, mas, assim 
que abro a boca, o ar me foge quando um punho me golpeia entre os ombros 
e ouço um grito entusiástico.

– Giordano Bruno! Mas o que vejo aqui? O grande filósofo abandonando sua 
capa acadêmica de sábio e levantando a perna com a flor da corte de Sua Ma-
jestade? Você aprendeu a dançar assim no mosteiro? Seus talentos ocultos não 
param de surpreender, amico mio.

Recuperando o equilíbrio, viro-me e abro um enorme sorriso. Cá está o noivo 
em todos os seus enfeites, 1,80 metro de altura e corado de vinho e de triunfo: cal-
ções de seda cor de cobre tão volumosos que fico admirado de ele conseguir pas-
sar por uma porta; gibão de seda marfim todo bordado de pérolas-de-arroz; uma 
gola de renda franzida ao pescoço tão rigorosamente engomada que seu rosto 
bonito, sem barba, parece o de um menino pequeno espiando por cima de um 
muro. O cabelo ainda se projeta para o alto na frente, como o de um estudante que 
saiu às pressas da cama. Com todo o tumulto, não trocamos uma palavra sequer 
desde a cerimônia da manhã, já que ele e sua jovem noiva estiveram rodeados por 
parentes e pessoas proeminentes a lhes desejar felicidades, todos os mais ilustres 
ornamentos da corte de Sua Majestade.

– Então – diz ele, abrindo um grande sorriso –, vai me dar os parabéns agora 
ou está aqui só por causa da comida servida em minha mesa?
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– Na mesa de seu sogro, foi o que pensei – respondo, rindo. – Ou, me diga, 
qual foi a parte do banquete que você mesmo pagou?

– Hoje você pode deixar de lado o seu pedantismo de salão de debates, Bruno. 
Mas espero que tenha comido e bebido à vontade.

– Há comida e bebida aqui suficientes para alimentar uns cinco mil. – E 
aponto para as duas mesas compridas em cada uma das extremidades do grande 
salão, onde estão espalhados os restos do banquete de casamento. – Vocês vão 
comer as sobras durante semanas a fio.

– Pode ter certeza de que Sir Francis cuidará disso – diz Sidney. – Hoje, gene-
rosidade; amanhã, parcimônia. Mas venha, Bruno. Não faz ideia de como estou 
contente por você estar aqui.

Ele abre os braços para mim e eu o abraço com sincera afeição. Minha altura 
é perfeita para que sua gola de renda engomada me acerte em cheio no nariz.

– Cuidado com a roupa – diz ele, meio brincando. – Bruno, permita que lhe 
apresente meu tio Robert Dudley, conde de Leicester.

Sidney dá um passo para trás e faz um gesto para o homem postado a pouca 
distância, mais ou menos de sua altura, com uns 50 anos porém ainda atlético, o 
cabelo cinza-aço nas têmporas mas o rosto bem desenhado e bonito por trás da 
barba aparada curta. O homem me observa com olhos castanhos atentos.

– Meu senhor.
Faço uma profunda reverência, reconhecendo a honra. O conde de Leicester 

é um dos nobres de posição mais elevada na Inglaterra e o homem que desfruta 
de maior influência sobre a rainha Elizabeth. Levanto a cabeça e deparo com 
sua arguta avaliação. Comenta-se que na juventude ele foi o único amante da 
rainha e que ainda hoje a duradoura amizade deles é mais íntima do que muitos 
casamentos. Ele sorri, e há cordialidade em seu olhar.

– Dr. Bruno, o prazer é meu. Quando soube de sua coragem em Oxford fiquei 
ansioso para conhecê-lo e lhe agradecer pessoalmente.

Nesse ponto, ele abaixa a voz. Leicester é o presidente honorário da Uni-
versidade de Oxford, incumbido de fazer cumprir as medidas necessárias para 
eliminar a resistência católica entre os alunos. O fato de o movimento ter ad-
quirido tanta força no período de sua gestão tem sido motivo de certo constran-
gimento para ele. Minhas aventuras com Sidney lá durante a primavera con-
tribuíram para desarmar esse movimento, ao menos temporariamente. Estou 
prestes a responder quando somos interrompidos por um homem vestido com 
um gibão avermelhado e tão exageradamente acolchoado na frente que parece 
que ele está grávido. O conde me dirige um aceno de cabeça cortês e viro-me 
outra vez para Sidney.
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– Meu tio gosta da sua maneira de ser. Está louco para saber mais sobre suas 
teorias escandalosas a respeito do Universo. – Devo estar com um ar apreensivo, 
porque ele me acotovela alegremente as costelas. – A amizade de Leicester tem 
grande valor.

– Estou contente por tê-lo encontrado – digo, esfregando a lateral do corpo. 
– E agora posso apresentar meus cumprimentos à sua noiva?

Sidney olha em torno, como se procurasse alguém para cuidar do assunto 
por ele.

– Creio que ela está por aí. Dando risadinhas com suas damas. – Ele não 
parece estar com muita pressa de encontrá-la. – Mas você se faz necessário em 
outro lugar.

Ele se vira e inclina-se cumprimentando minha companheira, que se afastou 
discretamente uns poucos passos para nos observar sob as pálpebras abaixadas, 
as mãos entrelaçadas com recato.

– Vou lhe tomar emprestado o grande Dr. Bruno por um instante. Devolvo-
-o a você a qualquer hora. Haverá mais danças depois do espetáculo de teatro.

A moça enrubesce, sorri com ar tímido para mim e obedientemente se mis-
tura à massa farfalhante e colorida dos convidados. Sidney a acompanha com 
uma expressão divertida no olhar.

– Pelo jeito, lady Arabella Horton está de olho em você. Não se engane com 
todo esse bater de pestanas e sorrisos afetados. Metade da corte já caiu em seus 
encantos. E ela vai perder o interesse por você assim que souber que é filho de 
um soldado, sem nenhum capital além de sua inteligência e uma mesada insig-
nificante do rei da França.

– Eu não estava planejando contar isso a ela de imediato.
– Contou que foi monge durante 13 anos?
– Não chegamos a isso também.
– Pode ser que ela goste de saber... pode querer ajudá-lo a compensar o tempo 

perdido. Mas, por enquanto, Bruno, meu sogro sugere que você talvez queira 
dar uma volta no jardim.

– Ainda não tive oportunidade de cumprimentá-lo.
É evidente que se trata de negócios. Sidney pousa a mão no meu ombro.
– Ninguém teve. Sabia que ele desapareceu por duas horas inteiras essa tarde 

para rascunhar uns documentos? No meio da festa de casamento da própria filha?
Ele sorri, indulgente, como se fosse preciso tolerar tais fraquezas, embora nós 

dois saibamos que Sidney não pode se queixar. Do ponto de vista financeiro, ele 
precisava mais desse casamento do que a jovem Srta. Walsingham, que descon-
fio alimentar mais esperanças românticas do que seu novo marido.
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– Imagino que a grande máquina do Estado tenha que continuar funcionando.
– Com certeza. E agora é sua vez de azeitar as engrenagens. Vá até ele. Encon-

tro você mais tarde.
Por todos os lados, somos pressionados por aqueles que desejam cumpri-

mentar o noivo. Eles empurram, sorrindo de modo agressivo e tentando apertar 
a mão de Sidney. Na confusão, aproveito para escapulir para a porta.

Lá fora, sinto o ar da noite cortante com a primeira geada de outono, e o ter-
reno em torno da casa está silencioso, um alívio bem-vindo das comemorações 
no interior. Ali perto, no jardim, foram acesas lanternas e casais passeiam pelos 
caminhos bem cuidados, murmurando, as cabeças muito próximas. Mesmo 
nas sombras, vejo que Sir Francis Walsingham não está aqui. Estendendo os 
braços, curvo a cabeça para trás a fim de olhar o céu, as constelações desta-
cando-se em nítido prateado contra o azul-escuro do firmamento, sua dispo-
sição diferente da do céu de Nápoles, onde comecei a aprender os padrões 
estelares ainda menino.

