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INTRODUÇÃO

Uma cronologia da série Outlander

Se você escolheu este livro achando que é o nono volume da série Outlander, peço 

desculpas, pois não é o caso.

Mas, se não é o nono volume da série, o que é? Pois bem, este livro é uma coletâ-

nea de sete… bem… sete coisas, de extensão e conteúdo variados, relacionadas ao 

universo de Outlander. O título, por sua vez, deve-se basicamente ao fato de a minha 

editora não ter gostado da minha escolha inicial, Salmagundi, algo como “barafun-

da”.1 Até entendo o ponto de vista dela… Não foi à toa que recebi, por intermédio 

do meu agente, um pedido cortês para trocar o título para algo mais alinhado com o 

caráter “evocativo e poético” dos títulos da série principal.

Sem entrar muito no processo que resultou no título (ocorrem-me frases do tipo 

“nem queiram saber como fiz” e “foi um longo processo de lapidação”), eu queria 

algo que sugerisse certo número de elementos (por isso, sete), e sete pedras surgiu 

de modo natural, uma expressão agradável (“pedra” é sempre uma palavra de peso), 

mas sem chegar a constituir um conceito (ou a ter um ritmo) poético completo. Por 

fim, cheguei a O círculo das sete pedras, que soava adequadamente solene.

Foi necessária certa reflexão ex post facto para atinar o que o título queria dizer. 

Afinal, as coisas costumam ter um significado, basta pensarmos o suficiente sobre 

elas. Neste caso, trata-se das histórias que se conectam e da reação das pessoas à tris-

teza e à adversidade no ciclo da vida. Cabe a você escolher como vai ser. Você pode 

resistir, ainda que depauperado e castigado pelo tempo, e seguir firme até fechar seu 

ciclo… ou você pode apenas tombar, retornando silenciosamente à terra da qual 

veio, e seus restos irão alimentar aqueles que vierem depois.

Enfim, este livro é uma coletânea com um conto e seis novelas (textos de ficção mais 

curtos do que um romance, porém mais longos do que um conto) que fazem parte 

do universo de Outlander e têm uma interseção com os romances principais.

1 Definição de “salmagundi” em inglês: 1. Coletânea de elementos díspares; 2. Prato compos-
to de carnes, frutas, legumes e/ou qualquer outro ingrediente que o cozinheiro tenha à mão, 
muitas vezes servido como acompanhamento de uma refeição insuficiente.
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Cinco desses textos foram originalmente escritos para antologias diversas ao lon-

go dos últimos anos. Dois são novinhos em folha e nunca foram publicados: “Um 

verde fugidio” e “Sitiados”.

Como eles se encaixam na série principal em pontos diferentes (e envolvem per-

sonagens distintos), segue adiante uma cronologia geral da série Outlander para ex-

plicar quem, o quê e quando.

A série Outlander inclui três tipos de histórias:

Os grandes, imensos livros da série principal, que não se encaixam em nenhum 

gênero específico (ou se encaixam em todos);

Os romances mais curtos, menos imprescindíveis, que são mais ou menos misté-

rio de época (embora também tratem de batalhas, enguias e práticas sexuais diversas);

As “excrescências”, que são obras (mais) curtas que se encaixam em algum ponto 

das linhas narrativas dos romances, bem parecidas com presas se contorcendo ao se-

rem engolidas por uma cobra grande. Elas tratam com frequência, mas não exclusi-

vamente, de personagens secundários, são prequels ou continuações e/ou preenchem 

alguma lacuna deixada nas linhas narrativas originais.

Os grandes livros da série principal discorrem sobre a vida e a obra de Claire e 

Jamie Fraser. Os romances mais curtos têm por tema central as aventuras de lorde 

John Grey, mas apresentam interseções com os livros maiores. Todas as novelas e 

os contos apresentam personagens da série principal, entre eles Jamie e/ou Claire. A 

descrição a seguir explica quais personagens aparecem em quais histórias.

A maioria dos romances mais curtos e novelas de lorde John (até agora) se en-

caixa numa imensa lacuna deixada no meio de O resgate no mar, nos anos com-

preendidos entre 1756 e 1761. Algumas das excrescências também recaem nesse 

período; outras não.

Para melhor compreensão do leitor, a lista detalhada que se segue mostra a se-

quência dos diversos elementos em termos de linha narrativa.2 Entretanto, é preciso 

ressaltar que as novelas foram todas concebidas para serem lidas de maneira indepen-

dente, sem referências entre si ou aos livros principais. Foram escritas para o caso de 

você querer um petisco literário, em vez de uma refeição de nove pratos com vinhos 

harmonizados e carrinho de sobremesas.

(Para facilitar ainda mais a leitura, a descrição de cada história inclui as datas por 

ela abarcadas. Caso você não tenha lido todos os romances principais, tome cuidado 

2 Para fins de síntese, não serão citados os romances mais curtos de lorde John e algumas no-
velas que não foram publicados no Brasil. (N. E.)
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com possíveis spoilers. Essas informações serão úteis principalmente para os fãs, mas 

nosso objetivo é agradar ao máximo de pessoas possível.)

“Virgens” (novela) – Ambientada em 1740, na França. Nela, Jamie Fraser (19 

anos) e seu amigo Ian Murray (20 anos) se tornam jovens mercenários.

A viajante do tempo (romance) – Se você ainda não leu nada da série, sugiro co-

meçar pelo primeiro volume. Se não tiver certeza, abra o livro ao acaso e leia três 

páginas. Se conseguir largá-lo depois disso, eu lhe devo 1 dólar (1946/1743).

A libélula no âmbar (romance) – O segundo volume não começa onde você acha 

que vai começar. E não termina como você acha que vai terminar. Apenas continue 

a ler; vai ficar tudo bem (1968/1744-1746).

“Um verde fugidio” (novela) – Ambientada entre 1744 e 1745 em Paris, Londres 

e Amsterdã, é a história de Hal (Harold, conde Melton ou duque de Pardloe), irmão 

mais velho de lorde John, e de sua (futura) esposa Minnie, na época uma negociante 

de livros raros de 17 anos que atuava paralelamente como falsária, chantagista e ladra. 

Jamie Fraser também aparece nessa novela.

O resgate no mar (romance) – Este terceiro volume ganhou o prêmio de “Melhor 

Trecho de Abertura” da revista Entertainment Weekly. (Para poupá-lo de ter que 

procurar, o início era: “Ele estava morto. No entanto, seu nariz latejava dolorosa-

mente, fato que considerou estranho perante as circunstâncias.”) Se você estiver len-

do a série na ordem, e não aleatoriamente, sugiro ler este livro antes de começar as 

novelas (1968/1746-1767).

