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CAPÍTULO 1

Sobre livros principalmente

– Livros! – exclamou Tuppence numa explosão de 
mau gênio.

– O que você disse? – indagou Tommy.
Tuppence lançou o olhar na direção dele.
– Eu disse “livros” – respondeu ela.
– Entendo – falou Thomas Beresford.
Tuppence começava o trabalho de esvaziar três caixas 

grandes repletas de livros. 
– É incrível – comentou Tuppence.
– O espaço que eles tomam? 
– Sim.
– Está tentando colocar todos na estante?
– Sei lá o que estou tentando – retrucou Tuppence. 

– Isso que é mais esquisito. A gente nunca sabe bem o que 
quer. Puxa vida! – suspirou ela.

– É mesmo? – estranhou o marido. – Eu jurava que 
essa característica não tinha nada a ver com você. O seu 
problema é sempre saber muito bem o que quer. 

– O fato – continuou Tuppence – é que estamos 
envelhecendo e, sejamos realistas, começando a nos sentir 
um pouco reumáticos... Ainda mais quando é preciso 
esticar o corpo, guardar livros e baixar coisas da estante. 
Ou se ajoelhar para espiar algo nas prateleiras de baixo e 
sentir dificuldade para se erguer de novo.

– Isso mais parece – disse Tommy – um levantamento 
de nossas inaptidões físicas. É disso que você está falando?

– Que nada. Estou falando sobre como é encantador 
termos comprado uma casa nova e encontrado um lugar 
bem do jeitinho que a gente queria para morar, a casa de 
nossos sonhos... com pequenas alterações, é claro.
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– Derrubar uma ou outra parede – disse Tommy – e 
construir o que você gosta de chamar de “avarandado”, e 
o empreiteiro, de “galeria externa”. Para mim é varanda 
mesmo.

– E então vai ficar perfeita – afirmou Tuppence.
– Quando acabar me avise! – ironizou Tommy.
– Pode brincar, mas, quando tudo estiver pronto, vai 

ficar encantado com o quanto sua mulher é engenhosa 
e artística.

– Tudo bem – concordou Tommy. – Já decorei o 
que devo dizer.

– Não precisa decorar – rebateu Tuppence. – As 
palavras vão sair de sua boca ao natural.

– O que isso tem a ver com livros? – quis saber 
Tommy.

– Bem, trouxemos umas três caixas de livros conosco. 
Vendemos os que não nos interessavam. Só trouxemos 
aqueles que a gente não poderia mesmo deixar para trás. 
E então a família beltrana (não consigo lembrar o nome 
agora, mas o pessoal que nos vendeu esta casa) não queria 
levar junto a maioria das coisas. Perguntaram se a gente 
não gostaria de fazer uma oferta, inclusive para os livros, 
e viemos dar uma olhada...

– E fizemos algumas ofertas – completou Tommy.
– Sim. Mas não tantas como eles imaginavam. A mo-

bília e a decoração eram horríveis demais. Felizmente não 
ficamos com aquilo, mas quando vi a coleção de livros... Ti-
nha uns especiais para crianças, sabe, na sala de estar... e um 
ou outro dos meus velhos prediletos. Ou melhor, vários dos 
meus prediletos. Então fiquei pensando. Como seria diver-
tido ficar com eles! Você se lembra da história de Andrócles 
e o leão? Li aos oito anos de idade. Andrew Lang.*

– Não me diga, Tuppence! Aos oito anos já era es-
perta o suficiente para ler?

* Escritor escocês (1844-1912) de contos folclóricos e contos de 
fadas. (N.T.)
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– Sim – disse Tuppence. – Com cinco anos eu já lia. 
Todo mundo lia cedo naquela época. A gente aprendia 
sem se dar conta. Um adulto lia para nós em voz alta. Se a 
gente gostava da história, cuidava a posição em que o livro 
era guardado na estante e pegava de novo para dar uma 
olhada. Então descobria que estava lendo também, sem se 
importar com aprender a soletrar ou coisa do tipo. Mais 
tarde isso não me ajudou muito – reconheceu –, afinal de 
contas, ortografia não é o meu forte. Mas teria sido ótimo, 
é a sensação que eu tenho, se alguém tivesse me ensinado a 
soletrar corretamente lá quando eu tinha uns quatro anos 
de idade. Meu pai preferia me ensinar a somar, subtrair e 
multiplicar. Ele dizia que a tabuada era a coisa mais útil 
para aprender na vida, e me ensinou também a dividir 
com divisor de dois ou mais algarismos.

