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A última visão que Olivia teve antes do Sr. Lambert beijá-la foi de 

seus olhos, cinzentos como uma manhã chuvosa, fitando-a com 

agressividade. No mesmo instante em que seus lábios se tocaram um 

raio cruzou o céu marcando o momento. Olivia estremeceu na 

segurança de seus braços. Não sabia se devido ao som do trovão, que 

ecoou logo em seguida, ou se pela sensação de ser tocada pelo Sr. 

Lambert. Jamais alardearia inocência dizendo que não esperava que 

isso acontecesse. Fora uma decisão consciente procurá-lo no escritório 

de primo Damian.  

Em um gesto rude, o Sr. Lambert a aproximou de seu corpo, 

envolvendo-a em um desejo perigoso. Deixou escapar um gemido 

rouco quando o secretário se afastou para beijar seu pescoço, 

deslizando os lábios até sua orelha. Sentiu a língua acariciá-la antes de 

suas bocas se unirem em um novo embate. Ofereceria de bom grado 

tudo o que quisesse, contanto que continuasse a fazer com que se 

sentisse viva. Era a primeira vez, desde a morte de Simon, que sentia 

uma centelha de esperança. Talvez existisse uma pálida felicidade 

esperando para ser encontrada e vivida. Se ao menos tentasse... 

Um novo raio cruzou o céu enquanto a chuva fustigava o vidro da 

janela atrás de suas costas. O som estrondoso que o seguiu instigou o 

Sr. Lambert a levar a ação a outro nível. Olivia sentiu suas pernas  
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serem pressionadas contra a mesa de trabalho de seu primo. Sem 

qualquer indicação prévia do que aconteceria, foi erguida no ar e 

colocada sobre o móvel com o secretário abrindo caminho no meio das 

saias para se posicionar entre suas pernas.  

Estava sentada em uma mesa com as coxas entreabertas 

enquanto um homem a beijava de forma apaixonada. Deveria sentir 

vergonha por tomar parte em algo tão escandaloso. Mas tudo o que 

sentia era que não estavam perto o suficiente. Suas mãos agarraram os 

cabelos macios do Sr. Lambert enquanto as inevitáveis lágrimas 

alcançavam seus olhos. 

Era tão parecido a Simon.  

Sua altura, a cor incomum de sua íris, a textura dos fios de seu 

cabelo. Sentia uma familiaridade assustadora sempre que se 

encontravam.  

Tais comparações escaparam de seu pensamento quando sentiu 

o toque inapropriado do secretário próximo aos seus seios. Era a 

primeira vez que um cavalheiro a tocava com intimidade. Enquanto 

entregava-se a sensações proibidas, o homem que as despertava se 

afastou repentinamente murmurando um impropério. 

O encarou com olhares indagadores, alimentados pela paixão 

que a consumia. O Sr. Lambert manteve a cabeça baixa, as mãos 

apoiadas sobre a mesa em cada lado de seu corpo. Esboçou um sorriso 

cínico e olhou sobre o ombro direito.  

Olivia, com as mãos agarrando de forma possesiva o pescoço do 

secretário, ouviu um gritinho histérico. 

Oh, pelos deuses!  

Parada na porta do escritório, a expressão horrorizada, 

encontrava-se Lady Hutchings, a amiga de sua mãe.  

O que em nome dos céus fazia no escritório de primo Damian? 

Sentiu o rosto corar violentamente. Em tempo algum vivera 

situação mais mortificante. Para completar seu infortúnio, ouviu  
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passos que seguiam apressados na direção do escritório. Ainda estava 

muito aterrada para qualquer reação além de respirar com dificuldade 

e desejar que um raio a atingisse para que morresse com alguma 

dignidade. O Sr. Lambert teve mais presença de espírito. Afastou-se 

com tamanha rapidez que Olivia se sentiu a mais indesejada das 

criaturas.  

Lady Berwich, que até pouco tempo atrás era referida como a 

Condessa Viúva, apareceu na porta e Olivia literalmente implorou aos 

céus para que fosse enviado um raio mortal. Ouviu o arquejo 

espantado de sua mãe e observou como sua face ia do tom pálido 

habitual para um vermelho escarlate enquanto seus olhos 

compreendiam a cena que tinha diante de si.  