Chego ao fim do caminho e ainda nem sinal do homem, de modo que me 
disponho a atravessar a vasta extensão de gramados, fora dos caminhos ilumi-
nados, na direção de uma área arborizada que beira a parte cultivada do jar-
dim, os fundos da casa de campo de Walsingham. Conforme vou andando, uma 
forma esguia ganha substância fora das sombras e passa a acompanhar meus 
passos, lado a lado. Parece feita de noite. Nunca vi Walsingham usar roupa de 
outra cor que não fosse preto, nem mesmo hoje, dia do casamento da filha, e ele 
continua com seu solidéu de veludo negro ajustado na cabeça, o que dá a seu 
rosto um aspecto ainda mais severo. A essa altura, já tem mais de 50 anos e ouvi 
dizer que esteve doente no mês passado – uma das crises que o confinam ao 
leito por dias a fio, embora quando se pergunte por sua saúde ele evite a questão 
com um gesto ligeiro da mão, como se não tivesse tempo para considerar tais 
ninharias. Apesar de não parecer uma figura imponente à primeira vista, esse 
homem, o principal ministro de Estado da rainha Elizabeth Tudor, é quem tem 
a segurança da Inglaterra nas mãos. Walsingham criou uma rede de espiões e 
informantes que se estende pela Europa à terra dos turcos no leste e às colônias 
do Novo Mundo no oeste, e as informações que levam a ele são a primeira linha 
de defesa da rainha contra a miríade de conspirações católicas que têm como 
objetivo lhe tirar a vida. Mais extraordinário ainda é ele parecer guardar todas 
essas informações em sua própria mente e poder ter acesso à vontade a qualquer 
uma delas quando necessita.

Eu tinha chegado à Inglaterra seis meses antes, no início da primavera, en-
viado por meu protetor, o rei Henrique III da França, para passar uma tempo-
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rada com seu embaixador em Londres e escapar das atenções dos extremistas 
católicos, que estavam arregimentando apoio em Paris, liderados pelo duque 
de Guise. Fazia apenas duas semanas que estava no país e Walsingham quis 
me encontrar, minha inimizade de longa data com Roma e minha posição pri-
vilegiada como hóspede da embaixada francesa tornando-me perfeitamente 
adequado a seus objetivos. Walsingham é um homem que aprendi a respeitar 
profundamente e a temer um pouco no decorrer dos últimos meses.

Mas suas faces se encovaram desde a última vez que o vi. Ele agora entrelaça 
as mãos nas costas. À medida que nos afastamos da casa, a algazarra das come-
morações vai diminuindo.

– Congratulazioni, Excelência.
– Grazie, Bruno. Imagino que esteja aproveitando bastante os festejos.
Quando conversa comigo sozinho, ele fala italiano, acho que em parte para me 

deixar à vontade e em parte porque quer ter certeza de que não perdi nenhum 
ponto crucial do assunto – pois seu italiano de diplomata é bem superior ao inglês 
que aprendi sobretudo com mercadores e soldados durante as minhas viagens.

– Só por curiosidade: onde foi que aprendeu nossas danças inglesas? – acres-
centa, virando-se para mim.

– Quase sempre as improviso na hora. Acredito que quando se dá os pas-
sos com bastante confiança, as pessoas deduzem que a gente sabe o que está 
 fazendo.

Ele ri, aquela risada retumbante e grave de urso que tão raramente sai de seu 
peito.

– Esse é o seu lema para tudo, não é, Bruno? De que outra maneira um ho-
mem passa de monge fugitivo a conselheiro particular do rei da França? Fa-
lando da França – ele mantém o tom trivial da conversa –, como vai seu anfi-
trião, o embaixador?

– Castelnau está bem animado, agora que a mulher e a filha acabaram de 
chegar de Paris.

– Hum. Não conheço Madame de Castelnau. Dizem que é muito bonita. Não 
admira que o velho pilantra pareça sempre tão bem-disposto.

– É bonita, sim. Ainda não conversei muito com ela. Soube que é uma filha 
muito devota da Igreja Católica.

– Ouvi dizer o mesmo. Então precisamos observar qual é sua influência sobre 
o marido. – Os olhos deles se estreitam. Chegamos às árvores, e ele faz um sinal 
para que eu o siga, ambos abrigados pela escuridão que elas oferecem. – Achei 
que Michel de Castelnau preferisse, como o rei francês, negociações diplomáti-
cas com a Inglaterra. Pelo menos é o que ele alega nas audiências comigo. Mas 
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ultimamente aquele fanático que é o duque de Guise, junto com os membros de 
sua Liga Católica, estão ganhando força na corte francesa e, em sua carta da se-
mana passada, você me disse que Guise está mandando dinheiro para Maria da 
Escócia através da embaixada francesa. – Faz uma pausa para controlar a raiva, 
batendo em silêncio com o punho fechado na palma da mão. – E que necessi-
dade tem Maria Stuart do dinheiro de Guise? Está mais do que generosamente 
sustentada no Castelo de Sheffield, considerando-se que é nossa prisioneira.

– O dinheiro seria para assegurar a lealdade dos amigos dela? – sugiro. – Ou 
para pagar seus mensageiros?

– Exatamente, Bruno! Durante todo o verão, trabalhei para levar as duas rai-
nhas a um ponto em que estivessem preparadas para manter suas conversas 
frente a frente, talvez negociar um tratado. Nada agradaria mais à rainha Eli-
zabeth do que dar liberdade à sua prima Maria, contanto que ela renunciasse a 
qualquer reivindicação ao trono inglês. Da parte de Maria, sou levado a crer que 
ela está cansada da prisão e pronta para jurar qualquer coisa. Por isso é que essa 
troca de cartas e presentes dos partidários dela na França através da embaixada 
me incomoda tanto. Será que ela está fazendo jogo duplo comigo?

Walsingham olha para mim com ar penetrante como se esperasse uma res-
posta, mas antes que eu consiga abrir a boca ele continua, como se falasse para 
si mesmo.

– E quem são esses mensageiros? Mando interceptar e inspecionar a corres-
pondência diplomática toda semana... ela deve ter outros meios de enviar suas 
cartas particulares. – Sacode a cabeça ligeiramente. – Enquanto viver, Maria 
Stuart será uma bandeira a reunir os católicos ingleses e todos aqueles na Eu-
ropa que esperam ver um monarca papista de volta ao nosso trono. Mas Sua 
Majestade não vai tomar nenhuma atitude antecipada contra a prima, mesmo 
diante da insistência do Conselho Real para que ela enxergue o perigo. Por isso 
sua presença na embaixada francesa é mais crucial para mim do que nunca, 
Bruno. Preciso ver toda correspondência entre Maria e a França que passe pe-
las mãos de Castelnau. Se ela estiver conspirando contra a soberania da rainha 
outra vez, preciso ter provas concretas que a incriminem. Pode cuidar disso?

– Fiz amizade com o escrevente do embaixador, Excelência. Pelo preço certo, 
ele diz que pode nos dar acesso a qualquer carta que Castelnau escreva ou re-
ceba, se o senhor assegurar que não haja nenhum vestígio de que os documen-
tos foram violados. Ele tem muito medo de ser descoberto e pede garantias da 
proteção de Vossa Excelência.

– Bom homem. Dê-lhe todas as garantias de que precisar. – Por um instante 
ele envolve meu ombro com um dos braços. – Se ele nos der um modelo do 



17

sinete do embaixador, faço meu funcionário Thomas Phelippes criar uma falsi-
ficação. Não existe na Inglaterra homem mais hábil nas artes da interceptação. 
Nestas circunstâncias, Bruno, não acho prudente que você seja muito visto com 
Sidney – acrescenta. – Agora que ele está tão publicamente ligado a mim. Cas-
telnau não pode pôr em dúvida sua lealdade à França nem por um momento.

Mesmo no escuro, meu rosto deve trair meu desapontamento. Sidney é a 
única pessoa que considero de fato um amigo na Inglaterra. Nós nos conhece-
mos anos antes em Pádua, quando eu estava fugindo pela Itália, e renovamos 
nossa amizade na primavera, na viagem que fizemos juntos a Oxford, a serviço 
de Walsingham. As aventuras que vivemos lá serviram apenas para nos aproxi-
mar. Sem a companhia dele, vou me sentir ainda mais exilado.