“O costume militar” (novela) – Ambientada em 1759. Nela, lorde John comparece 

a uma festa de enguias-elétricas em Londres e acaba indo parar na Batalha de Québec. 

Ele é o tipo de pessoa a quem coisas desse tipo acontecem.

“Uma praga de zumbis” (novela) – Ambientada em 1761 na Jamaica, quando lorde 

John é despachado no comando de um batalhão para sufocar uma revolta de escraviza-

dos e descobre uma afinidade até então desconhecida por serpentes, baratas e zumbis.

Os tambores do outono (romance) – Quarto volume da série principal, come-

ça em 1767 no Novo Mundo. Neste livro, Jamie e Claire encontram uma base nas 

montanhas da Carolina do Norte, enquanto sua filha Brianna faz descobertas ines-

peradas quando um sinistro recorte de jornal a obriga a sair em busca dos pais (1969-

1970/1767-1770).
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A cruz de fogo (romance) – O contexto histórico deste quinto volume da série 

principal é a Guerra da Regulação na Carolina do Norte (1767-1771), que funcio-

nou como um ensaio geral para a futura Revolução Americana. Nele, Jamie Fraser 

se torna um rebelde relutante e sua esposa Claire se torna uma feiticeira. Algo 

bem pior acontece com Roger, marido de Brianna, mas não vou dizer o quê. Este 

ganhou vários prêmios de “Melhor Última Frase”, mas dessa vez não posso contar 

qual é (1770-1772).

Um sopro de neve e cinzas (romance) – O sexto volume da série principal ganhou 

o Prêmio Internacional Corine de Ficção em 2006 e o Prêmio Quill (o livro derrotou 

romances de George R. R. Martin e de Stephen King, o que achei bem divertido; 

quero dizer, quantas vezes na vida é possível acontecer uma coisa assim?). Todos os 

livros têm um “formato” interno que visualizo enquanto os estou escrevendo. Este 

tem o aspecto da gravura de Hokusai intitulada A grande onda de Kanagawa. Pen-

sem num tsunami… na verdade, dois (1773-1776/1980).

Ecos do futuro (romance) – Ambientado nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Ca-

nadá e na Escócia, este é o sétimo volume da série principal. A imagem da capa ameri-

cana do livro reflete o formato interno do romance: um estrepe. Trata-se de um antigo 

artefato militar que lembra um daqueles brinquedos infantis de montar em formato 

de estrela, só que com as pontas afiadas. Os romanos o usavam para deter elefantes, e 

a polícia rodoviária o usa até hoje para impedir a fuga de bandidos de carro. Esse livro 

tem quatro linhas narrativas principais: Jamie e Claire; Roger e Brianna (e família); 

lorde John e William; e o Jovem Ian. Todas elas se cruzam no ponto central da Revo-

lução Americana… e todas têm pontas afiadas (1776-1778/1980).

Escrito com o sangue do meu coração (romance) – O oitavo livro da série princi-

pal começa no ponto em que Ecos do futuro parou, no verão de 1778 (e outono de 

1980). A Revolução Americana está no auge e muitas coisas bastante aterrorizantes 

também estão acontecendo na Escócia da década de 1980.

“Uma folha ao vento de Todos os Santos” (conto – sério, é mesmo!) – Em grande 

parte ambientado em 1941-1943, é a história do que realmente aconteceu com os 

pais de Roger MacKenzie.

“O espaço intermediário” (novela) – Ambientada em 1778, em Paris, esta nove-

la trata de Michael Murray (o irmão mais velho do Jovem Ian), Joan MacKimmie 

(a irmã mais nova de Marsali), o conde de Saint-Germain, madre Hildegarde, entre  

outras personagens interessantes. Mas espaço intermediário a quê? Depende de com 

quem você estiver falando.
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“Sitiados” (novela) – Ambientada em 1762 na Jamaica e em Havana. Prestes 

a deixar seu cargo de governador militar temporário da Jamaica, lorde John fica 

sabendo que sua mãe está na capital cubana. Isso não seria um problema, exceto 

pelo fato de a Marinha Britânica estar a caminho da cidade para sitiá-la. Auxiliado 

por seu criado pessoal, Tom Byrd, por um ex-zumbi chamado Rodrigo e por Azeel, 

a esposa de Rodrigo com tendências homicidas, lorde John parte para resgatar a 

outrora duquesa viúva de Pardloe antes de os navios de guerra chegarem.

Não se esqueça: você pode ler as novelas de maneira independente, na ordem 

que preferir. Mas eu recomendaria ler na ordem os grandes, imensos livros da série 

principal. Espero que goste de todos!
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INTRODUÇÃO

Um dos prazeres de escrever ficção histórica é que as melhores partes não são in-

ventadas. Esta história, em especial, surgiu porque li The Knife Man (O homem da 

faca), a excelente biografia do dr. John Hunter escrita por Wendy Moore, e, ao mes-

mo tempo, um curto volume em fac-símile impresso pelo Departamento Nacional 

de Parques dos Estados Unidos detalhando os regulamentos do Exército Britânico 

durante a Revolução Americana.

Eu não estava procurando nada em especial em nenhum desses dois livros, apenas 

lendo por causa do contexto histórico, das informações gerais sobre o período e da 

sempre atraente chance de topar com algo fascinante, como as festas de enguias-

-elétricas em Londres (há registros históricos delas, assim como do próprio dr. Hunter, 

que tem uma breve participação nesta história).

Quanto aos regulamentos do Exército Britânico, um pouquinho só já rende mui-

to, mas um escritor deve resistir à tentação de contar coisas às pessoas só porque 

sabe. Ainda assim, este livro apresenta algumas pequenas pérolas, como a informa-

ção de que a palavra bomb (“bomba”) era corriqueira no século XVIII, referindo-se 

também a um pacote embrulhado e alcatroado de estilhaços lançados por um canhão 

(tive que tomar cuidado para não usar a palavra shrapnel (“estilhaço”), uma vez que 

esta tem por origem o sobrenome do tenente Henry Shrapnel, da Real Artilharia Bri-

tânica, que pegou o conceito original da bomba e desenvolveu a “bala de estilhaços” 

(shrapnel shell), uma bomba recheada com pedaços de metal e pólvora feita para 

explodir no ar após ser disparada por um canhão. Infelizmente, ele inventou isso em 

1784, o que não foi nada prático para mim, pois shrapnel é uma palavra bem boa para 

se usar quando se está escrevendo sobre guerra).

