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CAPÍTULO 1

A CHEGADA DO SR. QUIN

Era véspera de Ano-Novo. Os membros mais idosos

do grupo de convidados que se hospedavam em Royston

estavam reunidos no salão.

O sr. Satterthwaite sentia-se satisfeito porque os jo-

vens tinham ido dormir. Não gostava de grupos de jovens.

Achava-os desinteressantes e grosseiros. Faltava-lhes su-

tileza e, com o passar do tempo, ele apreciava cada vez

mais as sutilezas.

O sr. Satterthwaite tinha 62 anos – um homem ligei-

ramente encurvado, mirrado, com um rosto observador

que se assemelhava curiosamente ao de um duende e um

intenso e excessivo interesse pela vida dos outros. Toda a

sua vida, por assim dizer, ele se sentara na primeira fila de

cadeiras e observara diante de si o desdobramento dos

vários dramas da natureza humana. Seu papel fora sem-

pre o de espectador. Só agora, com o fardo da velhice,

tornava-se cada vez mais crítico diante do espetáculo que

lhe era apresentado. Exigia algo um tanto fora do comum.

Sem dúvida, tinha faro para essas coisas. Sabia, ins-

tintivamente, quando estava perto dos elementos do dra-

ma. Como um cavalo de combate, ia atrás do cheiro. Desde

sua chegada a Royston, naquela tarde, seu estranho sexto

sentido emergira, compelindo-o a se preparar. Algo inte-

ressante estava acontecendo, ou ia acontecer.
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O número de participantes da reunião não era gran-
de. Havia Tom Evesham, o amável e bem-humorado an-
fitrião, e sua mulher, séria e interessada em política, cujo
nome de solteira era Lady Laura Keene. Havia Sir Richard
Conway, militar, viajante e esportista; havia seis ou sete
jovens cujos nomes o sr. Satterthwaite não guardara, e
havia os Portals.

Eram os Portals que interessavam ao sr. Satterthwaite.
Nunca vira Alec Portal antes, mas sabia tudo a res-

peito dele, conhecera seu pai e seu avô. Alec Portal tinha
praticamente o mesmo tipo. Era um homem de quase
quarenta anos, louro e de olhos azuis como todos os
Portals, apreciador de esportes, hábil no jogo, carente de
imaginação. Não havia nada fora do comum em Alec
Portal. A boa e sadia cepa inglesa de costume.

Mas sua mulher era diferente. Uma australiana, se-
gundo sabia o sr. Satterthwaite. Portal estivera na Austrália,
havia dois anos, encontrara-a lá, casara-se com ela e a trou-
xera consigo. Ela nunca estivera na Inglaterra antes de seu
casamento. De qualquer modo, não se parecia com nenhu-
ma outra australiana das que o sr. Satterthwaite conhecera.

Observava-a agora, disfarçadamente. Mulher inte-
ressante – e muito. Tão parada e, ainda assim, viva. Viva!
Era exatamente isso. Não realmente bonita – não, não se
diria que ela era bonita, mas havia nela uma espécie de
magia funesta que não escaparia a ninguém, que nenhum
homem deixaria de perceber. Falou aqui o lado mascu-
lino do sr. Satterthwaite, mas o lado feminino (pois o sr.
Satterthwaite tinha uma boa parcela de feminilidade) es-
tava igualmente interessado em outra questão: por que a
sra. Portal pintava o cabelo?

Nenhum outro homem teria, provavelmente, no-
tado que ela pintava o cabelo, mas o sr. Satterthwaite perce-
beu. Conhecia todas essas coisas. E o fato deixou-o per-
plexo. Muitas mulheres de cabelos escuros pintam-nos
de louro; mas nunca, antes, vira uma loura que pintasse
o cabelo de negro.
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Tudo, nela, intrigava-o. Com uma estranha intui-
ção, teve certeza de que ela era ou muito feliz ou muito
infeliz – mas não sabia qual das duas coisas, e ficou abor-
recido por não saber. Além disso, havia o curioso efeito
que ela causava no marido.

“Ele a adora”, disse de si para consigo o sr. Satterth-
waite, “mas algumas vezes tem, sim, medo dela! Isso é
muito interessante. Excepcionalmente interessante”.

Portal bebia demais. Quanto a isso, não havia dúvida.
E tinha um jeito curioso de observar a mulher, quando
ela não estava olhando.

“Nervos”, pensou o sr. Satterthwaite. “O sujeito está
nervosíssimo. Ela também sabe disso, mas não vai mover
uma palha”.

Sentiu uma enorme curiosidade a respeito do par.
Estava acontecendo algo que ele não podia compreender.

Foi afastado de suas meditações sobre o assunto pelo
bater solene de um grande relógio.