– Mas arranjei outro contato para você. Um escocês chamado William  Fowler. 
Vai encontrá-lo oportunamente. Trata-se de um advogado que trabalhou para 
mim na França, portanto vocês terão muito o que conversar.

– O senhor confiaria num advogado, Excelência?
– Você parece achar graça, Bruno. Advogados, filósofos, padres, soldados, 

comerciantes: não há quem eu não use. Fowler é bem relacionado na Escócia, 
não apenas com nossos amigos, mas com aqueles que são leais à rainha esco-
cesa, que acredita que ele é simpático à sua causa. Ele também se aproximou de 
Castelnau, que pensa que Fowler é um católico em segredo insatisfeito com o 
governo de Sua Majestade. Tem o talento de se tornar o que quer que seja para 
todos os homens se a necessidade exigir. Fowler está bem colocado para levar os 
seus relatórios de dentro da embaixada sem que você comprometa sua posição. 
– Faz uma pausa e ergue a cabeça. Sons esparsos de música e risos chegam fra-
camente até nós e ele parece se lembrar da ocasião. – Por enquanto, é só. Venha, 
hoje é um dia de alegria. Você precisa voltar às danças.

Nós nos viramos para as janelas iluminadas do outro lado do gramado, a 
mão dele levemente pousada em minhas costas. Aqui fora, tão longe do cen-
tro da cidade, a brisa nos traz os agradáveis cheiros noturnos de terra, relva 
e gea da. Até o Tâmisa, seguindo seu curso moroso além da fileira de árvores 
atrás de nós, tem um odor fresco aqui, tão longe do oeste de Londres. Estamos 
a pouco mais de um quilômetro da casa de Dee e me surpreendo por ele não ter 
sido convidado. Afinal, é o antigo preceptor de Sidney e de certa forma amigo 
de Walsingham. Como se lesse meus pensamentos, o ministro de Estado diz, 
em tom displicente:

– Pelo que soube, você tem passado um bocado de tempo em Mortlake ulti-
mamente.

Não é bem uma pergunta.
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– Estou escrevendo um livro – explico, enquanto nos encaminhamos devagar 
para a direção de onde vem a música. – A biblioteca do Dr. Dee tem sido de 
valor inestimável.

– Que tipo de livro?
– Sobre filosofia. E cosmologia.
– Em defesa de seu amado Copérnico, presumo.
– Algo assim.
Não queria falar muito sobre o livro em que estou trabalhando até terminá-

-lo. As ideias que tento apresentar não são apenas polêmicas, mas revolucio-
nárias, muito além das teorias que Copérnico propôs. Desejo ao menos tê-las 
escrito antes de ser obrigado a defendê-las.

– Hum. – Segue-se um silêncio pesado. – Cuidado com John Dee, Bruno.
– Pensei que ele fosse seu amigo. Não é, Excelência?
– Até certo ponto. Em questões de cartografia, cifras, ou sobre a reforma do 

calendário, não existe ninguém no reino cujos conhecimentos eu mais aprecie. 
Mas ultimamente a conversa dele tem sido em grande parte sobre profecias e 
presságios.

– Ele acha que estamos vivendo o fim dos tempos.
– Estamos vivendo tempos de turbulência sem precedentes, isso é certo – re-

truca ele bruscamente. – Mas Sua Majestade já tem bastante a temer, portanto 
Dee não precisa ficar sussurrando essas previsões apocalípticas no ouvido dela 
a fim de se tornar indispensável. É o que todos nós queremos, imagino, cada um 
à sua própria maneira – admite ele, com um suspiro. – Só que depois essa in-
fluência repercute até a câmara do Conselho Real, e de repente ela não permite 
que nenhuma decisão seja tomada sem antes consultar um mapa estelar, o que 
torna a tarefa de governar muito difícil. Além disso – ele abaixa a voz –, tenho 
a firme convicção de que o Deus Todo-Poderoso escreveu no Livro da Natureza 
alguns segredos que não devem ser desvendados. Pelo que ouço dizer, as mais 
novas experiências de Dee estão perigosamente próximas de cruzar essa linha.

Não adianta perguntar como ele sabe sobre as experiências de Dee – os olhos 
e os ouvidos de Walsingham alcançam toda a Europa e até as colônias do Novo 
Mundo. Não seria surpresa nenhuma ele saber o que se passa a um quilômetro 
de sua própria casa. E, no entanto, Dee tem sido muito escrupuloso com o sigilo 
quando se trata de suas sessões com a bola de cristal.

– Certas pessoas na corte acham que ele exerce influência demais sobre Sua 
Majestade e que precisa perder as boas graças – continua Walsingham.

– Vossa Excelência entre elas?
Seus dentes brilham no escuro quando ele sorri.
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– Tenho grande respeito por John Dee e não faria nada que ferisse sua re-
putação. O mesmo não se pode dizer de outros membros do Conselho de Sua 
Majestade. Lorde Henry Howard está publicando um livro, disseram-me, para 
ser apresentado à rainha. Trata-se de um ataque feroz a profecias e astrologia e 
a todos aqueles que afirmam predizer o futuro, chamando-os de necromantes, 
acusando-os de falar com demônios. Howard não menciona o nome de Dee, 
mas o propósito é bem claro... Se o nome dele for manchado pela suspeita de 
feitiçaria, tanto pior para aqueles de nós que são vistos como seus amigos: eu, 
Sidney, o conde de Leicester. Os Howard são perigosamente poderosos, e a rai-
nha sabe muito bem disso. Talvez você queira comentar com Dee algo a respeito 
na próxima vez que for usar a biblioteca dele.

Inclino a cabeça para mostrar que o aviso foi compreendido. Quando faço 
uma reverência e me preparo para me despedir, avisto uma figura vindo cor-
rendo pela grama em nossa direção, um manto curto de montaria ondulando 
atrás de si. Esbaforido, um homem cai de joelhos aos pés de Walsingham e, 
mesmo à fraca luminosidade prateada, consigo distinguir o brasão real em 
sua libré, por baixo dos respingos de lama que revelam que ele cavalgou muito 
para chegar aqui. O homem balbucia algo sobre Richmond, um assunto ur-
gente; vê-se o alarme nos olhos protuberantes. Afasto-me discretamente para 
que ele possa dar suas notícias em particular, mas Walsingham me chama de 
volta.

– Bruno! Espere por mim um momento, sim?
Mantenho-me um pouco distante, batendo os pés no chão e esfregando as 

mãos para espantar o frio, enquanto o homem se põe de pé e informa o que 
tem a dizer em arrancos nervosos, Walsingham curvando-se para a frente para 
ouvir, as mãos ainda entrelaçadas e imóveis nas costas. Qualquer que tenha sido 
a notícia que esse mensageiro trouxe da casa real, sem dúvida deve ser algo bem 
sério, para interromper uma festa de casamento.

Finalmente, Walsingham murmura uma resposta, o mensageiro faz uma re-
verência e sai na direção da casa com a mesma pressa. O ministro acena para 
que eu me aproxime.

– Precisam de mim no Palácio de Richmond por conta de um assunto muito 
grave, Bruno, e quero você comigo. Temos que sair sem alarde, sem chamar 
atenção. Aquele sujeito foi ordenar aos criados que nos preparem um barco. 
Contarei a você o que sei ao longo do percurso.

A voz está tensa mas controlada. Se alguma desventura sucedeu a Sua Ma-
jestade, Walsingham é seu homem de confiança para trazer ordem, disciplina e 
calma.
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– Não vão sentir falta do senhor? – faço um gesto indicando a festa. Ele solta 
uma risada curta.

– Enquanto meu mordomo estiver encarregado das chaves da adega, duvido 
que alguém note minha ausência. Vamos.

Ele me conduz pelos fundos da casa e através do jardim até o pequeno cais, 
onde luzes balançam suavemente, refletidas na água negra. Tenho que esperar 
que ele me conte a história do mensageiro quando lhe convier.



