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PrólOgO

A decoração do apartamento de Hercule Poirot era 
essencialmente moderna. Por todo lado via-se o brilho 
do metal cromado. As poltronas, embora confortáveis e 
acolchoadas, eram de contornos rígidos e retilíneos.

Em uma delas sentava-se Hercule Poirot, impe-
cável – bem ao centro da poltrona. Em frente a ele, em 
outra, sentava-se o dr. Burton, membro do All Souls 
College, saboreando aos poucos uma taça do Château 
Mouton Rothschild de Poirot. De impecável o dr. Bur-
ton não tinha nada. Era rechonchudo, mal-ajambrado 
e, sob um tufo de cabelos brancos, seu rosto era muito 
corado e afável. Seu riso era asmático e profundo, e tinha 
o hábito de cobrir a si mesmo e tudo o que havia à sua 
volta com cinzas de cigarro. Era em vão que Poirot o 
cercava de cinzeiros.

O dr. Burton fez uma pergunta.
– Conte-me – disse ele. – Por que Hercule?
– Você se refere ao meu nome de batismo?
– Bom, não me parece um nome cristão – o outro 

objetou. – Pagão, certamente. Mas por quê? É isso o que 
eu quero saber. Extravagância do seu pai? Capricho da 
sua mãe? Razões de família? Se não me engano, embora 
minha memória não seja mais a mesma, você tinha um 
irmão chamado Achille, não é verdade? 

Poirot repassou em sua mente os detalhes da 
carreira de Achille Poirot. Será que aquilo tudo de fato 
acontecera?

– Apenas por um curto tempo – ele respondeu.
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O diplomático dr. Burton não insistiu no assunto.
– As pessoas deviam ter mais cuidado com o nome 

que dão aos filhos – ele refletiu. – Tenho afilhados, sei 
como é. Uma delas se chama Blanche e tem a pele morena 
de uma cigana! Depois há Deirdre, a Deirdre das Dores; é 
uma menina alegríssima. Quanto à jovem Patience, bem, 
ela é demasiado impaciente! E Diana... bem, Diana – o 
velho estudioso dos clássicos estremeceu. – Pesa setenta 
e tantos quilos hoje, e tem apenas quinze anos! Eles di-
zem que é aquela gordurinha de criança que desaparece 
na adolescência, mas eu não acho. Diana! Eles queriam 
chamá-la de Helen, mas quanto a isso bati o pé. Se você 
visse o pai e a mãe dela! Isso, para não falarmos da avó! 
Insisti muito em um nome como Martha ou Dorcas, ou 
alguma outra coisa sensata, mas foi inútil, foi como falar 
com as paredes. Os pais são pessoas esquisitas...

Ele começou a chiar suavemente – seu rosto peque-
no e gordo franziu-se.

Poirot olhou-o em dúvida.
– Estava imaginando uma conversa. Sua mãe e a 

falecida sra. Holmes, sentadas, costurando roupinhas 
ou tricotando, e dizendo: “Achille, Hercule, Sherlock, 
Mycroft...”.

Poirot não achou a mesma graça que o amigo.
– Se entendo bem, você quer dizer que eu não tenho 

o aspecto físico de um Hércules?
Os olhos do dr. Burton esquadrinharam Hercule 

Poirot, a pequena e aprumada pessoa à sua frente, usando 
calças listradas, um correto paletó preto e uma elegante 
gravata borboleta; foram de seus sapatos de couro enver-
nizado até sua cabeça em forma de ovo e passaram pelo 
imenso bigode que adornava seu lábio superior.

– Francamente, Poirot – disse o dr. Burton –, nem 
um pouco! Suponho – ele acrescentou – que você não 
tenha tido muito tempo para estudar os clássicos.
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– Isso mesmo.
– Pena. Uma pena. Não sabe o que perdeu. Todos 

seriam obrigados a estudar os clássicos, se a coisa fosse 
do meu jeito.

Poirot deu de ombros.
– Eh bien, tenho passado muito bem sem eles. 
– Passou bem! Passou bem! Não é uma questão de 

passar bem. Essa visão é completamente errada. Os clás-
sicos não são uma via rápida para o sucesso, como esses 
cursos por correspondência modernos! O que importa 
não são as horas que um homem passa trabalhando. 
São suas horas de lazer! Esse é o erro que todos nós co-
metemos. Veja você: está ficando mais velho, vai querer 
se afastar das coisas, relaxar um pouco. O que vai fazer 
então com as suas horas de lazer?

