
Para Ada.

Tens agora dois anos e dormitas no teu berço. És algo estranha e 
fazes-nos rir muito. Quando leres isto, vais ser outra pessoa por 
completo. Espero que ainda sejamos amigos. Espero ser um bom 
pai. Espero não cometer muitos erros e que me perdoes pelos que 
cometa. A verdade é que não faço ideia do que estou a fazer, mas 
estou sempre a tentar com afinco.

Amo-te, rapariga. Este é para ti. Para a mulher em que te tornaste.
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PRÓLOGO

Em 1634, a Companhia Holandesa das Índias Orientais era 
a companhia mercante mais próspera do mundo, com postos 

espalhados pela Ásia e o Cabo. O mais lucrativo destes era Batávia, 
que expedia macis, pimenta e sedas de retorno a Amesterdão a bordo 
da sua frota de galeões provenientes da Índia.

A viagem tinha uma duração de oito meses e estava repleta de 
riscos.

Em grande medida, os oceanos não estavam mapeados e os 
recursos de navegação eram rudimentares. Somente uma rota certa 
existia entre Batávia e Amesterdão, e os navios que vagueavam 
muito para lá dela acabavam frequentemente perdidos. Até mesmo 
aqueles que se mantinham dentro destas «linhas de orientação» esta-
vam à mercê de doenças, tempestades e piratas.

Muitos daqueles que embarcaram em Batávia nunca chegaram 
a Amesterdão.
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