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CAPÍTULO 1
O MAJOR PALGRAVE CONTA UMA HISTÓRIA

– Veja todas essas histórias sobre o Quênia – dizia o 
major Palgrave. – Um bando de tagarelas que não sabem 
do que se trata! Agora eu, que passei quatorze anos de mi-
nha vida lá... Alguns dos melhores anos de minha vida...

Miss Marple balançou a cabeça.
Um gesto delicado de polidez. Enquanto o major 

Palgrave continuava a desfiar as recordações um tanto 
insípidas de sua vida inteira, Miss Marple tranqüilamente 
seguia o próprio fio de seus pensamentos. Era uma ro-
tina com a qual ela já estava habituada. O local variava. 
Antigamente era quase sempre a Índia. Majores, coro-
néis, generais – e uma série familiar de palavras: Simla. 
Carregadores. Tigres. Chota Hazri. Tiffin1 Khitmagars2 e 
muitas outras. Com o major Palgrave os termos eram 
ligei  ramente diferen tes: Safari. Kikuyu3. Elefantes. Swahili4. 
Mas os exemplos eram essencialmente os mesmos. Um 
homem já velho que necessitava de uma platéia para que 
pudesse reviver os dias em que fora feliz. Dias em que 
suas costas eram retas, em que seu olhar era aguçado 
e seus ouvidos, sensíveis. A idade transformara alguns 

1. Almoço leve, na Índia. (N.T.)

2. Criado que serve à mesa. (N.T.) 

3. Espécie de capim africano (N.T.)

4. Dialeto nativo da África Oriental. (N.T.)
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desses soldados em velhos bonitos, outros se tornaram 
lamentavelmente feios; e o major Palgrave, a cara muito 
vermelha, um olho de vidro e aparência geral de um sapo 
empalhado, pertencia a esta última categoria.

Miss Marple concedia a todos eles a mesma generosa 
caridade. Sentava-se muito atenta, inclinando a cabeça 
de tempos em tempos como se concordasse gentilmente, 
envolvida em seus próprios pensamentos e gozando o 
que houvesse a gozar: nesse caso, o azul profundo dos 
mares do Caribe.

Fora tão gentil o querido Raymond – pensava ela 
com gratidão – realmente fora tanta bondade... Por que 
teria ele tanta consideração por sua velha tia? Ela mesma 
não sabia. Consciência, talvez; sentimentos de família? Ou 
possivelmente porque gostava realmente dela...

Achou que, acima de tudo, ele gostava mesmo dela 
– sempre o demonstrara – e de uma maneira irritante e 
insolente! Sempre tentando modernizá-la. Mandando 
livros para ela ler. Livros modernos. Tão difíceis – todos 
sobre pessoas desagradáveis, que faziam coisas estranhas, 
aparentemente sem gostar do que estavam fazendo. A 
pa lavra “se xo” não podia ser pronunciada nos dias da 
juventude de Miss Marple. Mas ele existia e muito na-
quela época – só que não era tão comentado –, apesar de 
ser muito mais apreciado do que hoje, pelo menos era o 
que parecia. Mesmo tendo sido rotulado como Pe cado, 
ela não podia deixar de imaginar que era pre fe rível ao que 
era hoje – uma espécie de Obrigação.

Seu olhar vagueou por um instante sobre o livro 
que estava em seu colo, aberto na página 23, que fora até 
onde conseguira chegar (e ao que parece era até onde ela 
achou que valia a pena chegar!).

“– Você quer dizer que nunca teve nenhuma ex-
periência sexual? – perguntou incrédulo o rapaz. – Aos 
dezenove? Mas é preciso ter. É vital.
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“A moça abaixou a cabeça com ar infeliz, os cabelos 
lisos e ensebados esconderam seu rosto.

“– Eu sei – murmurou ela –, eu sei.
“Ele a olhou, a camisa de malha manchada, os pés 

descalços, as unhas dos pés sujas, o cheiro de manteiga 
rançosa... Pôs-se a pensar por que a achava tão loucamente 
atraente.”