— Olivia! — Eleanor gritou ultrajada, dando um passo para 

dentro do aposento com um olhar acusatório sobre a filha. — Como 

pôde envergonhar-me de tal forma, atracando-se com esse... — lançou 

um olhar de profundo desprezo ao Sr. Lambert – ...senhor no 

escritório de Lorde Harrington? Desça da mesa imediatamente! 

Movida pelas palavras da mãe, Olivia saltou para o chão e 

aprumou a saia da melhor maneira que conseguiu. Seus dedos 

trêmulos prenderam uma mecha de cabelo atrás da orelha. 

Lady Hutchings parecia prestes a ter um ataque apoplético. 

Olivia sentiu uma imensa vontade de rir e precisou recorrer a todo seu 

autocontrole. Não ajudaria sua causa se perdesse as estribeiras e se 

entregasse às gargalhadas.  

Lady Berwich continuava a condená-la por seu comportamento 

imoral enquanto caminhava de um lado a outro da sala.  

— Jamais recebi tamanha afronta em minha vida. Veja o que fez, 

criança tola! Será obrigada a se casar com um secretário! — Sua mãe a 

encarou com os olhos cheios de lágrimas. Olivia encolheu-se 

desamparada. — O que diria seu pobre pai que descansa no reino dos 

céus? Oh, não posso suportar esta terrível provação! 
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Ouviram alguém pigarrear na porta, o que foi suficiente para que 

sua mãe interrompesse o embaraçoso discurso. Victoria estava à 

entrada do escritório acompanhada por primo Damian. Analisou a 

cena com curiosidade e demonstrou no olhar toda a compaixão que  

sentia por seu infortúnio. O conde, por sua vez, sorria. Parecia até 

mesmo divertido. E o homem, que a beijara com tanto ardor poucos 

minutos atrás, demonstrava agora uma fria indiferença.  

Era suposto que o Sr. Lambert ao menos defendesse sua honra 

ou tentasse negar o acontecido. Entretanto, encontrava-se apoiado no 

console da lareira com os braços cruzados sobre o peito e um sorriso 

de escárnio no rosto. 

— Parece que hoje é seu dia de sorte. — Era primo Damian quem 

tomava a palavra e se dirigia a sua mãe. Com relutância, Olivia afastou 

os olhos do Sr. Lambert e o encarou. — Minha querida prima será uma 

duquesa. 

As reações às suas palavras manifestaram-se através de um 

incômodo silêncio. Lady Berwich pareceu surpresa com a declaração 

inesperada. Lady Hutchings, passado o assombro inicial, assistia ao 

desenrolar dos acontecimentos com indisfarçável interesse. Primo 

Damian sorria enquanto os inteligentes olhos azuis perscrutavam seu 

secretário.  

Sem mover a cabeça, Olivia desviou furtivamente o olhar para o 

Sr. Lambert, cujo sorriso demonstrava que não era um homem dado a 

pilhérias. Pois certamente era disto que se tratava. Primo Damian 

tentava amenizar a situação constrangedora com uma de suas frases 

zombeteiras.  

Lady Berwich foi quem rompeu a ilusória calmaria do momento. 

— Não compreendo. — Sua voz era apenas um eco de seus gritos 

anteriores. — Por que diz que minha filha será uma duquesa? 

— Porque é a verdade. — Damian sorriu abertamente, evitando o 

olhar de seu secretário. — Tive uma vida inteira dedicada a  



 

 
     ALINE GALEOTE                                                   6 

 

 
  ÚLTIMO 

AMANHECER 
 

 

 

libertinagem para ser capaz de reconhecer o que aconteceu neste 

escritório. — Fez uma pausa e encarou a esposa com adoração. — 

Desnecessário dizer que esta vida chegou ao fim quando a conheci. — 

Voltou a encarar Lady Berwich, a expressão tornando-se séria. —  

Olivia se tornará uma duquesa, pois irá se casar com o Duque de 

Bendington. 