21

Capítulo 2

Palácio de Richmond, sudoeste de Londres,
21 de setembro do ano do Senhor de 1583

– a morte foi violenta – informou o mensageiro.
Walsingham precisa levantar a voz acima do ritmo dos remos en-

quanto o criado impele obstinadamente a pequena embarcação contra a cor-
rente, rumo a oeste. O vento joga os respingos de lado em nossos rostos. À luz 
do dia, levaríamos metade do tempo para cavalgar de Barn Elms ao Palácio de 
Richmond, percorrendo o caminho como o corvo atravessa voando o parque 
dos veados, mas no escuro o rio é a via mais segura, apesar de seu curso serpen-
tear preguiçosamente pelo promontório.

– Mas há algum significado especial que justifique incomodarem Vossa Exce-
lência? – O vento arrebata minhas palavras assim que elas saem de minha boca.

– Aparentemente, uma das damas de honra de Sua Majestade foi morta a 
poucos passos dos aposentos particulares da rainha, bem debaixo do nariz de 
sua escolta pessoal e da guarda real. Você pode imaginar que a casa inteira está 
em rebuliço. Mas foi o tipo de morte que fez lorde Burghley me convocar com 
tanta urgência. Vamos saber mais muito em breve.

Ele se recosta e aponta para o alto quando a fachada de pedra branca do 
palácio surge adiante, uma sombra pálida sob a lua, a capela e o grande salão 
elevando-se numa altura imponente de cada lado da casa da guarda, com suas 
janelas vivamente iluminadas. Da área que margeia o rio, uma floresta de pe-
quenas torres esguias se eleva contra as nuvens, todas encimadas por minare-
tes dourados em forma de cebola, como a residência de um sultão. Um criado 
espera por nós no embarcadouro atrás do palácio, onde uma fileira de barcas 
de madeira estão amarradas, a água lambendo-lhes os cascos. Ele recebe o mi-
nistro com uma reverência, mas seu rosto está tenso. Ali, onde os apartamentos 
reais dão para o rio, ele nos indica um pequeno portão lateral que se abre no 
muro. Junto à entrada postam-se dois homens, cada um segurando uma lança, 
que se afastam para o lado, deixando o criado passar. Este bate com força na 
porta e chama em voz alta. Em seguida uma pequena grade desliza e se abre e 
ouve-se uma troca de palavras brusca e sussurrada, antes que a porta seja es-
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cancarada e passe por ela um homem baixo, de rosto redondo e cabelo branco 
penugento sob um barrete preto, braços estendidos, o rosto contraído numa ex-
pressão aflita. Ele abraça Walsingham rapidamente, então nota minha presença 
e a ansiedade em seu olhar abatido se intensifica.

– Esse é...
Walsingham pousa a mão no braço dele para acalmá-lo.
– Giordano Bruno. Um servo muito leal de Sua Majestade – acrescenta, com 

um meneio de cabeça significativo.
O homem mais velho me olha por um instante, depois uma luz de reconhe-

cimento passa por seu rosto.
– Ah. Seu italiano, Francis? O monge renegado?
Inclino a cabeça, concordando. Não é um cumprimento, embora seja um tí-

tulo que carrego com certo orgulho.
– Assim a Inquisição de Roma gosta de me chamar.
– O Dr. Bruno é um filósofo, William – corrige-o Walsingham cortesmente.
O velho estende a mão para mim.
– William Cecil, lorde Burghley. Francis me falou de seu talento em ter-

mos altamente elogiosos, Dr. Bruno. O senhor serviu bem a Sua Majestade em 
Oxford nessa primavera, pelo que eu soube.

Sinto meu peito se encher e meu rosto corar ao ouvi-lo. Walsingham não 
costuma fazer esses elogios diretos, o que leva a pessoa a se esforçar ainda mais 
para merecê-los. No entanto, falou sobre mim de modo favorável a lorde Bur-
ghley, o tesoureiro-mor da rainha, um de seus mais influentes conselheiros. Seu 
bobo, ralho comigo mesmo, sorrindo. Você tem 35 anos, não é um menino em 
idade escolar sendo elogiado por sua caligrafia, apesar de ser exatamente como 
me sinto. Continuo intimamente radiante mesmo quando o rosto de Burghley 
volta a ficar sombrio.

– Por aqui, senhores. Não percamos tempo.
Dentro do palácio, o ar parece denso de medo. Rostos semiescondidos es-

piam nas portas conforme nossos passos ecoam ao longo de corredores reves-
tidos de lambris de madeira, iluminados por velas cujas chamas tremulam com 
nosso deslocamento e fazem nossas sombras se agigantarem e se encolherem 
pelas paredes enquanto Walsingham e eu acompanhamos o andar determinado 
de Burghley.

– Quase esqueci, Francis – diz ele virando a cabeça para trás –, como foi o 
casamento?

– Bem, obrigado. Deixei a festa em plena atividade. Só Deus sabe o que vai 
sobrar de minha casa quando os convidados de Sidney acabarem de farrear.
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– Sinto muito, de verdade, por tirá-lo da festa – diz Burghley, baixando a voz. 
– Se as circunstâncias não fossem tão... bem, você vai ver. Sua Majestade soli-
citou a sua presença, Francis. – Ele hesita. – Bem, para ser franco, ela chamou 
Leicester primeiro. Mas achei que o conde, depois de um dia inteiro na festa de 
casamento do sobrinho...

Walsingham assente, balançando a cabeça.
– Achei que você era a melhor pessoa para cuidar disso, Francis. A rainha tem 

razão em estar assustada. Essa coisa aconteceu dentro das paredes do palácio e 
as implicações... – As palavras morrem em seus lábios.

– Compreendo. Mostre-me os fatos, William, depois me leve até a rainha.
Ele nos faz subir dois lances de escada, onde os painéis são pintados de 

escarlate, verde e têm ornamentos dourados. Em seguida nos conduz a um 
corredor mais ricamente decorado e consideravelmente mais aquecido, com 
paredes revestidas de tapeçarias e de tecidos adamascados. Imagino que es-
tejamos perto dos apartamentos particulares da rainha. No caminho, passa-
mos por três homens armados usando a libré real. Burghley se detém diante 
de uma porta baixa de madeira, junto da qual um homem robusto monta 
guarda, espada à cintura. O lorde tesoureiro faz um gesto com a cabeça, o 
homem recua um passo. Burghley pousa a mão na maçaneta e seus ombros 
estremecem.

– A seu critério, cavalheiros.
A porta se abre e entro atrás de Walsingham num pequeno aposento, bem 

iluminado por velas de cera de boa qualidade, onde um corpo jaz numa cama 
cujas cortinas foram recolhidas. De início, penso que é um rapaz, pois os cal-
ções e a camisa certamente são de homem, mas, quando nos aproximamos, 
vejo o cabelo comprido e claro espalhado pelo travesseiro, fios dourados cin-
tilando à luz das velas. O rosto imóvel está inchado e arroxeado, com os olhos 
esbugalhados e a língua saliente, que indicam estrangulamento. A camisa de 
linho branco que veste foi rasgada na frente, embora as duas metades tenham 
sido arrumadas para proteger seu recato, mesmo na morte. Ela parece jovem, 
com não mais de 16 ou 17 anos. No pescoço esguio, há manchas roxas escu-
ras e feios vergões de forma circular, os calções estão dilacerados, as meias de 
seda enlameadas e esburacadas. Lanço olhares rápidos para cada um de meus 
companheiros e, com um sobressalto, me dou conta de que estou ladeado pelos 
dois membros mais importantes do Conselho da rainha. Essa não é uma morte 
comum.

Walsingham faz uma pausa, talvez por respeito, depois circunda a cama exa-
minando o corpo com ar impassível, como se fosse um médico.
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– Quem é ela?
– Cecily Ashe – responde Burghley. Ele fechou a porta atrás de nós e postou-

-se junto a ela, torcendo as mãos. Talvez sinta que não é adequado três homens 
ficarem reunidos olhando o corpo ainda quente de uma jovem morta.