Poirot tinha a resposta na ponta da língua.
– Vou me dedicar, a sério, ao cultivo de abóboras.
O dr. Burton ficou pasmo.
– Abóboras? O que quer dizer? Aquelas coisas ver-

des, imensas e inchadas que têm gosto de água?
– Ah! – respondeu Poirot com entusiasmo. – Mas a 

questão é essa. Elas não precisam ter gosto de água.
– Bom, eu sei. A gente põe um queijinho, cebolas 

picadas, molho branco.
– Não, não. Você está enganado. Considero que o 

sabor da própria abóbora pode ser aprimorado. É possível 
dar a ela – Poirot apertou os olhos – um buquê...

– Por Deus, homem, abóbora não é vinho tinto – 
a palavra buquê fez dr. Burton lembrar-se da taça que 
descansava perto de seu cotovelo. Tomou um gole e 
saboreou-o. – Vinho muito bom, este aqui. Bem redondo. 
Sim – meneou a cabeça em aprovação. – Mas esse negócio 
de abóboras, você não está falando sério, está? Não quer 
dizer que – questionou, com um horror intenso – real-
mente vai ficar de gatinhas – pousou suas mãos sobre a 
imponente barriga, aterrorizado e cheio de compaixão – e 
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revirar esterco naquelas coisas, e alimentá-las com fios 
de lã umedecidos em água e tudo isso?

– Parece – disse Poirot – que você sabe bastante 
sobre o cultivo de abóboras, não?

– Vejo os jardineiros trabalhando quando estou 
no campo. Mas por favor, Poirot, que hobby! Compare 
isso com – sua voz mudou de tom, transformando-se 
num ronronar satisfeito – uma poltrona em frente a 
uma lareira acesa, em uma sala longa e baixa, forrada de 
livros. Deve ser uma sala longa, e não quadrada. Livros 
o cercando por todos os lados. Um cálice de vinho do 
porto e um livro aberto em suas mãos. O tempo recua 
enquanto você lê, e ele citou sonoramente:

‘“Mhvt o! cu^te cuvbernhvthz ejnij oi?nopi povntw
nh^c 0ohvn ij0hvn ejrec0omevnhn cjnevmoiti”’

E então traduziu:
– “De novo, com arte, o piloto no mar escuro como 

vinho apruma o navio veloz golpeado pelos ventos.” É 
claro que nunca se consegue reproduzir o espírito do 
original.

Naquele instante, em seu entusiasmo, ele se esque-
cera da presença de Poirot. E Poirot, olhando-o, sentiu 
de repente uma dúvida – um desconfortável aguilhão. 
Será que havia perdido alguma coisa? Alguma riqueza 
do espírito? Foi tomado pela tristeza. Sim, ele devia ter-
se familiarizado com os clássicos... Há muito tempo... 
Agora, infelizmente, era tarde demais...

O dr. Burton interrompeu sua melancolia.
– Quer dizer que está mesmo pensando em se 

aposentar?
– Sim.
O outro deu uma risadinha.
– Não acredito!
– Mas eu lhe asseguro...
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– Você não vai conseguir, homem. Você se interessa 
demais por seu trabalho.

– Não, de fato, todas as providências já estão sendo 
tomadas. Mais alguns casos, selecionados com cuidado 
especial. Não qualquer coisa que se apresente. Somente 
os problemas que tiverem um interesse pessoal.

O dr. Burton abriu um grande sorriso.
– A coisa é assim mesmo. Só um ou dois casos, só um 

caso a mais, e assim por diante. Será como o concerto de 
despedida da prima-dona, Poirot! Sempre há mais um.

Ele deu uma risadinha e ergueu-se sem pressa. Fazia 
lembrar um simpático gnomo de cabelos brancos.

– Os seus não são os trabalhos de Hércules – ele 
disse. – São trabalhos de amor. Você verá se não estou 
certo. Aposto que daqui a doze meses você ainda estará 
aqui, e as abóboras continuarão sendo – ele estremeceu 
– simples abóboras.