– Que inteligente ele era!
– Não sei se a inteligência era o seu forte – ponderou 

Tuppence –, mas era uma pessoa muito boa. 
– Não estamos fugindo do assunto?
– Estamos, sim – disse Tuppence. – Como eu ia di-

zendo, estou pensando em reler “Andrócles e o leão”... se 
não estou enganada, pertencia àquela série sobre animais 
escrita por Andrew Lang... Ah, eu adorava. Também tinha 
aquele sobre “um dia em minha vida em Eton”, de autoria 
de um menino que estudava em Eton.* Não sei por que me 
deu vontade de ler aquilo, mas eu li. E se tornou um dos 
meus livros favoritos. E tinha também histórias inspiradas 
nos clássicos, sem falar nos da sra. Molesworth**, como 
O relógio de cuco e Sítio dos quatro ventos...

– Está bem – interrompeu Tommy. – Não precisa fazer 
a lista completa dos triunfos literários da sua infância.

* Day of my life, or, Everyday Experiences at Eton (1877), de George 
Nugent-Bankes. (N.T.)
** Mary Louisa Molesworth (1839-1921), escritora escocesa de 
literatura infantil. (N.T.)
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– Hoje em dia – retomou Tuppence – ninguém 
encontra mais esses livros. De vez em quando aparecem 
novas edições, mas cheias de mudanças e com ilustrações 
diferentes. Sem brincadeira, um dia desses não consegui 
reconhecer Alice no País das Maravilhas. Parecia tudo tão 
estranho. Mas outros a gente ainda acha. Os da sra. Mo-
lesworth, os de antigos contos de fadas (o livro rosa, o livro 
azul e o livro amarelo)* e muitos infantojuvenis que eu 
amava. Uma pilha de títulos de Stanley Weyman** e coisas 
do tipo. Há uma porção deles aqui, abandonados.

– Está bem – cedeu Tommy. – Você caiu na tentação. 
Sentiu que a compra era boa até à vista! 

– Sim, pelo menos... Como assim, “até a vista”?
– Até à vista! Eu quis dizer que você achou que era 

uma boa compra, mesmo com o pagamento à vista – 
expli cou Tommy.

– Ah, bom... Pensei que ia sair da sala e estava se 
despedindo de mim.

– Não, em absoluto – retorquiu Tommy. – O papo 
está interessante. 

– É, foi barato mesmo. E aqui estão eles no meio de 
nossos próprios livros. Só que agora ficamos com uma 
coleção imensa. A estante não vai dar nem para começo 
de conversa. Não vai sobrar espaço no seu gabinete?

– Não – respondeu Tommy. – Vai faltar espaço até 
para os meus.

– Ai, ai! – exclamou Tuppence. – Como somos previ-
síveis. Será que vamos ter que construir uma sala extra?

– Nem pensar – sentenciou Tommy. – A ordem é eco-
nomizar. Falamos nisso anteontem mesmo. Não lembra?

– Isso foi anteontem – redarguiu Tuppence. – As 
coisas mudam rápido. Já sei o que vou fazer. Vou colocar 

* Obras que integram a coleção conhecida como Andrew Lang 
Coloured Fairy Books. (N.T.)
** Stanley John Weyman (1855-1928), escritor inglês considerado 
o “Príncipe do romance”. (N.T.)
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nestas prateleiras todos os livros dos quais eu não poderia 
me separar, e então damos uma olhadinha nos outros... 
Deve existir algum hospital infantil na região, ou pelo me-
nos algum estabelecimento onde os livros serão úteis. 