Miss Marple ficou pensando também! E ora essa! 
Exigia-se uma experiência sexual exatamente como se 
obrigava alguém a tomar um fortificante! Pobres dos 
jovens de hoje...

– Minha querida tia Jane, por que a senhora precisa 
enterrar a cabeça na areia como uma avestruz satisfeita? 
Sempre presa a essa sua idílica vida rural. A vida verdadeira 
– é isso que interessa.

E foi dessa forma que Raymond venceu – e a sua 
tia Jane sentiu-se encabulada e disse “Sim”, e ficou com 
medo de estar mesmo muito fora de moda.

Se bem que a vida rural estivesse longe de ser idí lica. 
Pessoas como Raymond eram tão ignorantes... Ao longo 
de seus deveres junto à paróquia da cidadezinha, Jane 
Marple adquirira um amplo conhecimento sobre os fatos 
da vida rural. Ela não sentia necessi dade de falar sobre ela, 
menos ainda de escrever a respeito, mas a conhecia muito 
bem. Muito sexo, natural e anormal. Estupros, incestos, 
perversões de todas as formas. (E de algumas delas, na 
verdade, nem os espertinhos de Oxford que escrevem 
livros pareciam ter jamais ouvido falar.)

Jane Marple voltou outra vez ao Caribe e retomou 
o fio da narrativa do major Palgrave...

– Uma experiência muito rara – disse ela, animando-o. 
– Muito interessante.

– Eu poderia contar-lhe muitas outras. Algumas, é 
claro, não servem para os ouvidos de uma senhora...
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Com a técnica de uma longa prática, Miss Marple 
abaixou os olhos, batendo levemente as pestanas. O ma-
jor Palgrave prossegui com sua mirabolante versão sobre 
os costumes tribais enquanto Miss Marple continuava 
pensando em seu querido so brinho.

Raymond West era um romancista de sucesso e 
ganhava muito bem, e consciente e generosamente fazia 
o que estava a seu alcance para alegrar a vida de sua velha 
tia. No inverno anterior, ela tivera uma forte pneumonia, 
e o médico aconselhara o calor do sol. De modo gentil, 
Raymond lhe sugerira uma viagem às Índias Ocidentais; 
ela pusera dificuldades – as despesas, a distância, as 
complicações da viagem, o abandono de sua casa em St. 
Mary Mead. Raymond cuidara de tudo. Um amigo que 
estava escrevendo um livro andava à procura de um lugar 
tranqüilo no campo.

– Ele tomará conta da casa muito bem. Adora cuidar 
de casas. É meio bicha. Isto é...

Fez uma pausa, levemente encabulado – bem, mes-
mo a velha tia Jane já deveria ter ouvido falar de bichas.

Continuou a traçar os próximos planos. Viajar não 
era difícil hoje em dia. Ela iria de avião – outra amiga, 
Diana Horrocks, estava de partida para Trinidad e levaria 
tia Jane até lá, e em St. Honoré ela ficaria hospedada no 
Hotel Palmeira Dourada, que era dirigido pelos Sander-
son. O casal mais simpático do mundo. Eles cuidariam 
muito bem dela. Ia escrever-lhes imediata mente.

Acontece que os Sanderson já tinham voltado para 
a Ingla terra; mas seus sucessores, os Kendal, tinham sido 
igualmente gentis e amigáveis e garantiram a Raymond 
que ele não precisava se preocupar com a tia. Se houvesse 
uma emergência, havia um médico muito bom na ilha, 
e eles mesmos cuidariam dela e de seu conforto. E cum-
priram a palavra.

Molly Kendal era uma loura de ar inocente, de pou-
co mais de vinte anos, sempre aparentando bom humor. 
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Acolhera Miss Marple com muita gentileza e tudo fizera 
para que ela se sentisse em casa. Tim Kendal, seu marido 
magro, moreno, de aproximadamente trinta anos, tam-
bém se mostrara a cortesia em pessoa.

