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caPítulo 1

a Senhora de littlegreen houSe

A srta. Arundell morreu no dia 1o de maio. Embora 
a doença tenha durado pouco, sua morte não provocou 
muita surpresa na cidadezinha interiorana de Market 
Basing, onde vivia desde os dezesseis anos. Emily Arun-
dell já tinha bem mais de setenta e era a última de uma 
família de cinco filhos. Não era segredo que estava com 
a saúde fragilizada havia um bom tempo e que, na rea-
lidade, cerca de dezoito meses antes, quase morrera de 
uma enfermidade parecida com a que a matou.

Embora a morte da srta. Arundell não tenha sur-
preen dido ninguém, outra coisa surpreendeu. As cláu-
sulas de seu testamento suscitaram diversas emoções: 
espanto, excitação, profunda reprovação, fúria, desespe-
ro, raiva e fofoca generalizada. Durante semanas, meses 
até, não se falou de outra coisa em Market Basing! Todos 
tinham um palpite sobre o assunto: do dono do armazém, 
o sr. Jones, para quem “o sangue devia falar mais alto”, 
à sra. Lamphrey, da agência dos correios, que repetia ad 
nauseam: “Tem alguma coisa por trás disso, pode ter 
certeza! Escreva o que estou dizendo”.

O que apimentou as especulações sobre o assunto 
foi que o testamento havia sido feito em 21 de abril. 
Adicione-se ainda o fato de que as pessoas mais próximas 
a Emily Arundell hospedaram-se com ela pouco antes 
daquela data, no feriado de Páscoa, e irá se perceber que 
as teorias mais escandalosas poderiam ser levantadas, 
aliviando agradavelmente a monotonia da vida cotidiana 
de Market Basing.

Havia uma pessoa que, suspeitava-se, sabia mais 
sobre o assunto do que gostaria de admitir. Era a srta. 
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Wilhelmina Lawson, dama de companhia da srta. Arun-
dell. No entanto, a srta. Lawson disse estar tão no escuro 
quanto todo mundo. Declarou que também ficara espan-
tada com a leitura do testamento.

É claro que muita gente não acreditava. Porém, 
quer a srta. Lawson fosse ou não tão ignorante quanto 
se declarava, apenas uma pessoa conhecia realmente os 
fatos. Essa pessoa era a própria morta. Emily Arundell 
não dera satisfações a ninguém, como era de seu feitio. 
Nem mesmo ao advogado mencionara seus motivos. 
Ficou satisfeita em deixar claros os seus desejos.

Nessa reticência podia ser encontrado o tom da 
personalidade de Emily Arundell. Em todos os aspectos, 
ela era um produto típico de sua geração. Tinha vícios 
e virtudes. Era autocrática e autoritária, mas também 
bastante calorosa. Tinha a língua afiada, mas agia com do-
çura. Era sentimental nas aparências, mas, internamente, 
perspicaz. Teve uma sucessão de damas de companhia de 
quem abusava de modo impiedoso, mas a quem tratava 
com grande generosidade. Valorizava muito a responsa-
bilidade para com a família.

Na sexta-feira antes da Páscoa, Emily estava no 
saguão de Littlegreen House dando diversas orientações 
à srta. Lawson. Emily Arundell fora uma moça bonita e 
tornou-se uma senhora conservada, empertigada e de 
modos enérgicos. O leve tom amarelado em sua pele era 
um alerta de que ela não podia comer alimentos pesados 
impunemente.

Naquele momento, perguntava:
– E então, Minnie, onde você acomodou todo 

mundo?
– Bem, pensei... e espero ter feito certo... em pôr o dr. 

e a sra. Tanios no quarto de carvalho, Theresa no quarto 
azul e o sr. Charles no antigo quarto das crianças...

A srta. Arundell interrompeu:
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– Theresa pode ficar no antigo quarto das crianças, 
e Charles, no quarto azul.

– Ah, sim... sinto muito... pensei que o quarto das 
crianças fosse inconveniente... 

– Servirá muito bem para Theresa.
No tempo da srta. Arundell, as mulheres ficavam 

em segundo plano. Os homens eram os membros mais 
importantes da sociedade.

– É uma pena que as crianças não venham – mur-
murou a srta. Lawson, sentimental.

Adorava crianças, mas era incapaz de lidar com elas.
– Quatro visitantes é o suficiente – retrucou a 

srta. Arundell. – De qualquer maneira, Bella mima os 
filhos de maneira abominável. Eles nem em sonhos são 
obedientes.