Em meio a outras trivialidades interessantes, porém, chamou-me a atenção uma 

breve descrição do funcionamento de uma corte marcial:

O costume militar é uma corte marcial presidida por um oficial graduado e 

quantos outros oficiais ele julgar necessários para formar um conselho, sendo 

estes em geral quatro, mas podendo ser mais; porém, em geral, não menos de três 

(…) A pessoa acusada terá o direito de convocar testemunhas para defendê-la e 

o conselho interrogará essas testemunhas, bem como quaisquer outras pessoas 

que desejar, a fim de estabelecer as circunstâncias, caso haja uma condenação, 

da sentença a ser imposta.
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E era isso. Nenhum procedimento complexo para a apresentação de provas, ne-

nhum padrão para as condenações, nenhuma regra para as sentenças, nenhuma 

exigência para quem podia ou deveria formar o “conselho” de uma corte marcial. 

Apenas o “costume militar”. Essa expressão não me saiu da cabeça.

Esta história é para Karen Henry,  

Aedile Curule, chefe Pastora de Mamangabas.
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Pensando bem, foi tudo culpa da enguia-elétrica. John Grey também poderia – e por 

um tempo assim o fez – culpar a Honorável Caroline Woodford. E o médico. E com 

certeza aquele maldito poeta. Mesmo assim… não, a culpa foi da enguia.

A festa tinha sido na casa de Lucinda Joffrey, e sir Richard estava ausente. Um 

diplomata como ele não poderia ter apoiado algo tão frívolo. Festas de enguias-

-elétricas eram uma verdadeira mania em Londres naquela época, mas, devido à 

escassez dessas criaturas, tornava-se um evento cada vez mais raro. A maioria desses 

eventos ocorria em teatros públicos, e os poucos felizardos escolhidos para terem 

contato com a enguia convocados subiam ao palco para levar choques e cambalear 

feito piões, para deleite da plateia.

– Uma enguia já conseguiu dar choque em 42 homens de uma vez só! – dissera-

-lhe Caroline com os olhos arregalados e brilhantes, erguendo o rosto bem próximo 

da criatura dentro do aquário.

– É mesmo?

Aquilo era uma das coisas mais esquisitas (e feias) que ele já vira. Com quase 1 

metro de comprimento, tinha um corpo pesado e meio achatado, uma cabeça rom-

buda que parecia ter sido moldada de modo canhestro em barro e dois olhos mi-

núsculos feito contas de vidro opaco. Poucas eram as semelhanças com as agitadas e 

ágeis enguias do mercado de peixe… e ela com certeza não parecia capaz de derrubar 

42 pessoas ao mesmo tempo.

O animal era desprovido de elegância, com a exceção de uma pequena e fina bar-

batana franzida que corria pela parte inferior do corpo e ondulava feito uma cortina 

de gaze ao vento. Lorde John expressou esse comentário para a Honorável Caroline, 

e foi consequentemente acusado de estar sendo poético.

– Poético? – indagou uma voz atrás dele, no tom de quem acha graça. – Os talen-

tos de nosso galante major não se esgotam nunca?

Lorde John fez uma careta por dentro e sorriu por fora, curvando-se diante de 

Edwin Nicholls.

– Eu nunca ousaria invadir sua seara, sr. Nicholls – falou, educado.

Nicholls escrevia poemas execráveis, a maioria sobre o amor, e era muito admi-

rado por jovens senhoras de uma determinada disposição. A Honorável Caroline 
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não era uma delas – até escrevera uma paródia muito inteligente do estilo dele. Grey 

tinha quase certeza de que Nicholls não sabia disso.

– Ah, não?

Nicholls arqueou para ele uma das sobrancelhas cor de mel e lançou um olhar 

breve porém eloquente para a srta. Woodford. Seu tom era jocoso, ao contrário de 

sua expressão, e Grey se perguntou quanto o sr. Nicholls teria bebido. Tinha as bo-

chechas coradas e os olhos brilhantes, mas isso talvez se devesse apenas ao calor do 

recinto e à animação da festa.

– O senhor pensa em compor uma ode para a nossa amiga? – perguntou Grey, 

ignorando o comentário de Nicholls e indicando com um gesto o grande aquário 

que abrigava a enguia.

Nicholls riu, alto demais. Sim, ele estava bastante alterado pela bebida. Então ace-

nou com um gesto de quem descarta o assunto.

– Não, major, não. Como poderia pensar em gastar minhas energias com uma 

criatura tão vulgar e insignificante, quando existem anjos deleitáveis como este aqui 

para me inspirar?

Ele olhou com cobiça – não era a intenção de Grey censurar o sujeito, mas o ho-

mem certamente a olhou com cobiça – para a srta. Woodford, que sorriu, com os 

lábios contraídos, e lhe desferiu um tapinha reprovador com o leque.

Onde estaria o tio de Caroline?, perguntou-se Grey.

Simon Woodford compartilhava o interesse da sobrinha por história natural e 

com certeza a teria acompanhado… Ah, ali estava ele! Simon Woodford estava en-

tretido numa conversa com o célebre médico dr. Hunter. Que bicho havia mordido 

Lucinda para convidá-lo? Foi então que notou Lucinda espiando o dr. Hunter por 

cima do leque com os olhos semicerrados e percebeu que ela não o havia convidado.

John Hunter era um médico de renome, além de um anatomista de triste fama. 

Segundo os boatos, não se deixava deter por nada para conseguir um cadáver – 

fosse humano ou não. Ele frequentava a sociedade, mas não os mesmos círculos 

dos Joffreys.

Lucinda Joffrey tinha olhos muito expressivos, único traço seu que poderia ser 

qualificado de belo. Eram amendoados, de um tom cinza-claro, e capazes de enviar 

mensagens ameaçadoras mesmo em um recinto lotado.

Venha aqui!, disseram seus olhos. Grey sorriu e ergueu o copo num cumprimento, 

mas não esboçou qualquer movimento para obedecer. Os olhos dela se estreitaram 

ainda mais e adquiriram um brilho perigoso. Então voltaram-se de modo abrupto 

para o médico, que se aproximava do tanque com o rosto iluminado de curiosidade.

Os olhos ricochetearam mais uma vez na direção de Grey.

Livre-se dele!, ordenavam.

Grey olhou para a srta. Woodford. O sr. Nicholls havia segurado a mão dela e pa-

recia estar declamando alguma coisa. Ela parecia querer a mão de volta. Grey tornou 

Outlander 9_O ci rculo das sete pedras_544p.indd   20 08/10/21   13:40



21

a olhar para Lucinda e deu de ombros ao mesmo tempo que fazia um pequeno gesto 

na direção das costas de veludo ocre do sr. Nicholls, expressando pesar pelo fato de a 

responsabilidade social o impedir de executar sua ordem.