– Doze horas – disse Evesham. – Dia de Ano-Novo.
Feliz Ano-Novo... Para todos. Na verdade, este relógio está
cinco minutos adiantado. Não sei por que as crianças
não esperaram acordadas a chegada do Ano-Novo.

– Não acredito de modo algum que tenham real-
mente ido dormir – disse placidamente sua mulher. –
Estão, provavelmente, colocando escovas de cabelo, ou
algo parecido, em nossas camas. Esse tipo de coisa os di-
verte muito. Não sei por quê. Nunca teríamos permissão
para fazer uma coisa dessas em meus tempos de criança.

– Autre temps, autre moeurs* – disse Conway, sorrindo.
Era um homem alto, com aparência militar. Ele e

Evesham eram quase do mesmo tipo – homens honestos,
corretos, bondosos, sem maiores ambições intelectuais.

– Nos meus tempos de criança, todos dávamos as mãos,
formando um círculo, e cantávamos o Auld Lang Syne –

* Outros tempos, outros costumes. Em francês no original. (N.E.)
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prosseguiu Lady Laura. – “Deverá a velha amizade ser es-
quecida” – sempre penso em como a letra é comovente.

Evesham mexeu-se, sem jeito.
– Pare com isso, Laura – murmurou. – Aqui não!
Caminhou através do amplo salão onde estavam

sentados e acendeu mais uma lâmpada.
– Que tolice a minha – disse Lady Laura, sotto voce.

– Faz com que ele recorde o pobre sr. Capel, naturalmente.
Querida, o fogo está quente demais para você?

Eleanor Portal fizera um movimento brusco.
– Obrigada. Vou empurrar minha cadeira um pouco

mais para trás.
Que linda voz tinha ela, uma dessas vozes baixas,

murmurantes, cheias de ecos, que ficam na memória,
pensou o sr. Satterthwaite. O rosto dela estava agora na
sombra. Que pena.

De seu lugar, na sombra, ela voltou a falar.
– O sr. Capel?
– Sim. O primeiro dono desta casa. Ele se matou

com um tiro, sabe. Oh! Está bem, Tom, meu querido, não
vou falar disso, se você não quer. Foi um grande choque
para Tom, claro, porque ele estava aqui quando aconte-
ceu. O senhor também, não foi, Sir Richard?

– Sim, Lady Laura.
Um relógio antigo, a um canto, grunhiu, chiou, res-

folegou asmaticamente e, depois, bateu as doze.
– Feliz Ano-Novo – resmungou Evesham, maqui-

nalmente.
Lady Laura enrolou seu tricô, com alguma deli-

beração.
– Bem, já vimos a chegada do Ano-Novo – comen-

tou e acrescentou, olhando para a sra. Portal: – Que acha,
minha querida?

Eleanor Portal ergueu-se de um salto.
– Para a cama, sem dúvida alguma – disse, jocosa-

mente.
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“Ela está muito pálida”, pensou o sr. Satterthwaite,
enquanto também ele se erguia e começava a mexer nos
castiçais. “Normalmente, não é tão pálida assim.”

Acendeu o castiçal e entregou-lhe com uma curva-
tura engraçada, à moda antiga. Ela o tomou de suas mãos,
com uma palavra de agradecimento, e subiu rapidamente
as escadas.

De repente, um impulso muito estranho tomou
conta do sr. Satterthwaite. Desejou ir atrás dela, para dar-
lhe forças. Tinha a estranha sensação de que ela estava, de
algum modo, em perigo. O impulso morreu, e ele sen-
tiu-se envergonhado. Ele também estava ficando nervoso.

Ela não olhara para o marido enquanto subia a es-
cada, mas agora voltou a cabeça e fitou-o por sobre o
ombro, longa e perscrutadoramente, com esquisita in-
tensidade. Isso afetou estranhamente o sr. Satterthwaite.

Surpreendeu-se dando um boa-noite de maneira
bastante perturbada à sua anfitriã.

– Por certo espero que este seja um feliz Ano-Novo
– estava dizendo Lady Laura. – Mas a situação política
parece carregada de graves incertezas.

– Estou certo disso – disse o sr. Satterthwaite com
seriedade. – Estou certo disso.

– Só espero – continuou Lady Laura sem a menor
mudança de tom – que seja um homem bem moreno o
primeiro a cruzar a soleira da porta. Conhece, por certo,
essa superstição, sr. Satterthwaite? Não? O senhor me deixa
espantada. Para dar sorte à casa, é preciso que seja um
homem escuro o primeiro a passar pela porta no dia de
Ano-Novo. Meu Deus, espero não encontrar nada de mui-
to desagradável em minha cama. Nunca confio nas cri-
anças. Têm tanta imaginação.

Balançando a cabeça como quem espera o pior, Lady
Laura subiu majestosamente a escadaria.

Depois da saída das mulheres, as cadeiras foram
puxadas em semicírculo para perto dos troncos que ar-
diam na grande lareira aberta.