Minnie Lawson objetou:
– A sra. Tanios é uma mãe muito dedicada.
A srta. Arundell replicou, com um grave tom de 

aprovação: 
– Bella é uma boa mulher.
A srta. Lawson suspirou e disse:
– Deve ser muito difícil para ela, às vezes, viver num 

lugar estranho como Esmirna.
Emily Arundell respondeu:
– Ela fez a cama e agora deve se deitar nela.
E tendo pronunciado tal dito vitoriano, prosseguiu:
– Agora vou à cidade para tratar das encomendas 

para o fim de semana.
– Ah, srta. Arundell, deixe-me tratar disso. Quero 

dizer...
– Bobagem. Prefiro ir eu mesma. Rogers precisa ser 

tratado com firmeza. O seu problema, Minnie, é que você 
não tem pulso firme. Bob! Bob! Onde está ele?

Um terrier pelo-de-arame desceu correndo a escada. 
Ficou andando em círculos ao redor da dona e soltando 
latidos curtos e ritmados de alegria e expectativa.



12

Juntos, dona e cachorro saíram pela porta da frente 
e seguiram pelo caminho que levava ao portão. 

A srta. Lawson ficou parada na porta, atrás deles, 
sorrindo, com ar bobo e com a boca entreaberta. Atrás 
dela, uma voz disse, áspera:

– Aquelas fronhas que você me deu não são do 
mesmo jogo.

– O quê? Que distração a minha...
Minnie Lawson mergulhou novamente na rotina de 

cuidados domésticos.
Emily Arundell, acompanhada por Bob, avançou 

com ar imponente pela rua principal de Market Basing.
Era como uma verdadeira comitiva real. Em cada 

estabelecimento onde ela entrava, o proprietário sempre 
se apressava para atendê-la.

Ela era a srta. Arundell de Littlegreen House. Era 
“uma das nossas clientes mais antigas”. Era “da velha 
guarda. Não se fazem muitas como ela hoje em dia.”

– Bom dia, senhora! Em que posso ter o prazer de 
ajudá-la? Não é macia? Bem, sinto muito por isso. Pen-
sei que se tratasse de uma boa sela... Sim, é claro, srta. 
Arundell... Se a senhora está dizendo, é porque é. Não, 
de fato, eu não pensaria em mandar para a senhora, srta. 
Arundell... Sim, eu mesmo tratarei disso.

Bob e Spot, o cão do açougueiro, giravam ao redor 
um do outro, com os pelos do pescoço eriçados, rosnando 
baixinho. Spot era um cachorro gordo de raça indefinida. 
Sabia que não devia brigar com os cachorros dos clientes, 
mas se permitia deixar claro a eles, por meio de uma sutil 
indicação, exatamente como os transformaria em carne 
moída se tivesse tal liberdade.

Bob, um cão corajoso, respondia à altura.
Emily Arundell disse “Bob!”, com firmeza, e seguiu 

em frente.
Na quitanda, havia uma reunião de celebridades. 

Outra senhora de idade, de contornos esféricos, mas 
igualmente distinta pelo ar de realeza, disse:
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– Bom dia, Emily.
– Bom dia, Caroline.
Caroline Peabody disse:
– Esperando a visita dos seus jovens?
– Sim, de todos. Theresa, Charles e Bella.
– Então a Bella vem para casa? O marido também? 
– Sim.
A resposta foi um simples monossílabo, mas enfatiza-

da por um conhecimento comum a ambas as senhoras.
Bella Biggs, sobrinha de Emily Arundell, se casara 

com um grego. E a família de Emily Arundell, que era 
conhecida como “gente de bem”, simplesmente não se 
casava com gregos.

A fim de dar um vago tom de consolo ao que dizia 
(pois é claro que tal assunto não poderia ser comentado 
abertamente), a srta. Peabody falou:

– O marido de Bella é muito inteligente. E encan-
tador!

– Ele é muito encantador – concordou a srta. 
Arundell.

A caminho da rua, a srta. Peabody perguntou:
– Que história é essa de Theresa estar noiva do 

jovem Donaldson?
A srta. Arundell deu de ombros.
– Os jovens são muito informais hoje em dia... 

Infelizmente, creio que terá de ser um noivado bastante 
longo... quer dizer, se sair algo disso. Ele não tem onde 
cair morto.

– É claro que Theresa tem seu próprio dinheiro – 
comentou a srta. Peabody.

A srta. Arundell respondeu, seca:
– De jeito nenhum um homem pode desejar viver 

à custa do dinheiro da esposa.
A srta. Peabody deu uma risada forte e rouca.
– Eles não parecem se importar com isso hoje em 

dia. Você e eu estamos fora de moda, Emily. O que não 
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consigo entender é o que a menina vê nele. Ele é muito 
sem graça!