– Uma das damas de honra de Sua Majestade, aos cuidados de Lady Seaton. 
Camarista de Sua Majestade – acrescenta ele.

– Ah – Walsingham balança a cabeça e prende o queixo com a mão, ocul-
tando a boca. Já reparei que ele faz isso quando não deseja trair nenhuma emo-
ção. – Ashe... então ela deve ser a filha mais velha de Sir Christopher Ashe, de 
Nottingham, não é? Pobre criança... não faz nem um ano que está na corte. Da 
mesma idade que a minha Frances.

Todos ficamos em silêncio por um momento, os nossos pensamentos acom-
panhando o de Walsingham até sua filha de 17 anos, a noiva recente que, talvez 
neste exato instante, esteja sendo levada ao leito nupcial por Sir Philip Sidney, 
um homem 11 anos mais velho que ela e com notórios apetites.

– Quase da mesma idade que tinha a minha Elizabeth quando morreu – co-
menta Burghley baixinho.

Walsingham lança-lhe um olhar. Há um momento de muda solidariedade 
quando os olhos de ambos se encontram, e pressinto que esses homens parti-
lham uma compreensão mais profunda que a política.

– E as roupas?
– Ah, sim – Burghley sacode a cabeça. – O problema de sempre, imagino. 

Tentando escapulir sem ser notada para um encontro amoroso com alguém que 
não deveria encontrar.

Ele fala como se isso fosse um transtorno comum.
– Ela foi violentada?
Walsingham emprega novamente seu tom de voz enérgico. Burghley tosse 

de leve.
– Ela não foi oficialmente examinada pelo médico, mas o corpo foi encon-

trado com os calções e roupas de baixo dilacerados, assim como a camisa ras-
gada ao meio. Há machucados e marcas de sangue nas coxas dela. Foi deixada 
no chão em forma de crucifixo, com os braços estendidos para os lados. E há 
outra coisa que precisam ver.

Ele respira fundo, aproxima-se do corpo e, pegando uma ponta do tecido 
rasgado cautelosamente entre o polegar e o indicador como se aquilo pudesse 
queimá-lo, dobra o lado esquerdo da camisa para expor o pequeno seio claro 
da moça.

Walsingham e eu prendemos a respiração simultaneamente: há uma marca 
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cortada na macia carne branca, por cima do coração que já não bate mais. As 
linhas foram traçadas na pele com cuidado e o sangue enxugado, de modo que 
a marca se destaca entalhada em vermelho vivo, uma forma que parece com um 
número 2 com uma linha vertical cortando a ponta de sua base. Essa marca é 
sem dúvida o símbolo astrológico do planeta Júpiter. Walsingham me lança um 
olhar inquisitivo, ligeiro como uma piscadela, mas o olho perspicaz de Burghley 
o percebe.

– Não é só isso – diz o lorde tesoureiro, cobrindo novamente a moça. – Em 
cada uma das mãos estendidas ela segurava estes objetos.

Da cômoda ao lado da cama, ele levanta um rosário de madeira escura enfei-
tado com uma cruz espanhola de ouro e com a outra mão entrega a Walsingham 
uma pequena imagem de cera, mais ou menos do tamanho de uma boneca.

– Deus do céu  – murmura o ministro, mostrando-me a estatueta.
Apesar de toscamente feita, com toda a certeza representa a rainha Elizabeth: 

lã vermelha no lugar do cabelo, um manto feito com um retalho de seda púr-
pura, uma coroa de papel na cabeça, uma agulha de costura projetando-se do 
peito, onde foi cravada para atravessar o coração. Ambos olhamos para Burghley, 
que balança a cabeça uma vez. De fato, não se trata de um crime qualquer.

– Quem a encontrou? – pergunto, quebrando o silêncio.
– O capelão da rainha – responde Burghley, virando-se e afastando-se do 

corpo.
– O que o capelão estava fazendo no quarto dela?
– Ah... ela não foi encontrada aqui – diz ele, com um risinho contido. – Não... 

o corpo estava lá fora. Existe uma capela em ruínas atrás do pomar particular... o 
que resta do priorado que havia ali. É separada do conjunto de construções 
do palácio por muros altos, e o jardim cresce meio abandonado. Ultimamente 
dizem – Burghley franze a testa – que está se tornando um local popular para 
encontros entre as damas da rainha e os cavalheiros da corte, porque fica fora 
do caminho e não é devidamente vigiado. Esse tipo de coisa é estritamente proi-
bido por Sua Majestade, sabem. Sendo um homem de rígido decoro, o capelão 
achou que deveria inspecionar o lugar quando escurecesse. E encontrou-a dei-
tada lá como descrevi.

– Ele não viu ninguém fugindo quando se aproximou? – pergunto.
– Ninguém, ele afirma, embora haja uma entrada para o jardim abandonado 

junto ao rio. O assassino poderia ter escapulido e se escondido na margem, tal-
vez tivesse até um barco amarrado mais acima. O único outro acesso é através 
da casa da guarda do pomar particular, mas àquela hora do anoitecer há sempre 
gente indo e vindo do lado do palácio, inclusive as sentinelas da guarda pessoal 
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da rainha. Ninguém se lembra de ter visto qualquer coisa fora do comum. Mas 
era a hora do crepúsculo e, como ela estava vestida de homem... – Burghley 
suspira, corre a palma da mão pelo barrete.

– Você colocou mais guardas em torno dos portões? – pergunta Walsingham.
– Naturalmente. O cais nos fundos, onde vocês desembarcaram, já estava 

sendo vigiado, assim como a casa da guarda na frente. Porém o comandante 
da guarda do palácio ordenou que mais homens fossem instalados em torno 
das muralhas externas e enviou uma subdivisão de regimento para fazer uma 
busca no pomar particular e no parque dos veados. Sob o manto da escuridão, 
no entanto, receio que não obtenham grandes resultados. O criminoso pode já 
estar longe.

– Ou pode estar dentro do palácio – sugiro.
Os dois se viram para me olhar. Walsingham ergue as sobrancelhas, indi-

cando que devo continuar a falar.
– É que não parece que esse crime tenha sido um gesto irrefletido. Todos 

esses objetos e acessórios foram preparados com cuidado. E a vítima também 
foi escolhida deliberadamente, ao que tudo indica... dama de honra da rainha? 
Esse criminoso pretendia fazer uma ameaça direta à soberana, certamente, e ele 
está mostrando quão perto pode chegar de Sua Majestade. E se a moça estava 
vestida para um encontro amoroso, então quem a matou sabia quando e onde a 
encontrar ou era a própria pessoa que ela estava esperando.

Walsingham me olha com a cabeça inclinada para um lado e reflete.
– Faz sentido o que você diz, Bruno. Mas vamos guardar para nós essas espe-

culações. Sua Majestade não vai ficar nada tranquila se pensar que alguém de 
seu círculo próximo pode estar por trás disso, e preciso tentar acalmar a mente 
dela.

– Já existe especulação demais no palácio sem isso – comenta Burghley, os 
lábios apertados. – O capelão fez tamanho estardalhaço ao encontrá-la, que, 
quando a notícia chegou a mim, metade dos criados já tinha ido se embasba-
car com o espetáculo e enfeitá-lo à sua própria moda antes de passar a história 
adiante. Não podemos esperar agora que não comentem os detalhes. Os criados 
mais inferiores já murmuram sobre bruxaria, que isso é coisa do anticristo, que 
veio para cumprir a profecia sobre o fim dos tempos.

– A profecia?
Olho de um a outro, espantado.
Walsingham capta a preocupação em minha voz e ri baixinho.
– Pensou que só homens instruídos como você e o Dr. Dee soubessem dessas 

profecias? Não, não, aqui na Inglaterra, Bruno, este ano do Senhor de 1583 tem 
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sido o assunto do povo muito antes de começar. Até a família mais pobre tem 
um almanaque predizendo a Grande Conjunção de Júpiter e Saturno, a primeira 
em quase mil anos, mais as terríveis consequências dela: as inundações e fomes 
e tempestades e estiagens, as maravilhas nos céus... ah, já faz tanto tempo que 
circulam panfletos e se apresentam encenações nas tabernas e praças de merca-
dos que nem me lembro mais desde quando, todos garantindo que a profecia do 
fim dos tempos será cumprida por estes dias que correm.