Despedindo-se do anfitrião, o dr. Burton deixou o 
austero cômodo retangular.

Ele sai destas páginas e não retorna mais. Aqui nos 
interessa apenas o que deixou atrás de si: uma ideia.

Pois, após sua partida, Hercule Poirot sentou-se 
novamente, com a lentidão de um homem que sonha, e 
falou baixinho:

– Os trabalhos de Hércules... Mais oui, c’est une 
idée, ça...

O dia seguinte viu Hercule Poirot examinar um 
grande tomo encadernado em couro e outros livros me-
nos volumosos, e lançar ocasionais olhadelas inquietas 
para várias tiras de papel datilografado.

Sua secretária, a srta. Lemon, recebera a tarefa de 
coletar informações sobre Hércules e trazê-las até ele.

Sem interesse (não era do tipo que se pergunta sobre 
o porquê das coisas), mas com perfeita eficiência, a srta. 
Lemon havia cumprido seu dever.
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Hercule Poirot estava imerso em um desnorteante 
mar de mitologia antiga, em especial no material que lida-
va com “Hércules, célebre herói que, depois de morto, foi 
ordenado entre os deuses, e recebeu honrarias divinas”.

Até então, tudo correu bem. Mas dali em diante, 
as coisas não foram tão fáceis. Por duas horas Poirot leu 
com diligência, tomando notas, franzindo o cenho, con-
sultando seus papéis e outros livros de referência. Por fim, 
recostou-se em sua poltrona e abanou a cabeça. O estado 
de ânimo da noite anterior dissipara-se. Que gente!

Tome por exemplo esse tal de Hércules, esse herói! 
Herói, pois sim! O que era ele senão uma imensa criatura 
musculosa, de inteligência inferior e tendências crimi-
nosas? Poirot lembrou-se de um tal Adolfe Durand, um 
açougueiro, que fora julgado em Lyon em 1895 – uma 
criatura forte como um touro que matara várias crianças. 
O argumento da defesa fora epilepsia – o que com certeza 
era o caso – mas por muitos dias se discutiu se a doença 
era do tipo grand mal ou petit mal. Esse Hércules antigo 
provavelmente sofrera do grand mal. Não, Poirot abanou 
a cabeça, se aquela era a ideia que os gregos faziam de um 
herói, avaliada segundo os critérios modernos, não servi-
ria. Todo o molde grego o chocava. Esses deuses e deusas 
pareciam ter tantos codinomes quanto um criminoso 
moderno. De fato, pareciam ser tipos criminosos. Bebe-
deira, devassidão, incesto, estupro, pilhagem, homicídio 
e trapaça – o bastante para manter um juge d’Instruction 
constantemente ocupado. Nada de vida familiar decente. 
Sem ordem, sem método. Mesmo em seus crimes, nada 
de ordem ou método!

– Hércules, pois sim! – disse Hercule Poirot, 
erguendo-se, desiludido.

Olhou com aprovação em torno de si. Um cômodo 
quadrado, com boa mobília, moderna e retilínea, e até 
mesmo com uma bela escultura, representando um cubo 
sobre outro cubo, e acima deles um arranjo geométrico 
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de fios de cobre. E, no centro daquela sala reluzente e or-
denada, ele. Olhou-se no espelho. Ali estava um Hércules 
moderno – muito distinto daquele desagradável esboço 
de uma figura nua, com músculos saltados, brandindo 
uma clava. Em vez disso, uma figura pequena e compacta, 
trajada de vestes apropriadamente urbanas, e com um 
bigode (um bigode que Hércules jamais sonhara cultivar) 
magnífico e ao mesmo tempo sofisticado.

Porém, entre este Hercule Poirot e o Hércules da 
mitologia clássica havia uma semelhança. Ambos, sem 
sombra de dúvida, haviam ajudado o mundo a livrar-se 
de certas pragas... Cada um deles podia ser descrito como 
um benfeitor da sociedade em que viveu.

Lembrou-se do que dissera o dr. Burton na noite 
anterior, logo antes de ir embora: “Os seus não são os 
trabalhos de Hércules...”.