– Não apenas a face de um anjo, mas a pele também – elogiava Nicholls, aper-

tando os dedos de Caroline a ponto de fazê-la guinchar. Ele lhe acariciou a mão, e o 

olhar cobiçoso se intensificou. – Que perfume terão os anjos pela manhã?

Grey o avaliou com um ar pensativo. Mais um comentário daqueles e ele talvez fosse 

obrigado a convidar o sr. Nicholls a se retirar. Alto e corpulento, Nicholls tinha uns 12 

quilos a mais do que Grey e fama de ser belicoso. Melhor tentar quebrar o nariz dele 

primeiro, pensou Grey, passando o peso do corpo de uma perna para a outra, depois 

arremessá-lo de cabeça numa cerca viva. Se eu deixá-lo um trapo, ele não vai voltar.

– Está olhando o quê? – indagou Nicholls num tom desagradável ao notar o olhar 

de Grey.

O lorde foi poupado de responder quando ouviu baterem palmas bem alto; era o 

dono da enguia assumindo o controle da festa. A srta. Woodford aproveitou a dis-

tração para puxar a mão de volta, com as faces em chamas de tanto constrangimento. 

Grey na mesma hora foi até junto dela e a segurou pelo cotovelo enquanto lançava 

um olhar gélido para Nicholls.

– Venha comigo, srta. Woodford – falou. – Vamos encontrar um lugar melhor 

para assistir ao espetáculo.

– Assistir? – indagou uma voz ao seu lado. – Ora, o senhor com certeza não pre-

tende assistir, pretende? Não está curioso para experimentar o fenômeno?

Era o próprio Hunter, que sorria para Grey. O médico tinha os cabelos volumosos 

presos para trás de modo descuidado, mas estava decentemente vestido com um 

terno vermelho-arroxeado. Ele tinha os ombros largos e um físico musculoso, mas 

era um tanto baixo: 1,58 metro apenas contra 1,68 metro de Grey. Ficou claro que ele 

havia percebido o diálogo mudo de Grey com Lucinda.

– Ah, eu acho que… – começou Grey, mas Hunter já tinha segurado seu braço e o 

puxava na direção do grupo a se reunir em volta do aquário.

Com uma olhadela alarmada em direção ao contrariado Nicholls, Caroline o se-

guiu apressada.

– Terei muito interesse em ouvir seu relato – dizia Hunter, tagarela. – Há quem 

diga sentir uma notável euforia, uma desorientação momentânea… uma falta de ar 

ou tontura… às vezes uma dor no peito. Espero que o senhor não tenha o coração 

fraco, major. Nem a senhorita.

– Eu? – Caroline adotou uma expressão espantada.

Hunter lhe fez uma mesura.

– Eu teria particular interesse em ver sua reação, senhorita – disse ele, respeitoso. 

– Poucas são as mulheres corajosas o bastante para empreender tamanha aventura.

– Ela não quer – apressou-se a responder Grey.
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– Bem, talvez eu queira, sim – retrucou ela, e franziu de leve a testa para ele antes 

de olhar para o aquário e para a comprida forma cinzenta em seu interior.

Um breve calafrio percorreu seu corpo. Grey, que conhecia a dama de longa data, 

reconheceu ali um calafrio de expectativa, e não de repulsa.

O dr. Hunter teve a mesma percepção. Abriu um pouco mais o sorriso e fez outra 

mesura ao mesmo tempo que estendia o braço para ela.

– Permita-me lhe garantir um lugar, senhorita.

Tanto Grey quanto Nicholls avançaram decididos a impedi-lo, chocaram-se e fi-

caram apenas se encarando com desagrado enquanto o dr. Hunter acompanhava 

Caroline até o aquário e a apresentava ao dono da enguia, uma criatura mirrada 

chamada Horace Suddfield.

Grey afastou Nicholls de lado com um leve empurrão e mergulhou no meio das 

pessoas, abrindo caminho até a frente com os cotovelos sem piedade. Hunter o viu e 

sua expressão se animou.

– O senhor ainda tem algum metal no peito, major?

– Se eu… Se eu tenho o quê?

– Metal – repetiu Hunter. – Arthur Longstreet me descreveu a cirurgia na qual 

removeu do seu peito 37 pedaços de metal… Muito impressionante. Mas, se tiver 

sobrado algum pedacinho, devo aconselhá-lo a não tentar a enguia. O metal conduz 

eletricidade, e a chance de se queimar…

Nicholls também tinha conseguido abrir caminho pela multidão. Ao ouvir isso, 

deu uma risada desagradável.

– Boa desculpa, major – falou, com um tom de zombaria perceptível na voz.

Ele estava de fato muito bêbado, pensou Grey. Ainda assim…

– Não tenho, não – respondeu, abrupto.

– Excelente – disse Suddfield com educação. – O senhor é soldado, não é? Percebo 

que é um cavalheiro audaz… Quem seria mais indicado para ir primeiro?

E, antes de poder protestar, Grey já estava ao lado do aquário, com a mão de 

Caroline Woodford a apertar a sua enquanto Nicholls a segurava pela outra mão ao 

mesmo tempo que exibia um olhar malévolo.

– Todos a postos, senhoras e senhores? – gritou Suddfield. – Quantos, Dobbs?

– Quarenta e cinco! – berrou seu assistente do recinto contíguo, pelo qual serpen-

teava a fila de participantes de mãos dadas a se remexer de tanta animação enquanto 

o restante da festa se mantinha bem afastado, com a boca escancarada.

– Todo mundo se tocando, todo mundo se tocando? – gritou Suddfield. – Segu-

rem firme os seus amigos, por favor, segurem bem firme! – Ele se virou para Grey 

com o semblante animado. – Vamos, major! Segure a enguia com força, por favor… 

Bem aqui, bem aqui, antes do rabo!

Ignorando a própria reticência e as consequências para o punho rendado da roupa, 

Grey cerrou a mandíbula e mergulhou a mão na água.
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Na fração de segundo em que segurou a criatura gosmenta, imaginou que fosse 

sentir algo semelhante ao tranco que se sente ao tocar uma garrafa de Leyden. Então 

foi projetado violentamente para trás, com todos os músculos do corpo a se contor-

cer. Quando tomou consciência de si, estava no chão, debatendo-se feito um peixe 

fora d’água e arquejando, na vã tentativa de recordar como se respira.

O sr. Hunter se agachou ao seu lado e se pôs a observá-lo com os olhos interessados.

– Como está se sentindo? – indagou. – Alguma tontura?

Grey fez que não com a cabeça enquanto sua boca se abria e se fechava como 

a de um peixinho dourado. Com algum esforço, deu um soco no próprio peito. 