– As guerras religiosas dos últimos anos só fizeram atiçar esse fogo – acres-
centa Burghley, o maxilar contraído.

– “Quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não te perturbes; 
pois é forçoso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim” – pondero, 
citando o Evangelho de Marcos.

– As guerras atuais começaram nas universidades e nas alcovas dos reis, não 
nos movimentos celestes – intervém Walsingham, em tom mordaz. – Ainda as-
sim, o resultado foi um aumento do frenesi e do terror da população. E, quando 
as pessoas iletradas se amedrontam, elas caem outra vez nas velhas superstições. 
Não sei o que há com os ingleses, mas eles têm uma queda peculiar por profe-
cias e vaticínios.

– Este ano prendemos cinco pessoas só em Londres por espalharem impres-
sos com profecias sobre a morte da rainha – informa Burghley, o rosto sisudo.

– As pessoas levam a sério essa bobagem sobre a Grande Conjunção, e não 
apenas a gente mais humilde – diz Walsingham, com um breve olhar para o 
seio da moça. – Vai ser muito mais fácil para os padres saírem de suas tocas e 
conclamarem o povo a voltar para Roma se todos acreditarem que a Segunda 
Vinda é iminente.

– Ela estava segurando um rosário – diz o lorde tesoureiro quase num sus-
surro. – Uma imagem da rainha morta e na outra mão um rosário. A mensagem 
é clara, não é? O triunfo de Roma e a morte de Sua Majestade?

– Alguém quer que pensemos assim, com certeza. – Walsingham trava o ma-
xilar e um nervo se contrai bruscamente em sua face. – E há também o símbolo 
de Júpiter. Sua Majestade já é bastante impressionável no que se refere a esses 
movimentos dos planetas, graças a John Dee. Agora ela vai insistir que seus 
temores têm fundamento. – Ele suspira. – Tenho que ir encontrá-la sem de-
mora. Bruno, você pode começar falando com alguém próximo de Lady Cecily, 
alguém que possa lançar alguma luz sobre os movimentos da moça. Diga que 
está a serviço de lorde Burghley. William, você indicaria a Bruno as pessoas 
certas com quem ele deve falar? E faça a guarda real revistar todos os aparta-
mentos particulares do prédio, assim como as cozinhas, a capela e todas as áreas 
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comuns. Se esse criminoso ainda está por aqui, haverá uma camisa e uma faca 
sujas de sangue que ele pode ter tentado esconder em algum lugar.

Burghley concorda, passa a mão sobre a cabeça outra vez e de repente parece 
fatigado. Deve ser bem uns dez anos mais velho que Walsingham, talvez esteja 
com uns 65 anos, apesar de aparentar uma saúde melhor. Lança-me um rápido 
olhar de esguelha, as sobrancelhas franzidas de preocupação.

– O senhor vai encontrar as damas de companhia da rainha um tanto histé-
ricas, Dr. Bruno – avisa secamente. – Compreensível, é claro, embora eu tenha 
penado para obter delas alguma informação que fizesse sentido. No entanto, 
talvez um homem mais jovem com belos olhos escuros e um sorriso agradável 
possa ter mais sorte. – Ele sorri com ar austero e me dá um tapinha no ombro 
enquanto segura a porta do quarto aberta para mim.

– Isso é o mais parecido com um elogio que você vai receber de Burghley, 
Bruno – diz Walsingham, seguindo atrás de mim.

– Achei que ele estava falando do senhor, Excelência.
Burghley lança um olhar divertido por cima do ombro.
– No mínimo ele sabe como lisonjear, esse aí – comenta o tesoureiro real. – 

Esperemos que faça bom uso disso com aquelas mulheres.

F  F  F

Lady Margaret Seaton, camarista da rainha Elizabeth, não parece histérica 
quando entro no aposento particular onde ela aguarda. Pelo contrário, ela parece 
notavelmente controlada, quase se poderia dizer reservada. Lorde  Burghley me 
apresenta como um assistente de confiança, antes de se retirar polidamente. Sen-
tada entre suas almofadas, lady Seaton está vestida de preto, como se já estivesse 
de luto, e me fita com olhos perspicazes. É mais velha, tem mais de 40 anos, idade 
mais próxima à da própria rainha, e embora sua pele bonita comece a revelar os 
sinais do tempo, é evidente que deve ter sido considerada uma beldade na juven-
tude. Duas mulheres mais jovens estão sentadas em almofadas de chão de cada 
lado da cadeira dela, agarradas às suas mãos, ambas com vestidos de seda branca 
e chorando copiosamente. Por fim, ela ergue uma das mãos e as moças fazem um 
esforço para refrear os soluços.

– O que o senhor é? – pergunta ela com voz clara. Há um traço de acusação 
em seu tom. Sinto que sua aparente aversão não é pessoal, mas ela tem forte 
consciência de sua posição e teria preferido que lhe enviassem alguém com mais 
autoridade.

– Sou italiano, minha senhora. Lorde Burghley pediu que eu verificasse se a 
senhora se lembra de algo que...
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– Refiro-me à profissão. O senhor não é da corte, creio eu. É um diplomata?
– De certa forma, senhora.
Ela rearruma as saias amplas, fazendo as sedas farfalharem de modo pom-

poso, evitando me olhar.
– É estranho que Burghley tenha enviado um estrangeiro. Mas continue.
– A jovem dama, Cecily Ashe... a senhora tem alguma ideia de quem ela po-

deria estar indo encontrar esta noite na capela em ruínas?
– Foram os papistas que fizeram isso, sabe – dispara Lady Seaton, ríspida, 

inclinando-se para a frente. Ao mesmo tempo, noto que a moça de cabelos ver-
melhos ajoelhada do lado esquerdo da cadeira dela morde o lábio e baixa os 
olhos para o chão.

– Por que diz isso, minha senhora?
– Por causa do aspecto sacrílego do crime. – Ela olha para mim como se isso 

fosse óbvio. – Imagino que o senhor seja um papista, ou tenha sido um.
– Fui. Mas Sua Beatitude o papa Gregório me excomungou e deseja me quei-

mar. Por isso é que agora vivo sob os céus mais benevolentes de Sua Majestade 
Elizabeth.

– Sei. – A expressão dela assume um ar curioso. – O que o senhor fez para 
perturbar o papa?

– Li livros proibidos pelo Santo Ofício. Abandonei a ordem dominicana sem 
permissão. Escrevi que a Terra gira em torno do Sol, que as estrelas não são fixas 
e que o Universo é infinito. – Dou de ombros. – Entre outras coisas.

Ela reflete sobre isso com um leve franzir do nariz, como se um cheiro ruim 
flutuasse em sua órbita.

– Céus. Então não fico surpresa. Respondendo à sua pergunta, não tenho a 
menor ideia de por que Cecily estaria na tal capela. Eu a vi mais ou menos às 
quatro da tarde de hoje, quando ela estava ocupada com as outras damas de 
honra, sob a minha supervisão, em preparar as joias da rainha para a noite. 
Haveria um recital de música no grande salão depois da ceia. Mestre Byrd iria 
tocar. – Nesse ponto ela faz uma pausa e se nota um leve tremor em sua voz. A 
moça de cabelos vermelhos abafa um soluço. – Cecily retirou-se com as outras 
moças para se vestir antes das vésperas, e essa foi a última vez que a vi.

– Mas evidentemente ela saiu às escondidas para encontrar alguém, disfar-
çada de rapaz. Sabe quem pode ter sido?

Os olhos de Lady Seaton se estreitam.
– Um absurdo – diz ela afinal, embora sua voz permaneça firme. – A mera 

insinuação. Essas moças estão sob minha direta autoridade, Mestre...
– Bruno.