Ah, mas nisso ele estava errado, o velho fóssil. De-
veria haver, uma vez mais, os trabalhos de Hércules – de 
um Hércules moderno. Uma ideia engenhosa e divertida! 
Antes de sua aposentadoria definitiva, ele aceitaria doze 
casos, nem mais, nem menos. E esses doze casos seriam 
selecionados tomando como referência os doze trabalhos 
do Hércules da Antiguidade. Sim, isso não seria apenas 
divertido, seria artístico, seria espiritual.

Poirot puxou o Dicionário da Antiguidade Clássica 
e mergulhou uma vez mais na mitologia antiga. Não 
tinha planos de seguir seu modelo à risca. Não haveria 
mulheres, não haveria uma camisa de Nessus... Somente 
os trabalhos, e nada mais.

O primeiro trabalho, então, seria o do Leão de 
Nemeia.

“O Leão de Nemeia”, ele repetiu, ensaiando o nome 
em seus lábios.

Naturalmente, Poirot não esperava que se apresen-
tasse um caso envolvendo um leão de carne e osso. Seria 
coincidência demais que os diretores do zoológico lhe 
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pedissem que resolvesse um caso envolvendo um leão 
de verdade.

Não, seria necessário um simbolismo. O primeiro 
caso deveria ser relacionado a alguma figura pública fa-
mosa, deveria ser espetacular, e de grande importância! 
Algum mestre do crime, ou então alguém que aos olhos 
do público pudesse ser associado a um leão. Um escritor 
conhecido, ou político, ou pintor... ou, por que não, 
alguém da realeza?

Gostou dessa última ideia. Alguém da realeza...
Poirot não se apressaria. Esperaria... esperaria pelo 

caso de alta importância que seria o primeiro dos traba-
lhos que escolheria para si.
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caPítulO 1

O leão de Nemeia

I

– Alguma coisa interessante esta manhã, srta. Le-
mon? – ele perguntou ao entrar na sala no dia seguinte.

Ele confiava na srta. Lemon. Era uma mulher sem 
imaginação, mas tinha instinto. Qualquer coisa que ela 
afirmasse merecer atenção quase sempre merecia atenção. 
Era uma secretária nata.

– Nada demais, sr. Poirot. Só uma carta, que acho 
que pode interessá-lo. É a primeira da pilha de corres-
pondências. 

– E de que se trata? – Poirot, interessado, deu um 
passo a frente.

– É de um homem que quer que o senhor investigue 
o desaparecimento do pequinês de sua esposa.

Poirot parou, com o pé ainda suspenso no ar. 
Lançou um olhar de intensa censura para a srta. Lemon. 
Ela não percebeu. Já tinha recomeçado a datilografar. 
Batia à maquina com a velocidade e a precisão de uma 
metralhadora.

Poirot ficou abalado; abalado e ofendido. A srta. 
Lemon, a eficiente srta. Lemon, o decepcionara! Um 
cachorro. Um pequinês! E isso depois do sonho que tivera 
noite passada. Estava saindo do palácio de Buckingham 
após receber pessoalmente os agradecimentos, quando 
seu mordomo entrara com o chocolate quente matinal!

As palavras tremeram em seus lábios – palavras 
mordazes, corrosivas. Não as disse porque a srta. Lemon, 
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devido à velocidade e eficiência de sua digitação, não as 
ouviria.

Com um grunhido de indignação pegou a carta que 
encimava a pequena pilha a um lado de sua mesa.

Sim, era exatamente como a srta. Lemon dissera. 
Um endereço comercial, um pedido curto, nada refinado, 
como uma correspondência de negócios. O assunto... o 
rapto de um cão pequinês. Um daqueles animais de es-
timação de olhos esbugalhados, mimados por mulheres 
ricas. Hercule Poirot fez uma careta enquanto lia.

Nada que se destacasse ali. Nada fora do comum 
ou... mas sim, sim, em um pequeno detalhe a srta. Le-
mon estava certa. Num pequeno detalhe havia algo de 
incomum.

Hercule Poirot sentou-se. Leu a carta sem pressa, 
com cuidado. Não era o tipo de caso que desejava, não era 
o tipo de caso que tinha prometido a si mesmo. Não era, 
em sentido algum, um caso importante: era sumamente 
desimportante. Não era (e este era o xis da questão) um 
verdadeiro trabalho de Hércules.