Diante desse convite, o sr. Hunter se abaixou na hora, desabotoou o colete de Grey 

e colou o ouvido na parte da frente da sua camisa. O que quer que tivesse ou não 

escutado pareceu deixá-lo alarmado, pois ele se levantou de supetão, cerrou ambos 

os punhos e os baixou sobre o peito de Grey com um baque cuja reverberação foi 

até a coluna vertebral.

A manobra teve o salutar efeito de forçar o ar para fora dos pulmões. Por reflexo, 

eles tornaram a se encher. De repente, ele recordou como se fazia para respirar. Seu 

coração pelo visto também relembrou seu dever e recomeçou a bater. Grey se sentou, 

defendeu-se de um novo golpe do sr. Hunter e ficou parado, piscando e observando 

a carnificina à sua volta.

O chão estava repleto de corpos. Alguns ainda se contorciam, outros jaziam iner-

tes, membros jogados em postura de abandono; outros ainda já haviam se recupera-

do e recebiam ajuda de amigos para se levantar. O ar estava tomado por exclamações 

animadas. Em pé ao lado de sua enguia, Suddfield aceitava os parabéns com um ar 

radiante de orgulho. A enguia em si parecia contrariada: nadava em círculos dentro 

do aquário e, irritada, rabeava o corpo pesado.

Grey viu que Edwin Nicholls, de quatro no chão, se levantava devagar. Então es-

tendeu a mão, segurou os braços de Caroline Woodford e a ajudou a ficar de pé. Ela 

se ergueu, mas de modo tão desajeitado que perdeu o equilíbrio e caiu com a cara 

em cima do sr. Nicholls, desequilibrando-o. Ele caiu pesadamente com a Honorável 

Caroline por cima de si. Quer tivesse sido por causa do choque, da empolgação, da 

bebida ou por simples falta de educação, ele agarrou a oportunidade e plantou um 

beijo decidido em seus lábios atarantados.

Depois disso, as coisas ficaram um tanto confusas. Grey tinha a vaga impressão 

de ter mesmo quebrado o nariz de Nicholls… e os ossos feridos e inchados da sua 

mão direita corroboravam essa suposição. No entanto, estava tudo embaralhado. Ele 

tinha a desconcertante sensação de não estar contido no próprio corpo. Partes de sua 

pessoa pareciam flutuar para longe e escapar dos contornos de sua carne.

O que permanecia lá dentro estava abalado. A audição, ainda prejudicada pela ex-

plosão de um canhão poucos meses antes, havia pifado por completo com a intensi-

dade do choque elétrico. Quer dizer, ele escutava, mas o que ouvia não fazia sentido. 
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Palavras aleatórias lhe chegavam através de uma névoa de zumbidos e silvos, mas Grey 

não conseguia conectá-las de modo inteligível às bocas que se moviam ao seu redor. 

Aliás, nem sequer tinha certeza de que a própria voz pronunciava o que ele queria.

Estava cercado por vozes, rostos… um mar febril de sons e movimentos. Pessoas 

o tocavam, puxavam-no, empurravam-no. Ele estendeu um braço, tentando tanto 

descobrir onde o braço estava quanto acertar alguém, mas sentiu um impacto de car-

ne. Mais barulho. Aqui e ali, um rosto que conseguia reconhecer: Lucinda, chocada 

e furiosa; Caroline, aparvalhada, com os cabelos ruivos soltos desalinhados, já sem 

qualquer traço de pó de arroz.

O saldo de tudo isso foi que ele não soube ao certo se tinha chamado Nicholls às 

vias de fato ou vice-versa. Nicholls o havia desafiado? Tinha uma lembrança nítida 

de Nicholls com um lenço empapado de sangue encostado no nariz e um brilho 

homicida nos olhos semicerrados. Em seguida, lorde John se viu do lado de fora, em 

mangas de camisa, em pé no pequeno jardim fronteiriço à casa dos Joffreys, com uma 

pistola na mão. Não teria optado por duelar com uma pistola desconhecida, teria?

Talvez Nicholls o tivesse ofendido, e ele o tivesse chamado às vias de fato sem se 

dar conta?

Havia chovido mais cedo, e agora fazia frio; o vento fustigava sua camisa em volta 

do corpo. Seu olfato estava aguçado; parecia ser a única coisa a funcionar direito. Ele 

farejou a fumaça das chaminés, a umidade das plantas e o próprio suor, estranha-

mente metálico. E algo nauseabundo, algo que lembrava lama e gosma. Por reflexo, 

esfregou a mão que havia tocado a enguia na calça.

Alguém estava lhe explicando alguma coisa. Com dificuldade, ele concentrou a 

atenção no sr. Hunter, em pé ao seu lado com a mesma expressão penetrante de 

interesse. Bom, claro. É preciso um médico, pensou vagamente. É preciso haver um 

médico num duelo.

– Sim – falou, ao ver as sobrancelhas de Hunter erguidas em algum tipo de pergunta.

Então, tomado por um medo tardio de ter acabado de prometer seu cadáver ao 

médico caso viesse a morrer, agarrou o casaco de Hunter com a mão livre.

– Não… toque… em mim – balbuciou. – Nada… de facas. Seu mórbido – arrema-

tou, por garantia, encontrando enfim a palavra que queria.

Hunter aquiesceu sem parecer ofendido.

O céu estava nublado. A única luz era aquela emitida pelas tochas distantes na 

entrada da casa. Nicholls era um borrão esbranquiçado que vinha se aproximando.

Alguém segurou Grey e o obrigou a se virar. Ele se pegou encostado nas costas 

de Nicholls e ficou espantado com o calor do homem mais alto assim tão próximo.

Merda, pensou de repente. Será que ele sabe atirar?

Alguém falou alguma coisa e ele começou a andar (ou pensou estar andando) até 

um braço estendido o deter e ele se virar em resposta a alguém que apontou com 

urgência para trás de si.
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Ah, que diabos, pensou, cansado, ao ver o braço de Nicholls baixar. Pouco importa.

O clarão do cano da arma o fez piscar; o barulho do tiro se perdeu em meio ao 

arquejo de choque dos espectadores. Ele passou alguns instantes parado se pergun-

tando se tinha sido atingido. Nada lhe pareceu errado, porém, e alguém perto dele o 

instou a atirar.

Poeta maldito, pensou. Vou atirar para cima e acabar com isso. Quero ir para casa.

Ele levantou o braço e mirou o céu, mas seu cérebro falhou por um instante e seu pu-

nho baixou. Ele deu um tranco para corrigi-lo e sua mão se retesou no gatilho. Ele mal 

teve tempo de mover o cano para o lado, e o tiro saiu a esmo.

