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CAPÍTULO 1

Copplestone Court, a requintada e setecentista casa 
de campo de Henry e Clarissa Hailsham-Brown, situada 
nas colinas suaves do interior de Kent, parecia bonita 
mesmo ao fim de uma tarde chuvosa de março. No térreo, 
na sala de estar finamente mobiliada, com portas de vidro 
para o jardim, dois homens estavam em pé junto a uma 
mesa estreita encostada à parede na qual descansava uma 
bandeja com três taças de vinho do Porto, cada uma com 
um número: um, dois e três. Também havia na mesa um 
lápis e uma folha de papel.

Sir Rowland Delahaye, cinqüentão de aparência 
distinta, com modos agradáveis e refinados, sentou-se 
no braço de uma confortável cadeira. Em seguida, Hugo 
Birch, sexagenário com tendência a ser um tanto irascível, 
colocou uma venda nos olhos de Sir Rowland e entre-
gou-lhe uma das taças. Sir Rowland bebeu, avaliou por 
um instante e disse:

– Acho que... sim... com certeza... sim: é o Dow 42.
Murmurando “Dow 42”, Hugo repôs a taça na mesa, 

anotou e entregou a taça seguinte. De novo, Sir Rowland 
sorveu o vinho. Fez uma pausa, tomou outro gole e acenou 
com a cabeça de modo afirmativo. 

– Agora, sim – afirmou convicto. – Isto que é um 
bom vinho do Porto. – Tomou outro gole. – Não há 
dúvida: Cockburn 27.
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Devolveu a taça a Hugo e acrescentou:
– Imagine só, Clarissa desperdiçar uma garrafa de 

Cockburn 27 numa prova tola como esta. É um sacrilégio, 
sem dúvida. Mas, enfim, mulheres não entendem nada 
de vinho do Porto.

Hugo pegou a taça, anotou o veredicto no papel sobre 
a mesa e entregou a terceira taça ao amigo. Após um gole 
rápido, a reação de Sir Rowland foi imediata e violenta.

– Argh! – exclamou com repugnância. – Rich Ruby, 
um vinho “tipo porto”. Não sei como Clarissa tem uma 
coisa destas em casa.

Após ter a opinião devidamente registrada, tirou a 
venda dos olhos. 

– Agora é a sua vez – disse para Hugo. 
Tirando os óculos de aros de tartaruga, Hugo permi-

tiu que Sir Rowland colocasse a venda em seus olhos. 
– Bem, calculo que ela use esse porto barato para 

marinar a lebre ou dar sabor à sopa – sugeriu. – Não acre-
dito que Henry a deixe oferecê-lo aos convidados.

– Pronto, Hugo – afirmou Sir Rowland, terminando 
de atar a venda nos olhos do amigo. – Talvez eu deva girar 
você três vezes como no jogo da cabra-cega – falou, condu-
zindo Hugo até a cadeira de braços e o ajudando a sentar.

– Vá com calma – reclamou Hugo, tateando a ca-
deira atrás de si.

– Tudo certo? – perguntou Sir Rowland.
– Sim.
– Então, em vez disso vou mudar a posição das taças 

– disse Sir Rowland, girando de leve as taças na mesa.
– Não precisa – disse Hugo. – Acha que posso me 

influenciar pelo que você disse? Entendo tanto de vinho 
do Porto quanto você, em qualquer dia e hora, meu caro 
Roly.

 – Não esteja tão certo disso. Seja como for, um 
homem prevenido vale por dois – insistiu Sir Rowland.
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Quando estava quase entregando uma das taças a 
Hugo, o terceiro convidado dos Hailsham-Brown entrou 
do jardim. Jeremy Warrender, jovem atraente de seus 
vinte e poucos anos, vestia uma capa de chuva por cima 
da roupa. Ofegante e visivelmente sem fôlego, rumou 
ao sofá e estava pronto para deixar-se cair nele quando 
percebeu o que estava acontecendo.

– O que diabo vocês dois estão inventando? – per-
guntou ao tirar a capa impermeável e o casaco. – O jogo 
das três cartas com taças?

– Que foi isso? – quis saber o vendado Hugo. – Pa-
rece que alguém deixou entrar um cachorro na sala.

– É só o jovem Warrender – garantiu Sir Rowland. 
– Comporte-se.

– Ah, tive a impressão de que era um cachorro arfan-
do depois de perseguir um coelho – disse Hugo.

– Fui três vezes ao portão do chalé e voltei de capa 
de chuva – explicou Jeremy ao afundar pesadamente no 
sofá. – Ao que consta, o diplomata herzoslovaco fez esse 
percurso em 4 minutos e 53 segundos, com o peso extra 
da capa de chuva. Corri tudo que pude, mas não consegui 
em menos de 6 minutos e 10 segundos. E não acredito que 
ele tenha conseguido. Só Chris Chattaway conseguiria 
fazer nesse tempo, com ou sem capa de chuva.