E assim lá estava ela, pensou Jane Marple, longe 
dos rigores do clima inglês, com um lindo bangalô à sua 
disposição e empregadinhas nativas sorridentes para 
servi-la. Tim Kendal sempre a esperava na sala de jantar 
com uma piada sobre o prato do dia. Havia um caminho 
agradável entre o bangalô e a praia, onde ela podia ficar 
sentada numa confortável cadeira de palha assistindo ao 
banho de mar. Havia mesmo alguns hóspedes idosos que 
lhe faziam companhia. O velho sr. Rafiel, o dr. Graham, 
o reverendo Prescott e a irmã e, no momento, o major 
Palgrave.

O que mais poderia desejar uma senhora de idade?
Para seu grande pesar, e Jane Marple sentia-se 

mesmo culpada em admiti-lo, ela não estava satisfeita 
como deveria.

Um local encantador e quente, sim – e muito bené-
fico para seu reumatismo –, um cenário tão lindo, talvez... 
um pouquinho monótono? Tantas palmeiras. A mesma 
coisa todos os dias – não acontecia nada. Não era como 
em St. Mary Mead, onde sempre acontecia alguma coisa. 
Seu sobrinho comparara uma vez a vida em St. Mary Mead 
com um poço de água estagnada, e ela, indignada, lhe 
demonstrara que, se ele pusesse um pouco daquela água 
sob uma lâmina de microscópio, haveria muita vida a ser 
examinada. Sim, era verdade que em St. Mary Mead sem-
pre estava acontecendo algo. Incidentes e mais incidentes 
passaram pela memória de Miss Marple: o engano com 
o remédio para tosse da velha sra. Linnett – o comporta-
mento estranhíssimo do jovem Polegate, quando a mãe de 
Georgy Wood viera vê-lo (será que era sua mãe mesmo?), 
a verdadeira razão da briga entre Joe Arden e sua mulher. 
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Tantos problemas humanos interessantes e que davam 
margem a intermináveis horas de agradável bisbilhotice. 
Se ao menos acontecesse alguma coisa por aqui... bem... 
sobre a qual ela pudesse dar os seus palpites...

Com um ligeiro espanto, ela percebeu que o major 
Palgrave abandonara o Quênia pelas fronteiras do Noro-
este e estava contando suas experiências de quando ainda 
era um suboficial. Por infelicidade, naquele momento ele 
estava fazendo uma pergunta com grande entusiasmo:

– A senhora não concorda comigo?
A longa prática fizera de Jane Marple uma perita 

em casos dessa espécie.
– Creio que não possuo experiência suficiente para 

tais julgamentos. A minha vida foi muito caseira.
– E é assim que deve ser, minha cara senhora, é 

assim que deve ser! – exclamou galantemente o major 
Palgrave.

– O senhor teve uma vida tão diferente – continuou 
Miss Marple, determinada a corrigir a sua pequena desa-
tenção anterior. 

– Não foi má – disse o major Palgrave, compla cente. 
– Não foi de todo má – deu uma olhada apreciativa em 
torno de si. – É um lugar adorável, este aqui...

– Sim, muito – disse Miss Marple, que, incapaz de 
se conter, continuou: –, mas será que por aqui acontece 
alguma coisa?

O major Palgrave a encarou.
– Ah, acontecem muitas coisas... não sabia? Olhe, 

eu podia contar-lhe...
Mas Miss Marple não queria saber de escândalos. 

Não havia graça em se envolver em escândalos hoje em 
dia. Apenas homens e mulheres trocando de amantes e 
chamando a atenção para si próprios, em vez de tentarem 
decentemente abafar os casos e se envergonharem de suas 
próprias ações.
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– Houve até um crime há uns dois anos. Um homem 
chamado Harry Western. Houve muita onda nos jornais. 
Garanto que a senhora se lembra.