– Imagino que seja um bom médico.
– Aquele pincenê... e aquele jeito formal de falar! Na 

minha juventude, nós o chamaríamos de varapau!
Houve uma pausa enquanto a memória da srta. 

Peabody, mergulhando no passado, invocava visões de 
jovens elegantes e de barba...

Disse, num suspiro:
– Mande aquele cachorro do Charles ir me ver... se 

for possível.
– Claro. Direi a ele.
As duas senhoras se separaram.
Elas se conheciam havia bem mais de cinquenta 

anos. A srta. Peabody sabia de certos lapsos lamentáveis 
da vida do general Arundell, pai de Emily. Sabia exata-
mente o choque que o casamento de Thomas Arundell 
fora para as irmãs. Tinha uma ideia muito clara de certos 
problemas ligados à geração mais jovem. 

Mas nenhuma palavra jamais havia sido mencio-
nada entre as duas a respeito de qualquer um desses 
assuntos. Eram ambas pilares da dignidade e da solida-
riedade familiar e de completa reticência em questões 
de família.

A srta. Arundell voltou caminhando para casa com 
Bob trotando lentamente em seus calcanhares. Para si 
mesma, Emily Arundell admitia o que jamais admitiria 
para outro ser humano: sua insatisfação em relação à 
geração mais jovem da família.

Theresa, por exemplo. Não tinha qualquer controle 
sobre Theresa desde que ela tivera acesso ao próprio 
dinheiro aos 21 anos. Desde então, a menina havia con-
quistado certa popularidade. Seu retrato aparecia com 
frequência nos jornais. Fazia parte de um grupo jovem, 
brilhante e moderninho de Londres – um grupo que fazia 
festas loucas e que ocasionalmente ia parar na polícia. 
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Não era o tipo de notoriedade que Emily aprovaria para 
um Arundell. Na realidade, reprovava o modo de vida de 
Theresa. Quanto ao noivado da moça, tinha sentimentos 
um tanto conflitantes. Por um lado, não considerava um 
arrivista como o dr. Donaldson bom o bastante para uma 
Arundell. Por outro, tinha uma desconfortável cons-
ciência de que Theresa era uma mulher absolutamente 
inadequada para um pacato médico do interior.

Com um suspiro, desviou os pensamentos para 
Bella. Não havia defeito a ser encontrado em Bella. Era 
uma boa mulher – mãe e esposa devotada, de comporta-
mento bastante exemplar – e extremamente chata! Mas 
nem mesmo ela podia ser vista com total aprovação, pois 
havia se casado com um estrangeiro. E não apenas com 
um estrangeiro, mas um grego. Na mente preconceituosa 
da srta. Arundell, um grego era quase tão ruim quanto um 
argentino ou um turco. O fato de o dr. Tanios ser encan-
tador, educado e famoso pela competência na profissão 
apenas piorava a opinião da velha a respeito dele. Ela não 
confiava em modos encantadores nem em elogios fáceis. 
Também por este motivo, achava difícil gostar dos dois 
filhos do casal. Ambos tinham a aparência do pai – não 
tinha nada de inglês neles. 

E então havia Charles...
Sim, Charles...
Não adiantava fazer vistas grossas aos fatos. Por mais 

encantador que fosse, Charles não era confiável.
Emily Arundell suspirou. Sentiu-se repentinamente 

cansada, velha e deprimida...
Pensou que não duraria muito mais tempo...
Lembrou-se do testamento que fizera alguns anos 

antes. 
Deixaria uma pequena parte aos criados e a insti-

tuições de caridade, mas a maior parte de sua conside-
rável fortuna seria dividida igualmente entre seus três 
familiares vivos.
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Ainda lhe parecia que fizera o mais certo e justo. 
Passou pela sua cabeça perguntar se não havia alguma 
forma de garantir o dinheiro de Bella de modo que o 
marido não pudesse tocá-lo... Precisava perguntar ao 
sr. Purvis.

Atravessou o portão de Littlegreen House.

Charles e Theresa Arundell chegaram de carro; os 
Tanios, de trem.

O casal de irmãos chegou primeiro. Charles, alto e 
bonito, com seu jeito meio gozador, disse:

– Olá, tia Emily, como está essa garota? Você está 
ótima.

E lhe deu um beijo.
Theresa esticou o rosto jovem com indiferença na 

direção do rosto enrugado de Emily.
– Como você está, tia Emily?
Theresa, pensou a tia, estava longe de parecer bem. 

O rosto, por baixo da farta maquiagem, estava levemente 
cansado, e havia rugas ao redor dos olhos. 