– Quem lhe contou sobre o diplomata herzoslovaco? 
– perguntou Sir Rowland.

– Clarissa.
– Clarissa! – exclamou Sir Rowland, rindo dis far-

ça damente. 
– Ah, Clarissa – bufou Hugo com desdém. – Não 

deve dar crédito algum ao que Clarissa fala. 
Ainda rindo consigo, Sir Rowland prosseguiu:
– Acho que você não conhece muito bem sua anfitriã, 

Warrender. É uma moça de imaginação muito fértil.
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Jeremy levantou-se.
– Quer dizer que ela inventou toda essa história? 

– perguntou indignado.
– Ela é bem capaz disso – respondeu Sir Rowland ao 

entregar uma das três taças para o ainda vendado Hugo. 
– É bem o tipo de piada que ela gosta.

– É mesmo? Esperem até eu me encontrar com essa 
moça – prometeu Jeremy. – Ela vai ouvir poucas e boas. 
Nossa, estou exausto. – E caminhou a passos largos e 
pomposos rumo ao hall, levando a capa de chuva.

– Pare de resfolegar como uma morsa – reclamou 
Hugo. – Estou tentando me concentrar. Uma nota de 
cinco libras está em jogo. Roly e eu temos uma aposta 
em andamento.

– Verdade? E qual é? – indagou Jeremy, retornando 
para se empoleirar no braço do sofá.

– Para ver quem é o melhor avaliador de vinho do 
Porto – disse-lhe Hugo. – Temos Cockburn 27, Dow 42 e 
o melhor da mercearia local. Silêncio agora. Isto é impor-
tante. – Experimentou a primeira taça e depois murmurou 
com indiferença: – Hum... ah.

– E então? – indagou Sir Roland. – Já decidiu qual é?
– Não me apresse, Roly – exclamou Hugo. – Não me 

faça colocar o carro na frente dos bois. Cadê o próximo?
Ele manteve a taça na mão enquanto outra lhe era 

entregue. Bebeu e declarou:
– Sim, tenho certeza absoluta sobre estes dois. – Chei-

rou as duas taças mais uma vez. – O primeiro é o Dow 
– decidiu ao entregar uma taça. – O segundo é o Cockburn 
– prosseguiu, devolvendo a outra taça.

Sir Rowland repetiu, enquanto anotava:
– Taça número três, o Dow; taça número um, o 

Cockburn.
– Bem, nem é preciso provar o terceiro – afirmou 

Hugo –, mas acho melhor ir até o fim.
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– Tome aí – disse Sir Rowland, entregando a última 
taça.

Depois de beber, Hugo deixou escapar uma excla-
mação de supremo nojo. 

– Ugh! Que porcaria intragável. – Devolveu a taça 
a Sir Rowland, puxou um lenço do bolso e enxugou os 
lábios para se livrar do gosto ruim. – Vai levar um tempo 
para o gosto desse troço sair de minha boca – reclamou. 
– Tire-me a venda, Roly.

– Pode deixar – ofereceu-se Jeremy, levantando-se 
e indo atrás da cadeira de Hugo para desatar a venda. Sir 
Rowland, pensativo, bebeu a última das três taças antes 
de repousá-la na mesa.

– Hugo, você acha isso mesmo? Taça número dois, o 
vinho da mercearia local? – Ele balançou a cabeça. – Bestei-
ra! Esse é o Dow 42, não tenho nenhuma dúvida disso.

Hugo colocou a venda no bolso.
– Tsc, tsc! Você perdeu o paladar, Roly – declarou.
– Deixe-me tentar – propôs Jeremy. Indo até a mesa, 

tomou um gole de cada taça. Hesitou, bebeu cada uma de 
novo e admitiu: – Bem, para mim todos têm o mesmo 
gosto.

 – Essa juventude! – criticou Hugo. – Tudo culpa 
desse maldito gim que vocês não param de beber. Estraga 
totalmente o paladar. Não é só mulher que não sabe dis-
tinguir vinho do Porto. Nos dias de hoje, nenhum homem 
com menos de quarenta anos sabe.

Antes que Jeremy tivesse oportunidade de responder, 
a porta da biblioteca se abriu, e Clarissa Hailsham-Brown, 
uma linda morena perto dos trinta anos, entrou. 

– Olá, meus amores – saudou ela, dirigindo-se a Sir 
Rowland e Hugo. – Já terminaram?

– Sim, Clarissa – assegurou Sir Rowland. – Estamos 
prontos.