Miss Marple concordou sem entusiasmo. Não 
era o seu tipo de crime. Fizeram muito barulho apenas 
porque as pessoas envolvidas eram todas muito ricas. Ao 
que parece Harry Western atirara no conde de Ferrari, 
amante de sua mulher, e arranjara um álibi muito bom, 
tendo pago muito bem por ele. Parece que todos estavam 
bêbados, e havia ainda uma boa quantidade de viciados 
em drogas. Realmente, não eram pessoas interessantes, 
pensou Miss Marple, se bem que bastante espetaculares 
e atraentes de se olhar. Mas em definitivo não eram seu 
gênero.

– E se me perguntassem, eu diria que não foi o único 
crime que houve naquele tempo – balançou a cabeça e 
piscou um olho. – Eu tinha as minhas suspeitas... ah!... 
bem...

Miss Marple deixou cair o seu novelo de lã, e o major 
abaixou-se e apanhou-o.

– Falando sobre crimes – continuou ele –, uma vez 
eu me deparei com um caso muito curioso... se bem que 
não pessoalmente...

Jane Marple deu um sorriso encorajador.
– Havia um grupo de amigos batendo papo no clube 

um dia, a senhora sabe como é, e um camarada começou a 
contar uma história. Ele era médico. Foi um de seus casos. 
Um rapaz viera acordá-lo no meio da noite. Sua esposa 
se enforcara. Eles não tinham telefone, e então, depois 
de o camarada ter cortado a corda e feito o que pôde, ele 
saiu com o carro em busca de um médico. Bem, ela não 
morreu, mas estava muito mal. De qualquer forma, con-
seguiu se recuperar. O rapaz parecia muito dedicado a ela. 
Chorava como uma criança. Mas reparou que ela ficava 
estranha de tempos em tempos, tinha crises de depressão 
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e tudo o mais. Bem, ficou por isso mesmo. Tudo parecia 
estar bem. Mas, quase um mês depois, a mulher tomou 
uma dose exagerada de pílulas para dormir e morreu. 
Um caso triste.

O major Palgrave fez uma pausa e balançou a cabeça 
diversas vezes. Como havia certamente mais alguma coisa, 
Miss Marple não disse nada e esperou.

– E ficou nisso, a senhora poderia pensar. Nada 
mais. Uma mulher neurótica, nada fora do comum. Mas 
um ano depois, esse camarada que era médico, ao trocar 
informações com um outro colega, escutou uma história. 
Era sobre uma mulher que tentara se afogar, o marido 
conseguiu salvá-la, chamou um médico, conseguiram 
fazê-la voltar a si e então, algumas semanas depois, ela se 
envenenou com gás.

“Bem, uma certa coincidência, não? A mesma 
história. Meu amigo disse: ‘– Eu tive um caso parecido 
com este. O nome do homem era Jones (ou qualquer 
coisa parecida). Qual era o nome do homem do seu caso?’ 
‘– Não me lembro bem. Robinson, eu acho. Mas Jones eu 
tenho certeza de que não era.’ Bem, os dois continuaram a 
conversar, achando que a coincidência era muito grande. 
Então, o meu amigo tirou uma foto do bolso. Mostrou-a 
ao seu colega. ‘– O camarada era este –, disse ele. – Eu 
estive na casa dele no dia seguinte para saber de uns de-
talhes, e reparei numa magnífica espécie de hibiscos, bem 
junto à porta da frente, e que eu nunca vira antes nesta 
região. Minha máquina estava no carro e eu tirei uma 
foto. Enquanto fotografava, o marido saiu pela porta da 
frente e eu acabou saindo também. Não creio que ele tenha 
percebido. Perguntei-lhe sobre os hibiscos, mas ele não 
soube me informar sobre a espécie.’ O segundo médico 
olhou para a fotografia e disse: ‘– Está meio fora de foco... 
Mas eu posso jurar... de qualquer forma eu tenho certeza... 
é o mesmo homem’.