Mas ele estava curioso...
Sim, ele estava curioso...
Levantou a voz para que a srta. Lemon o pudesse 

ouvir por sobre o barulho da máquina de escrever.
– Telefone para este Sir Joseph Hoggin – ordenou – e 

marque uma hora para que me receba em seu escritório, 
como ele sugere.

Como de costume, a srta. Lemon estava certa.

– Sou um homem simples, sr. Poirot – disse Sir 
Joseph Hoggin.

Hercule Poirot fez um gesto neutro com a mão direi-
ta. O gesto expressava (se assim se preferisse interpretá-
lo) admiração pelo genuíno mérito da carreira de Sir 
Joseph, e também pela modéstia que demonstrava ao se 
descrever assim. Poderia também expressar uma cortês 
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depreciação do que o homem dissera. De qualquer modo, 
não dava qualquer pista do pensamento que então mais 
ocupava a mente de Hercule Poirot: o de que Sir Joseph 
sem dúvidas era (usando o termo no seu sentido mais 
coloquial) de fato um homem muito simples. Os olhos 
de Hercule Poirot pousaram com reprovação sobre a 
mandíbula protuberante, os olhinhos de porco, o nariz 
de batata e a boca de lábios finos. O efeito geral daquele 
rosto o fazia lembrar-se de algo ou alguém; mas, por 
enquanto, não conseguia definir exatamente de que ou 
quem. Uma lembrança surgiu de leve no fundo de sua 
mente. Há muito tempo... na Bélgica... com certeza, algo 
que tinha a ver com sabão...

Sir Joseph continuava a falar.
– Não sou uma pessoa cheia de ares. Não faço 

rodeios. A maioria das pessoas, sr. Poirot, deixaria isso 
pra lá. Colocaria no arquivo de dívidas incobráveis e 
esqueceria o assunto. Mas Joseph Hoggin não. Sou um 
homem rico, e, por assim dizer, duzentas libras e nada 
para mim são a mesma coisa...

Poirot interrompeu rapidamente:
– Meus parabéns.
– Hein?
Sir Joseph ficou calado por alguns instantes. Seus olhos 

pequeninos se estreitaram ainda mais. Disse, ríspido:
– Não quer dizer que tenho o costume de jogar meu 

dinheiro fora. Eu pago pelo que quero. Mas pago o preço 
do mercado, nem um centavo a mais.

Hercule Poirot perguntou:
– O senhor sabe que meus honorários não são 

baratos?
– Sim, sim. Mas este – Sir Joseph lançou-lhe um 

olhar astucioso – é um problema bem pequenino.
Hercule Poirot deu de ombros, e então disse:
– Não faço descontos. Sou um especialista. Os ser-

viços de um especialista têm um preço.
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Sir Joseph disse com franqueza:
– Sei que o senhor é dos melhores nesse tipo de coisa. 

Fiz minhas investigações e fui informado de que o senhor 
era o melhor que havia. Pretendo ir até o fundo dessa 
questão e não medirei gastos. Foi por isso que o chamei.

– O senhor teve sorte – ponderou Hercule Poirot.
– Hein? – disse Sir Joseph mais uma vez.
– Uma sorte extraordinária – falou com firmeza Her-

cule Poirot. – Eu estou, posso dizê-lo sem falsa modéstia, 
no ápice de minha carreira. Pretendo aposentar-me muito 
em breve, para viver no campo e viajar ocasionalmente 
para ver o mundo, e também, talvez, cuidar meu jardim, 
dedicando atenção especial ao aprimoramento das abóbo-
ras. São vegetais magníficos, mas carecem de sabor. Esta, 
contudo, não é a questão. Queria apenas explicar que antes 
da aposentadoria me impus uma tarefa. Decidi aceitar doze 
casos: nem mais, nem menos. Me impus os “Trabalhos 
de Hércules”, por assim dizer. O seu caso, Sir Joseph, é o 
primeiro dos doze. O que me atraiu nele – Poirot suspirou 
– foi sua extraordinária desimportância.

– Importância? – perguntou Sir Joseph.
– Desimportância, foi o que eu disse. Já fui chamado 

por motivos os mais variados: para investigar assassina-
tos, mortes sem explicação, roubos, furtos de joias. Essa é 
a primeira vez que me pedem para dedicar meus talentos 
à elucidação do sequestro de um cão pequinês.