Para sua surpresa, Nicholls cambaleou de leve, então desabou na grama. Sentou 

apoiado numa das mãos e apertou o ombro com a outra num gesto exagerado, a 

cabeça jogada para trás.

Havia começado a chover bem forte. Grey piscou para tirar a água dos cílios e ba-

lançou a cabeça. O ar tinha um gosto metálico. Por um instante, ele teve a impressão 

de que tinha um cheiro… roxo.

– Não pode ser – comentou em voz alta, percebendo que sua capacidade de fala 

pelo visto tinha voltado.

Virou-se para falar com Hunter, mas o médico tinha corrido para junto de Ni-

cholls e espiava dentro da gola da camisa do poeta. Grey viu que havia sangue na 

camisa, mas Nicholls se recusava a se deitar e gesticulava com a mão livre. O sangue 

de seu nariz lhe escorria pelo rosto; talvez fosse isso.

– Vamos embora, major – disse alguém ao seu lado, em voz baixa. – Ou lady Joffrey 

vai ter problemas.

– O quê? – Ele olhou e se espantou ao dar com Richard Tarleton, que tinha sido seu 

alferes na Alemanha e agora usava um uniforme de tenente dos Lanceiros. – Ah, vai, sim.

Duelos eram proibidos em Londres. Seria um escândalo se a polícia prendesse os 

convidados de Lucinda no jardim de sua casa… Sir Richard, seu marido, não ficaria 

nada contente.

Os espectadores já tinham se dispersado, como se a chuva os houvesse dissolvido. 

As tochas junto à porta haviam sido apagadas. Nicholls, auxiliado por Hunter e mais 

alguém, afastava-se cambaleando sob a chuva cada vez mais forte. Grey estremeceu. 

Só Deus sabia onde estavam seu casaco e sua capa.

– Então vamos – falou.

Grey abriu os olhos.

– Você disse alguma coisa, Tom?

Tom Byrd, seu criado pessoal, acabara de dar uma tossida que parecera uma cha-

miné sendo limpa a uma distância de 30 centímetros de Grey. Ao ver que conseguira 

captar a atenção do patrão, tentou lhe entregar o penico.
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– Sua Graça está lá embaixo, milorde. Com lady Pardloe.

Grey piscou para a janela atrás de Tom, cujas cortinas abertas deixavam entrever 

um débil quadrado de luz chuvosa.

– Lady Pardloe? A duquesa, você quer dizer?

O que poderia ter acontecido? Não podiam passar das nove da manhã. Sua cunhada 

nunca fazia visitas de manhã, e ele nunca a tinha visto ir a lugar algum com seu irmão 

durante o dia.

– Não, milorde. A pequena.

– A peque…? Ah. Minha afilhada?

Ele se sentou, sentindo-se bem, mas estranho, e pegou o utensílio que Tom lhe 

estendia.

– Sim, milorde. Sua Graça disse que deseja falar com o senhor sobre “os aconteci-

mentos de ontem à noite”.

Tom tinha ido até a janela e observava com um ar de censura os restos da camisa e 

da calça de Grey, sujas de grama, lama, sangue e pólvora, e penduradas sem cuidado 

no encosto da cadeira. Lançou um olhar reprovador para Grey, que fechou os olhos, 

tentando recordar os acontecimentos da noite anterior.

Sentia-se um pouco estranho. Não bêbado. Não, não tinha ficado bêbado. Não 

estava com dor de cabeça nem com a digestão difícil…

– Ontem à noite – repetiu, sem convicção.

A noite anterior tinha sido confusa, mas ele se lembrava. A festa da enguia. Lu-

cinda Joffrey, Caroline… Por que cargas-d’água estaria Hal preocupado com… com 

o quê, com o duelo? Por que seu irmão iria se importar com algo tão bobo? E, ainda 

que se importasse, por que aparecer à porta de Grey assim tão cedo com a filha de 

6 meses?

Mais do que a presença da menina, o mais estranho era a hora. Seu irmão mui-

tas vezes tirava a filha de casa, com a débil desculpa de que a criança precisava de 

ar puro. A esposa o acusava de querer exibir a neném, que era mesmo linda. No 

entanto, o motivo era bem mais simples na opinião de Grey. Seu feroz, autocrático 

e ditatorial irmão – coronel do próprio regimento, terror tanto dos próprios solda-

dos quantos dos inimigos – havia sido tomado de amores pela filha. O regimento 

partiria para sua nova missão dali a um mês. Hal não podia suportar ficar longe 

da menina.

Assim, Grey encontrou o duque de Pardloe sentado na sala íntima, e lady Doro-

thea Jacqueline Benedicta Grey aninhada em seu colo mordiscando um biscoito que 

o pai segurava para ela. Sobre a mesa, junto ao cotovelo do duque, estavam a touca 

de seda molhada do bebê, sua mantinha feita de pele de coelho e duas cartas, uma 

aberta, a segunda ainda lacrada.

Hal ergueu os olhos para ele.

– Pedi seu café da manhã. Dottie, diga oi para o tio John.
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Ele virou o bebê com cuidado. A menina manteve a atenção no biscoito, mas 

emitiu um leve trinado.

– Oi, meu amor! – John se inclinou e lhe deu um beijo no alto da cabeça coberta 

por uma penugem loura macia e levemente úmida. – Passeando com o papai em 

meio à chuva?

– Trouxemos uma coisa para você.

Erguendo uma sobrancelha para o irmão, Hal lhe entregou a carta aberta. Grey 

começou a ler.

– O quê?!

Boquiaberto, ele ergueu os olhos do papel.

– Sim, foi o que eu falei quando ela foi entregue na minha porta pouco antes de 

o sol raiar – disse Hal cordialmente. Equilibrando o bebê com cuidado, estendeu a 

mão para a carta lacrada. – Tome, esta é a sua. Chegou logo depois de o sol nascer.

Grey largou a primeira carta como se estivesse em chamas e agarrou a segunda, 

que abriu com um rasgão. Sem preâmbulos, ela dizia:

Ai, John, me perdoe, eu não consegui detê-lo, não consegui mesmo, eu sinto 

TANTO. Falei para ele, mas ele não quis escutar. Eu queria fugir, mas não sei 

para onde ir. Por favor, por favor faça alguma coisa!

Não estava assinada, mas não era preciso. Ele havia reconhecido a caligrafia da 

Honorável Caroline, por mais rabiscada e frenética que estivesse. O papel estava 

manchado e franzido… Teriam sido lágrimas?