O olhar de Damian caiu sobre o Sr. Lambert que ergueu os lábios 

em um sorriso arrogante.  

Olivia engoliu em seco. Sentiu as pernas bambearam ao ouvir o 

nome que assombrara seus pensamentos por anos. Com as mãos 

trêmulas e o rosto pálido, encontrou apoiou no encosto de uma 

cadeira. Seus pensamentos lutavam para entrar em concordância com 

uma realidade que não desejava encarar.  

— Qual a razão para mencionar o Duque quando não possui 

qualquer relação com o assunto que temos em mãos? — Ouviu a 

indagação de sua mãe em um tom de voz que parecia distante.   

— Equivoca-se, prima Eleanor — respondeu Damian com um 

olhar sério para o seu secretário. — Bendington encontra-se nesta sala. 

Na verdade, está encostado em minha lareira como se o lugar lhe 

pertencesse. Um de seus maus modos, devo acrescentar. E, 

conhecendo-o como conheço, sei que se casará com Olivia. Do 

contrário, resolveremos a questão no campo da honra. 

A sala voltou a ficar em silêncio enquanto cada um dos presentes 

processava à sua maneira a nova gama de informações. Olivia repetia 

em pensamento que isto não estava acontecendo. O Sr. Lambert não 

era o Duque de Bendington. Eram primos, dissera. E acabara de 

reafirmar, olhando em seus olhos, que Simon estava morto. Recusava-

se a acreditar em qualquer outra possibilidade. 

Por fim, o homem central do drama abandonou a fachada 

tranquila e postou-se em frente a Harrington. Ambos sorriram. Primo  
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perigoso nos lábios. Era evidente o esforço que fazia para não levantar 

os punhos contra seu empregador. Por um momento, Olivia temeu que 

acertassem suas diferenças na frente de todos. Victoria foi acometida 

pelo mesmo temor, pois se aproximou de forma instintiva do marido e 

segurou em seu braço. 

— Quando colocado desta maneira parece que não tenho escolha. 

— O Sr. Lambert finalmente se manifestou, mantendo o sorriso 

presunçoso no rosto. 

— Há duas escolhas, Bendington — Primo Damian retrucou, 

voltando a exibir uma expressão austera. — No entanto, uma decisão 

é mais sábia do que a outra. Sei que não tem qualquer apreço por sua 

vida e que consideraria um favor se alguém colocasse um fim a sua 

existência. Mas gostaria que pensasse no quanto o escândalo afetaria 

minha prima, minha família e suas irmãs. 

O sorriso do Sr. Lambert se alargou ao colocar distância entre os 

dois. Virou-se para encarar Lady Berwich que recuou ao ter a atenção 

do misterioso homem sobre si.  

— Parece que nos tornaremos parentes, milady. Espero que um 

ducado seja o suficiente para atender suas ambições — disse de forma 

debochada, executando em seguida uma perfeita reverência como se 

estivesse diante da própria rainha.  

Sem proferir nenhuma outra palavra, virou-se para sair do 

escritório. 

Olivia encontrou suas forças ou o que restara delas. Não poderia 

permitir que partisse sem uma explicação.  

— Espere — proferiu a palavra com a voz embargada por 

sentimentos contraditórios. O Sr. Lambert ficou imóvel e permaneceu 

de costas. Esperou que fosse ignorá-la, mas virou o corpo lentamente 

e a encarou. Seu rosto não demonstrava nada além de escárnio. Não 

soube dizer se fingia a expressão ou se realmente encarava a situação  
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como digna de deboche. — O senhor é... — Precisou engolir sua 

angústia antes de continuar. — Simon Northam? 

O Sr. Lambert sorriu. Um sorriso que pareceria desmanchar-se 

em gentilezas a uma pessoa que não o conhecesse. Mas Olivia sabia 

como esse sorriso vinha carregado de ironia e desprezo.  

— A seu dispor, milady. — Foi a resposta que recebeu, 

acompanhada por outra reverência zombeteira.  

Sem dirigir-se a ninguém mais, o Duque de Bendington deixou o 

aposento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