Tomaram chá na sala de estar. Bella Tanios, com 
os cabelos presos para trás e cachos saindo de debaixo 
do chapéu da última moda, que ela usava num ângulo 
torto, encarava a prima Theresa com uma avidez paté-
tica por assimilar e memorizar as roupas da outra. Era 
o destino da pobre Bella ser apaixonada por roupas sem 
ter qualquer gosto para se vestir. As roupas de Theresa 
eram caras, um tanto estranhas, e, além disso, Theresa 
tinha um corpo perfeito.

Quando chegou à Inglaterra, de Esmirna, Bella 
tentara cuidadosamente copiar a elegância de Theresa 
com roupas de preços mais baixos e cortes de tecidos 
inferiores.

O dr. Tanios, um homem barbudo de aparência ale-
gre, estava conversando com a srta. Arundell. A voz dele 
era calorosa e grave, uma voz atraente que encantava o 
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interlocutor quase contra a vontade. Encantava a própria 
srta. Arundell, a contragosto.

A srta. Lawson estava bastante agitada. Ia e vinha, 
servindo pratos, mexendo na mesa do chá. Charles, cujos 
modos eram excelentes, levantou-se mais de uma vez para 
ajudá-la, mas ela não demonstrou qualquer gratidão.

Quando, depois do chá, o grupo saiu para dar uma 
volta no jardim, Charles sussurrou para a irmã:

– A srta. Lawson não gosta de mim. Estranho, não?
Theresa respondeu em tom jocoso:
– Muito estranho. Então existe alguém que resista 

ao seu fascínio fatal?
Charles deu um sorriso envolvente e disse: 
– Sorte que é apenas a srta. Lawson...
No jardim, a srta. Lawson caminhava com a sra. 

Tanios e lhe perguntava a respeito das crianças. A expres-
são insípida de Bella Tanios se iluminou. Esqueceu-se 
de observar Theresa. Falou com vivacidade e animação. 
Mary havia dito uma coisa muito curiosa no barco...

Achou Minnie Lawson uma interlocutora muito 
simpática. 

Em seguida, um jovem de cabelos claros, com um 
rosto solene e usando um pincenê, apareceu no jardim, 
vindo da casa. Parecia bastante tímido. A srta. Arundell 
o cumprimentou educadamente.

Theresa disse:
– Olá, Rex!
Passou um braço pelo dele. Os dois se afastaram.
Charles fez uma careta. Escapou para conversar com 

o jardineiro, um aliado dos velhos tempos. 
Quando a srta. Arundell voltou para a casa, Charles 

estava brincando com Bob. O cachorro estava parado em 
cima da escada, com a bola na boca e o rabo abanando.

– Venha, meu velho – chamou Charles.
Bob se sentou e empurrou lentamente a bola com 

o focinho até a beirada do degrau. Quando enfim a 
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empur rou além do degrau, levantou-se, bastante exci-
tado. A bola quicou devagar escada abaixo. Charles a 
apanhou e a atirou de volta para o cachorro, que a pegou 
com a boca. A performance se repetiu.

– Ele sempre faz isso – disse Charles. 
Emily Arundell sorriu.
– E é capaz de ficar fazendo isso durante horas – 

comentou.
Entrou na sala de estar, e Charles a seguiu. Bob deu 

um latido decepcionado.
Olhando pela janela, Charles falou:
– Olhe para Theresa com o namoradinho. Formam 

mesmo um casal esquisito!
– Você acha que a Theresa está realmente levando 

isso a sério?
– Ah, ela é louca por ele – Charles respondeu em tom 

confiante. – Gosto estranho esse, mas, enfim... Acho que 
deve ser o jeito que ele olha para ela, como se ela fosse um 
rato de laboratório, e não uma mulher de verdade. Isso é 
uma novidade para Theresa. Pena que o sujeito seja tão 
pobre. Theresa tem gostos caros.

A srta. Arundell disse, seca:
– Não tenho dúvidas de que ela pode mudar seu es-

tilo de vida... se quiser! E, afinal, ela tem renda própria.
– Quê? Ah, sim, sim, é claro. – Charles lançou um 

olhar quase culpado na direção dela.
Naquela noite, enquanto os outros estavam reuni-

dos na sala esperando o jantar ser servido, houve uma 
correria e uma explosão de palavrões na escada. Charles 
entrou com o rosto vermelho.

– Desculpe, tia Emily, estou atrasado? Aquele seu 
cachorro quase me fez levar o maior tombo. Deixou 
aquela bolinha dele na escada. 

– Cachorrinho descuidado! – gritou a srta. Lawson, 
inclinando-se na direção de Bob.