Ele balançou a cabeça, a fim de clarear os pensamentos, então tornou a pegar a 

primeira carta. Era mesmo o que tinha lido da primeira vez: um pedido formal de 

Alfred, lorde Enderby, para Sua Graça, o duque de Pardloe, pedindo satisfações em 

relação ao atentado à honra de sua irmã, Honorável Caroline Woodford, por parte 

do irmão de Sua Graça, lorde John Grey.

Grey olhou para um documento, depois para o outro, várias vezes, então encarou 

o irmão.

– O que é isso?

– Imagino que a sua noite tenha sido movimentada – disse Hal, dando um leve 

grunhido ao se abaixar para catar o biscoito que Dottie deixara cair no tapete. – Não, 

querida, você não vai querer mais isso.

Dottie discordou dessa afirmação, e só se distraiu quando tio John a pegou no colo 

e soprou sua orelha.

– Movimentada? – repetiu ele. – Foi, sim, bastante. Mas eu não fiz nada com 

Caroline Woodford a não ser segurar sua mão enquanto levava um choque de uma 

enguia-elétrica, eu juro. Gugugugugu-ppppssshhhh – acrescentou para Dottie, cuja 

reação foi guinchar e rir.
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Ele então ergueu os olhos e deu com Hal a encará-lo.

– A festa de Lucinda Joffrey – explicou Grey. – Você e Minnie foram convidados, 

não?

Hal grunhiu.

– Ah, sim, fomos, mas já tínhamos compromisso. Minnie não mencionou a en-

guia. Mas que história foi essa que escutei sobre você ter travado um duelo por causa 

da moça?

– O quê? Não foi um… – Ele se calou, tentando pensar. – Bom, pensando melhor, 

talvez tenha sido. Nicholls… você sabe, aquele nojento que escreveu a ode aos pés 

de Minnie? Ele beijou a srta. Woodford e ela não queria, então eu dei um soco nele. 

Quem lhe contou sobre o duelo?

– Richard Tarleton. Ele chegou tarde ontem à noite à sala de carteado de White e 

disse que tinha acabado de acompanhar você até em casa.

– Bem, nesse caso o senhor sabe tanto a respeito quanto eu. Ah, quer voltar para 

o papai agora, é?

Ele entregou Dottie ao irmão e limpou um pouco da saliva que havia molhado o 

ombro de seu casaco.

– Imagino que seja isso que Enderby queira dizer. – Hal meneou a cabeça para a 

carta do conde. – Que você chamou a atenção para a pobre moça e comprometeu 

sua virtude travando um duelo escandaloso por causa dela. Suponho que ele tenha 

certa razão.

Dottie agora mordiscava com a gengiva o dedo do pai enquanto emitia pequenos 

rosnados. Hal levou a mão ao bolso e retirou um mordedor para bebês em fase de 

dentição, que ofereceu à filha enquanto lançava para Grey um olhar de viés.

– Você não quer se casar com Caroline Woodford, quer? A pergunta de Enderby 

na verdade é essa.

– Meu Deus, não!

Caroline era uma boa amiga: inteligente, bonita e com tendência a loucas escapa-

das… mas se casar? Ele?

Hal aquiesceu.

– Bela moça, mas em um mês você acabaria em Newgate ou Bedlam.

– Ou então morto – completou Grey, tocando com delicadeza a atadura na qual 

Tom insistira em enrolar seus dedos. – Como está Nicholls, você sabe?

– Ah. – Hal se inclinou um pouco para trás e inspirou fundo. – Bom… para falar 

a verdade ele está morto. Recebi uma mensagem bem desagradável do pai dele acu-

sando você de assassinato. A carta chegou durante o café. Eu me esqueci de trazer. 

Você tinha a intenção de matá-lo?

Grey se sentou de modo um tanto abrupto; todo o sangue se esvaíra de sua cabeça.

– Não – sussurrou. Sentiu os lábios rígidos e as mãos dormentes. – Ah, meu Deus, 

não!
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Hal tirou depressa do bolso sua caixa de rapé com apenas uma das mãos, pegou 

o frasco de sais de cheiro que guardava lá dentro e o passou para o irmão. Grey 

se sentiu grato. Não estava a ponto de desfalecer, mas o impacto dos vapores de 

amoníaco lhe proporcionou uma desculpa para os olhos lacrimejantes e a respiração 

congestionada.

– Meu Deus – repetiu ele, e deu vários espirros explosivos em sequência. – Eu não 

mirei para matar… Eu juro, Hal! Eu atirei para cima. Ou pelo menos tentei – con-

cluiu, sincero.

A carta de lorde Enderby agora fazia mais sentido, assim como a presença de Hal. 

O que antes era um acontecimento bobo, que deveria ter desaparecido com o orva-

lho matinal, havia se transformado. As fofocas iriam se espalhar e o caso se tornaria 

um escândalo, possivelmente algo pior. Não era impensável que ele pudesse ser preso 

por assassinato. Sem aviso algum, o tapete estampado se abriu sob seus pés, um abismo 

dentro do qual sua vida poderia desaparecer.

Hal aquiesceu e lhe passou o próprio lenço.

– Eu sei – disse seu irmão em voz baixa. – Às vezes as coisas… acontecem. Coisas 

que você não pretendia… que daria a vida para desfazer.

Grey enxugou o rosto e aproveitou a proteção do gesto para olhar para o irmão. 

De repente, Hal lhe pareceu mais velho do que de fato era, com o rosto abatido por 

mais do que a preocupação com ele.

– Está se referindo a Nathaniel Twelvetrees?

Normalmente ele não teria mencionado esse assunto, mas ambos haviam baixado 

a guarda. Hal lançou-lhe um olhar incisivo. Em seguida, afastou o rosto.

– Não, Twelvetrees não. Quanto a isso eu não tive escolha. Eu quis matá-lo. Estava 

me referindo… ao que acarretou esse duelo. – Ele fez uma careta. – Quem se casa 

com pressa se arrepende aos poucos. – Ele olhou para o bilhete sobre a mesa e ba-

lançou a cabeça. Passou a mão pela delicada cabeça de Dottie. – Não vou deixar você 

repetir meus erros, John – falou, baixinho.

Grey assentiu sem dizer nada. A primeira esposa de Hal tinha sido seduzida por 

Nathaniel Twelvetrees. Mas Grey não precisava do exemplo do irmão. Havia muito 

tempo decidira nunca se casar.

Hal franziu o cenho e tamborilou na carta dobrada em cima da mesa, pensativo. 

Lançou um olhar fugidio para John e suspirou. Levou a mão até dentro do casaco e 

tirou dois outros documentos. Pelo lacre, um deles era oficial.