Sir Joseph grunhiu e disse:
– O senhor me surpreende! Eu acreditava que o 

senhor já havia lidado com uma quantidade infinita de 
mulheres o importunando por causa de cãezinhos de 
estimação.

– Disso não há dúvidas. Mas é a primeira vez que sou 
convocado pelo marido.

Os olhinhos de Sir Joseph se estreitaram. Pareceu 
ter gostado do que ouviu.

Ele disse:
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– Começo a compreender por que o senhor me foi 
recomendado. O senhor é muito sagaz, sr. Poirot.

Poirot murmurou:
– Por favor, agora conte-me os fatos do caso. Quan-

do o cachorro desapareceu?
– Faz uma semana.
– E a essa altura, suponho, sua esposa deve estar 

desesperada.
Sir Joseph olhou-o com seriedade e disse:
– O senhor não compreende. O cachorro foi de-

volvido.
– Devolvido? Então, deixe-me perguntar, qual é o 

meu papel nessa história?
O rosto de Sir Joseph ruborizou violentamente.
– Pois eu, de jeito nenhum, vou deixar que me 

passem a perna! Muito bem, sr. Poirot, vou contar tudo 
o que aconteceu. O cachorro foi roubado uma semana 
atrás. Surrupiaram o bicho em Kensington Gardens, onde 
estava passeando com a dama de companhia de minha 
esposa. No dia seguinte, minha esposa recebeu um pedido 
de duzentas libras. Veja essa, duzentas libras! Por aquele 
bicho maldito, que está sempre ganindo e se metendo 
entre os pés da gente!

Poirot murmurou:
– O senhor, acredito, não aprovou que tal valor 

fosse pago?
– É claro que não. E nem aprovaria caso tivesse sido 

informado! Milly (minha esposa) sabia disso muito bem. 
Ela não disse nada para mim. Apenas mandou o dinheiro 
(em notas de uma libra, como estipulado) para o ende-
reço que foi dado.

– E o cachorro foi devolvido?
– Sim. Naquela tarde tocaram a campainha e lá 

estava aquele selvagenzinho sentado na soleira da porta. 
E não se via ninguém.

– Perfeitamente. Continue.
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– Então, é claro, Milly confessou o que havia feito, 
e eu perdi um pouco as estribeiras. Porém, me acalmei 
depois de um tempo; afinal, a coisa estava feita, e não se 
pode esperar que uma mulher se porte com sensatez. E 
acho que teria deixado tudo para lá se não fosse o encon-
tro que tive com o velho Samuelson no Clube.

– Sim?
– Com mil demônios, isso deve ser coisa de crime 

organizado! Aconteceu com ele a mesmíssima coisa. Da 
mulher dele arrancaram trezentas libras! Bom, isso foi 
um pouco demais! Decidi que tinham que pôr um fim à 
coisa. Então chamei o senhor.

– Mas certamente, Sir Joseph, o correto a fazer (e 
muito mais barato) teria sido chamar a polícia, não?

Sir Joseph esfregou o nariz.
Ele disse:
– O senhor é casado, sr. Poirot?
– Ai de mim – respondeu Poirot. – Não tive essa 

felicidade.
– Hum – disse Sir Joseph. – Sobre felicidade não sei, 

mas, se fosse casado, saberia que mulheres são criaturas 
engraçadas. Bastou mencionar a polícia para que minha 
mulher ficasse histérica. Ela enfiou na cabeça que alguma 
coisa aconteceria ao seu precioso Shan Tung se eu falasse 
com eles. Ela não quis nem ouvir falar, e posso dizer que 
ela não vê com bons olhos a ideia de chamar o senhor. 
Mas finquei o pé, e ela finalmente cedeu. Mas, veja bem, 
ela não gosta da ideia.

Hercule Poirot murmurou:
– A situação, percebo, é delicada. Seria conveniente, 

talvez, que eu entrevistasse a senhora sua esposa para 
obter dela maiores informações e, ao mesmo tempo, tran-
quilizá-la quanto à segurança futura de seu cãozinho.

Sir Joseph concordou e levantou-se.
– Levarei o senhor para lá imediatamente – disse.