30

– ...sim, portanto a ideia de que eu possa ser tão negligente com a honra e 
a reputação delas é profundamente desagradável para mim, sobretudo nessas 
circunstâncias. Sua Majestade não tolera imoralidades em sua corte. Quaisquer 
que sejam seus costumes na Itália, as damas de honra da rainha da Inglaterra 
não vão a encontros amorosos em plena luz do dia à vista de todos.

Sou tentado a perguntar se elas sempre esperam escurecer, mas pressinto que 
lady Seaton não vá reagir bem à zombaria. A moça de cabelos vermelhos lança 
um olhar furtivo para cima e seus olhos encontram os meus por um instante 
antes de se desviarem depressa, com expressão visivelmente angustiada.

– Só posso presumir que ela estava atravessando o pátio e foi arrastada para 
o jardim da capela por seu agressor – afirma Lady Seaton, balançando a cabeça 
no fim da frase, como se desse a última palavra sobre o assunto. Então seu rosto 
se suaviza em algo semelhante a pena. – Cecily era especialmente preferida por 
Sua Majestade. A rainha gostava que ela lhe lesse Sêneca à noite. Cecily era 
quem tinha o melhor latim, de todas as moças.

– Sêneca?
– Oh, sim, Mestre Bruno... não precisa ficar tão espantado. Nossa soberana é 

imensamente instruída e espera os mesmos padrões de suas damas de compa-
nhia. Não aceita moças que não possam ler para ela e compreender o que leem.

Olho rapidamente para a moça ruiva, que pisca para mim outra vez, mor-
dendo o lábio. É com ela que preciso falar, se conseguir um jeito de encontrá-la 
a sós. Pergunto-me se ela também lê Sêneca. Pela idade que aparenta, não deve 
ter aprendido mais do que as primeiras letras.

– Por que ela estava vestida com trajes masculinos?
– Não sei explicar, Mestre Bruno. As moças são cheias de vivacidade, às vezes 

fazem brincadeiras e troças. Fantasiando-se, coisas assim... – As palavras mor-
rem em seus lábios. Está claro que ela será capaz de jurar que preto é branco se 
for necessário antes de consentir em dizer algo que possa comprometer a vigi-
lância que mantinha sobre a jovem morta.

– Obrigado por sua ajuda, minha senhora. – Curvo-me e faço menção de sair, 
depois me viro e volto, como se me ocorresse algo de repente. – Existe alguma 
razão para supor que Cecily fosse leal à fé romana?

Lady Seaton mostra-se tão ofendida com isso que se põe de pé, embora o 
amplo volume de suas anquinhas quase a prenda à cadeira, de modo que o gesto 
perde um pouco do impacto. Ela sacode as mãos das moças pousadas em seu 
braço.

– Como ousa, senhor! A lealdade da família dela à rainha é inquestionável, e se 
pensa que eu não seria capaz de farejar um papista bem debaixo de meu nariz...
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– Perdoe-me. Estava apenas pensando em voz alta. Ela foi encontrada com 
um rosário na mão.

– Plantado lá pelos conspiradores papistas que perpetraram aquele ato 
odioso! – vocifera, apontando um dos dedos para meu nariz. – Acho que deve-
ria sair, senhor. Veio aqui incumbido de encontrar o assassino da pobre Cecily, 
mas em vez disso a acusa de prostituição e papismo!

Murmuro desculpas por qualquer ofensa que tenha cometido e me retiro, re-
cuando para a porta em uma profunda reverência. Ao sair, procuro os olhos da 
moça ruiva e tento indicar com um olhar que receberia de bom grado qualquer 
confidência que ela quisesse me fazer. Não fica claro se ela compreendeu.

As muitas ricas tapeçarias penduradas nas paredes mantêm o corredor livre 
de correntes de ar, mas escuto um vento insistente importunando as esquadrias 
das janelas ao instalar-me quase fora da vista num vão diante das escadas, de 
onde posso observar a porta do aposento que acabo de deixar. Walsingham vai 
levar algum tempo com a rainha, calculo, e nada mais posso fazer a não ser 
esperar e torcer para que a jovem dama de honra de cabelos vermelhos apareça 
em algum momento, sem a companhia de Lady Seaton.

Minutos e mais minutos se passam. Rangidos de madeira e passos denotam 
atividade em outros pontos desse labirinto de corredores, mas o meu continua 
vazio. Ponho as mãos em concha em torno do rosto junto à vidraça e distingo, 
sob a claridade do luar, a vastidão das construções do palácio à minha frente, o 
grande salão na ala oeste e a capela na leste, ligados ao conjunto de apartamen-
tos particulares por uma estreita ponte coberta, que passa por cima do fosso 
que nos separa do Grande Pátio. O palácio é bem protegido, cercado em um dos 
lados pelo parque dos veados e no outro pelo rio, e todas as suas entradas e saí-
das são fortemente guardadas contra intrusos. Mas a verdade é que qualquer as-
sassino potencial tem grande chance de correr para a rainha Elizabeth ao longo 
de seu cortejo aberto da Capela Real aos salões de audiência todo domingo, ou 
durante seus deslocamentos pelo país no verão, ou em qualquer uma de suas 
muitas aparições públicas. Walsingham aflige-se incessantemente por conta da 
confiança que ela tem no amor de seus súditos – ingenuidade, segundo ele – e 
o desejo de se mostrar destemida no meio deles. Mas ela insiste em dizer que 
não será intimidada por ameaças veladas. Gosta de encontrar seu povo frente 
a frente, dar-lhes sua mão a beijar. Talvez seja por isso que o senhor ministro 
Walsingham não conte a ela tudo o que escuta sobre conspirações tramadas em 
seminários na França, agora repletos de jovens ingleses exilados, que acreditam 
que a bula papal de 1570 declarando que Elizabeth é herege também lhes deu, 
indiretamente, autorização para matá-la em nome da Igreja Católica.
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Mas o crime desta noite não é o ato temerário de um jovem de sangue 
quente disposto a se tornar um mártir de sua fé. Nesse ato criminoso há um 
arrepiante toque teatral, um grau de planejamento calculado para inspirar 
medo verdadeiro. Medo de quê, porém? Dos católicos? Dos planetas? Há uma 
mensagem, também. Burghley a lê objetivamente, mas eu já não tenho tanta 
certeza. O símbolo de Júpiter me perturba, talvez somente porque chegue tão 
perto de mim e do Dr. Dee e de nosso trabalho secreto. Estico minhas pernas 
e suspiro. Depois de minha experiência em Oxford, esperava ter um pouco 
de descanso das subcorrentes de violência que fluem pela corte de Elizabeth. 
Afinal de contas, sou um filósofo. O que realmente desejo é ter disponibilida de 
para trabalhar em paz no meu livro, por tanto tempo quanto Henrique III 
de França achar por bem continuar me pagando para morar aqui com seu 
embaixador. Quando concordei em trabalhar para Walsingham logo depois 
de minha chegada na Inglaterra, achei que teria apenas que manter os olhos 
abertos na embaixada, observando quais nobres ingleses iam jantar lá, quais 
ficavam para a missa, quem se tornara próximo do embaixador e quem se 
correspondia com quem entre os católicos no exílio. Agora, pela segunda vez, 
me via envolvido num caso de morte violenta e não sabia ao certo o que espe-
ravam de mim.

Meus pensamentos são interrompidos pelo clique discreto de uma porta 
se abrindo no final do corredor. Encolho-me no assento da janela e inclino 
a cabeça cautelosamente, mas na penumbra só consigo distinguir uma fi-
gura feminina, esguia demais para ser Lady Seaton. Ela leva uma vela num 
castiçal e caminha com passos ligeiros na minha direção. Quando passa por 
uma arandela cujas velas estão acesas, vislumbro um reflexo de vermelho-
-dourado sob a touca de linho branco e assovio baixinho entre os dentes. Ela 
dá um gritinho que imediatamente abafa com a mão. Faço um sinal para que 
fique em silêncio, descruzo as pernas e ambos permanecemos móveis, como 
se fôssemos feitos de mármore, esperando para ver se algum guarda aparece 
correndo. Um instante se passa antes de estarmos seguros de que ninguém 
escutou.

– Esperei por você. Podemos conversar em particular? – pergunto a ela, mal 
pronunciando as palavras.