– Não é melhor vendê-los? – sugeriu Tommy.
– Não é o tipo de livro que as pessoas teriam in-

teresse em comprar. Não temos nenhuma raridade ou 
coisa parecida.

– Nunca se sabe – argumentou Tommy. – Quem 
sabe um volume fora de catálogo não é o objeto de desejo 
de algum livreiro?

– Nesse meio-tempo, é claro – considerou Tuppence –, 
temos que colocá-los na estante, folheá-los um por um, 
sabe como é... para conferir se não é um livro cobiçado ou 
inesquecível. Estou tentando deixá-los mais ou menos... 
digamos, mais ou menos classificados. Aventuras, contos 
de fadas, infantis e aquelas histórias escolares com crian-
ças ricas, ao estilo de L. T. Meade.* E também alguns dos 
livros que costumávamos ler para Débora quando ela era 
pequena. Todo mundo adorava O ursinho Pooh!** Mas 
de A galinhola cinza eu não gostava muito.

– Parece cansada – observou Tommy. – Que tal um 
intervalo?

– Talvez – respondeu Tuppence –, mas antes quero 
acabar este lado da sala. Só terminar de guardar os livros 
aqui...

– Se é assim, deixe que eu ajudo – ofereceu-se 
Tommy.

Ele se aproximou, esvaziou uma caixa de livros no 
chão, juntou uma pilha, levou até a estante e empurrou-os 
na prateleira.

* Pseudônimo da irlandesa Elizabeth Thomasina Meade (1854-
1914), autora de A World of Girls: The Story of a School. (N.T.)
** Clássico infantil escrito pelo inglês Alan Alexander Milne (1882-
1956). (N.T.)
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– Vou dispor pelo tamanho. Dá um aspecto mais 
organizado.

– Ah, eu não chamaria isso de bem-organizado – 
disse Tuppence.

– Bem-organizado o suficiente para a coisa andar. 
Em outra hora podemos retomar isso e deixar tudo per-
feito. Vamos classificá-los num dia de chuva, quando não 
tivermos nada melhor para fazer.

– O problema é que sempre temos algo melhor para 
fazer.

– Muito bem, aqui couberam mais sete. Agora só 
resta aquele canto ali em cima. Quer me alcançar aquela 
cadeira? As pernas são firmes? Consigo colocar alguns na 
prateleira de cima.

Com certo cuidado, subiu na cadeira. Tuppence lhe 
alcançou uma pilha de livros. Ele os inseriu com cuida-
do na prateleira superior. O desastre só aconteceu com 
os últimos três, que despencaram no chão e, por muito 
pouco, não acertaram Tuppence.

– Essa foi por pouco! – ela exclamou.
– Não tenho culpa. Você me alcançou muitos ao 

mesmo tempo.
– Puxa, ficou uma beleza! – admirou-se Tuppence, 

recuando um pouco. – Agora é só colocar esses na segunda 
prateleira de baixo para cima para encerrarmos esta caixa. 
É um bom começo. Nesta manhã estou organizando os 
que compramos. Podemos garimpar tesouros.

– Tesouros – repetiu Tommy.
– Preciosidades de valor inestimável.
– E o que vamos fazer então? Vender?
– Acho que sim – ponderou Tuppence. – Mas é claro 

que nós também poderíamos guardar só para mostrar às 
pessoas. Não para se exibir, se é que você me entende, mas 
apenas para dizer: “Temos aqui alguns bons achados”. 

– Livros de estimação, há tempos esquecidos?
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– Mais do que isso. Algo desconcertante, surpreen-
dente, capaz de fazer a diferença em nossas vidas.

– Ah, Tuppence! – exclamou Tommy. – Que ima-
ginação fértil a sua! É bem mais fácil encontrarmos um 
desastre absoluto.

– Bobagem – retrucou Tuppence. – É preciso es-
perança. É a coisa mais importante na vida. Esperança. 
Esqueceu? Esperança não me falta.

– Nem precisa dizer – suspirou Tommy. – Não raro 
eu lamento isso. 