– Sua nova missão – falou, entregando-lhe os papéis. – Por causa de Crefeld – 

acrescentou, e arqueou a sobrancelha ao ver o olhar de pura incompreensão do 

irmão. – Você foi promovido a tenente-coronel. Não se lembra?

– Eu… bem… não exatamente.

Tinha uma vaga sensação de que alguém, decerto Hal, havia anunciado isso 

logo depois de Crefeld, mas ele se encontrava ferido na ocasião e não estava em 
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condições de pensar no Exército, muito menos de se importar com uma promoção 

após uma batalha.

– Não houve uma confusão em relação a isso? – Grey pegou a carta de missão e a 

abriu com o cenho franzido. – Pensei que eles tivessem mudado de ideia.

– Ah, então você se lembra – disse Hal, ainda com a sobrancelha arqueada. – O 

general Wiedman o promoveu depois da batalha. Só que a confirmação foi adiada 

por causa do inquérito sobre a explosão do canhão, e depois do… ahn… da confusão 

em relação a Adams.

– Ah. – Grey ainda estava abalado com a notícia da morte de Nicholls, mas ouvir 

o nome de Adams fez seu cérebro voltar a funcionar. – Adams. Ou seja, Twelvetrees 

segurou a promoção?

Coronel Reginald Twelvetrees, da Real Artilharia Britânica: irmão de Nathaniel e 

primo de Bernard Adams, o traidor que aguardava julgamento na Torre por causa 

do que Grey tinha feito no outono anterior.

– Sim. Canalha – acrescentou Hal, sem paixão. – Vou jantar esse sujeito um dia 

desses.

– Não por minha causa, espero – disse Grey, seco.

– Ah, não – assegurou-lhe Hal, ninando a filha de leve para evitar que ela se cha-

teasse. – Vai ser um prazer puramente pessoal.

Apesar da aflição, o comentário fez Grey sorrir.

– Certo – falou, e olhou para o quarto documento, ainda dobrado sobre a mesa. 

Era uma carta com aspecto oficial, e já tinha sido aberta. O lacre estava rompido. – 

Uma proposta de casamento, uma denúncia de assassinato e uma promoção… e esta 

aqui? O que pode ser? A conta do alfaiate?

– Ah, essa daí. Eu não tinha a intenção de mostrar – respondeu Hal, inclinando-se 

com cuidado para lhe entregar a carta sem deixar Dottie cair. – Mas, levando em 

conta as circunstâncias…

Hal aguardou, sem reagir, enquanto Grey abria a carta e lia. Era um pedido… ou 

melhor, uma ordem para o comparecimento do major lorde John Grey à corte marcial 

de certo capitão Charles Carruthers, para testemunhar quanto ao seu caráter. No…

– No Canadá? – A exclamação de John assustou Dottie, que franziu o rosto e 

ameaçou chorar.

– Shh, meu amor. – Hal a ninou mais depressa e se apressou em lhe dar alguns 

tapinhas nas costas. – Está tudo bem; tio John está só sendo bobo.

Grey ignorou o comentário e acenou com a carta para o irmão.

– Por que Charlie Carruthers está sendo julgado numa corte marcial? E por que 

estou sendo convocado como testemunha do seu caráter?

– Por não ter conseguido sufocar um motim – respondeu Hal. – Quanto ao mo-

tivo, parece que foi ele quem pediu. Um oficial acusado pode convocar as próprias 

testemunhas, seja para que finalidade for. Você não sabia disso?
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Grey supunha que soubesse, de um ponto de vista acadêmico, mas nunca havia 

participado de uma corte marcial. Não era um procedimento normal, e ele desco-

nhecia seu funcionamento. Olhou de esguelha para Hal.

– Você disse que não pretendia me mostrar?

Hal deu de ombros e soprou de leve por cima da cabeça da filha, fazendo os curtos

cabelos louros se encresparem e se eriçarem como trigo ao vento.

– Não teria adiantado nada. Eu pretendia escrever de volta e dizer que, na condi-

ção de seu superior, preciso de você aqui. Por que você deveria ser arrastado para as 

terras selvagens do Canadá? Mas, considerando seu talento para situações constran-

gedoras… Aliás, qual foi a sensação? – indagou ele, curioso.

– Que sensa…? Ah, a enguia. – Grey estava acostumado às mudanças bruscas de

assunto do irmão, e se ajustou com facilidade. – Bom, foi um choque e tanto.

O semblante sério de Hal o fez rir, ainda que fosse um riso trêmulo; Dottie se remexeu 

no colo do pai e estendeu os bracinhos roliços para o tio num gesto encantador.

– Sua sapeca – disse Grey, e a pegou no colo. – Não, sério, foi incrível. Sabe a sen-

sação de quando se quebra um osso? Aquela espécie de tranco que traspassa o corpo 

antes de você sentir a dor, e você fica cego por um instante e tem a sensação de que 

alguém martelou um prego na sua barriga? Foi desse jeito, só que bem mais forte, e 

durou mais tempo. Fiquei sem ar – admitiu ele. – Literalmente. Acho que meu cora-

ção também parou. O dr. Hunter, aquele anatomista, sabe? Ele estava lá e me deu um 

soco no peito para fazer meu coração recomeçar a bater.

Hal escutava com atenção e fez várias perguntas, às quais Grey respondeu de for-

ma automática, pois sua mente estava ocupada com aquele último e surpreendente 

comunicado.

Charlie Carruthers. Os dois tinham sido jovens oficiais na mesma época, embora 

em regimentos diferentes. Haviam lutado lado a lado na Escócia e passeado um pou-

co juntos por Londres na folga seguinte. Tiveram… bem, não se podia chamar aquilo 

de caso. Três ou quatro breves encontros… quinze minutos suados e ofegantes em 

cantos escuros, que podiam ser convenientemente esquecidos à luz do dia ou des-

cartados como consequência do álcool, nunca abordados por qualquer um dos dois.

Isso tinha sido na fase ruim, como ele costumava pensar naquele período de sua 

vida: os anos após a morte de Hector, quando havia buscado o esquecimento onde 

podia encontrar, e encontrara com frequência, antes de se recuperar.

Provavelmente não teria sequer se lembrado de Carruthers não fosse um detalhe: 

ele nascera com uma deformidade. Sua mão direita tinha um aspecto normal, mas 

havia outra mão atrofiada que brotava do pulso e se aninhava bem encaixadinha junto 

à companheira maior. Certamente dr. Hunter teria pagado centenas por aquela mão, 

pensou Grey com um leve espasmo no estômago.

A mão atrofiada tinha apenas dois dedos curtos e um toco de polegar, mas Carru-

thers conseguia abri-la e fechá-la, embora não sem abrir e fechar também a maior. 
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