Ela hesita um instante, depois relanceia os olhos por cima do ombro e por fim 
concorda com um meneio de cabeça. Ela faz sinal para que eu não faça barulho 
e gesticula indicando que eu a siga escada abaixo, ao longo de outro corredor e 
para uma galeria vazia, às escuras a não ser pelo luar que se derrama através dos 
vidros das janelas, projetando vagas sombras no assoalho de tábuas de madeira 
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levemente coloridas. Depois que as portas se fecham atrás de nós, ela parece se 
arrepender de sua decisão. Seus olhos se arregalam de medo e ela olha nervosa-
mente ao redor de si.

– Se me encontrarem aqui...
Emito ruídos suaves e tranquilizadores, como os que se fariam para um 

cavalo assustado, enquanto a afasto da porta e levo para junto de uma das 
amplas janelas.

– Você era amiga de Cecily?
Ela balança a cabeça enfaticamente, concordando, depois abafa um soluço 

com o lenço.
– Qual é o seu nome?
– Abigail Morley.
– Acho que você sabe mais do que Lady Seaton, Abigail – insinuo com deli-

cadeza.
Ela balança a cabeça de novo, desconsolada. Não fita meus olhos e imagino 

que receia ser desleal à sua amiga morta.
– Cecily tinha um amante? Ela comentou se ia encontrar alguém? Se você 

sabe de alguma coisa, pode ajudar a capturar o assassino.
Finalmente a moça levanta a cabeça.
– Lady Seaton diz que foi magia negra.
– As pessoas falam de magia para encobrir sua ignorância. Mas você sabe que 

não foi, creio eu.
Os olhos dela se arregalam ao ouvir isso, cheios de surpresa, e ela quase sorri. 

Que audácia alguém questionar a autoridade de sua senhora. Está parada perto 
de mim e noto que é bonita, tem aquela beleza leitosa bem inglesa, embora em 
seus traços haja algo de insípido que não me atrai. Prefiro mulheres com mais 
fogo nos olhos.

– Não podemos nos relacionar com os cavalheiros da corte – cochicha ela. – 
É estritamente proibido. Até um simples boato pode nos mandar de volta para 
nossas famílias, desonradas e sem possibilidade de retorno, compreende?

– Parece um sistema rigoroso.
A moça dá de ombros, como se dissesse que as coisas sempre foram desse 

modo.
– Ser dama de honra de Sua Majestade é o passo mais garantido para se fazer 

um casamento grandioso na corte. É por isso que nossos pais nos mandam para 
cá e pagam pelo privilégio. Cecily me contou que o pai dela pagou mais de mil 
libras para lhe conseguir um lugar aqui.

– Pobre homem. Foi uma dupla perda para ele, então. Mas como vocês con-
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seguem arranjar esses casamentos importantes se não podem chegar perto dos 
cavalheiros da corte?

– Ah, os casamentos são arranjados para nós – diz ela, fazendo um bico com os 
lábios. – Entre nossos pais e a rainha. E naturalmente nenhum homem vai querer 
nos conhecer se correrem boatos na corte sobre a nossa virtude. Além disso – 
acrescenta, com um sorriso malicioso –, Sua Majestade é conhecida como a Rai-
nha Virgem, portanto quer que todas nós sigamos seu exemplo. Ela deve saber 
de fato que todos os truques para manter segredo tornam tudo mais excitante.

– Por exemplo, vestir-se de homem?
– Cecily não foi a primeira a fazer isso. É só porque se é menos notada... fica 

mais simples escapulir. É tão mais fácil para os homens – acrescenta, encarando-
-me, como se essa desigualdade fosse culpa minha.

– Bem, receio que sua pobre amiga esteja além de qualquer desonra agora. 
Quer dizer então que Cecily tinha um namorado?

– Ela havia encontrado alguém – confidencia a moça. – Bem recentemente, 
pois durante o mês passado era toda sorrisos e segredos, e andava bastante dis-
traída. Quando Lady Seaton a punia por devanear e esquecer seus deveres, ela 
corava e dava risadinhas, lançando-me olhares cheios de significado. – O tom 
de voz de Abigail adquire um traço de ressentimento.

– Mas ela contou a você quem era?
– Não – admite, depois de uma ligeira hesitação, e no silêncio que se segue 

seus olhos se desviam rapidamente. – Mas no Quarto das Damas, na hora de 
dormir, ela dava a entender que se tratava de alguém muito importante, alguém 
que ela evidentemente achava que nos impressionaria, em todo caso. Ele devia 
ser rico, pois deu lindos presentes a ela. Um anel de ouro, um medalhão e um 
espelho de tartaruga dos mais requintados. Estava convencida de que ele pre-
tendia se casar com ela, mas Cecily sempre foi muito fantasiosa mesmo.

– Então ele estava aqui na corte?
Em minha pressa, sem querer agarro a manga dela, assustando-a. Então re-

tiro a mão depressa e ela dá um passo para trás.
– Imagino que sim. De qualquer forma, deve ter sido um visitante frequente, 

porque ultimamente ela andava sumindo de vez em quando e voltava toda afo-
gueada e guardando seu segredo, embora fizesse questão de que todas nós sou-
béssemos. Ela implorava que eu dissesse a Lady Seaton que estava se sentindo 
mal, mas a velha não é boba, como o senhor viu. Estava ficando desconfiada. 
Cecily seria descoberta mais cedo ou mais tarde... ou acabaria de barriga.

– Mas alguém acabou com ela antes – afirmo. – Então ela nunca mencionou 
o nome do homem? Tem certeza? Nem nada que pudesse identificá-lo?
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Ela sacode a cabeça, com mais convicção dessa vez.
– Não, nunca disse nome nenhum, juro. Nada, a não ser que ele era excepcio-

nalmente bonito, ao que parece.
– Bem, isso já restringe as possibilidades na corte inglesa.
Ela ri, enfim fitando meus olhos. Então um som de passos ecoa no corredor 

lá fora e o riso morre em seus lábios.
– Você contou isso a mais alguém? – pergunto, sibilante. Ela sacode a cabeça. 

– Bom. Não diga nada sobre o pretendente secreto, nem você nem qualquer ou-
tra moça que saiba a respeito. E não comente com ninguém que falou comigo. 
Caso se lembre de mais alguma coisa, pode me enviar um recado em segredo 
para a embaixada francesa. Estou hospedado lá.

Seus olhos se arregalam na meia-luz.
– Estou em perigo?
– Até descobrirmos quem matou sua amiga e por quê, não se sabe quem pode 

estar correndo risco. É bom ficar alerta.
As passadas – de duas pessoas, pelo som – aproximam-se. Assim que param 

do lado de fora das portas da galeria, faço sinal a ela para que se mantenha nas 
sombras, fora da vista. Em seguida abro a porta no momento em que os guardas 
estão prestes a alcançar a maçaneta e finjo tomar um susto enorme ao vê-los.

– Scusi, eu estava procurando pelo gabinete de meu senhor lorde Burghley. 
Acho que me perdi pelos corredores. – E solto uma risadinha autodepreciativa. 
Eles se entreolham, mas logo se afastam sem olhar mais além da porta.

– Lorde Burghley uma ova. Você vai responder ao capitão da guarda do palá-
cio, seu espanhol desgraçado – diz um deles, arrastando-me com grosseria para 
as escadas. – Como foi que entrou aqui?

– Lorde Burghley me fez entrar – repito, com um suspiro. Depois de seis 
meses na Inglaterra, já não me surpreendo mais com esse tipo de tratamento. 
Eles consideram todos os estrangeiros – sobretudo os de olhos escuros e barba 
– papistas espanhóis que vieram assassiná-los. O que interessa é que ninguém 
deve saber que a dama Abigail falou comigo. O misterioso innamorato de Cecily 
talvez não saiba que ela manteve sua identidade em segredo, portanto há uma 
grande probabilidade de querer silenciar as amigas dela também. Supondo-se 
– e aprendi a não supor coisa alguma sem provas – que ele esteja relacionado a 
esse crime grotesco.
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