
Noite de 12 para 13 de janeiro 
de 1954, Rua de Rivoli.

Nada me obrigava a ir gelar os 
pedantes em pleno ventre de Paris, 
naquela noite...

Nada, a não ser o prazer de passear o focinho 
frio nas ruas quentes...

... No fim de contas, eu sabia perfeitamente 
onde asilava o Tio Lheureux: num pequeno 
hotel da Rua de Montpensier. Bastava 
apanhá ‑lo quando ele voltasse...

... Coisa que eu 
me decidiria a 
fazer caso não o 
encontrasse nalgum 
estaminé, daqueles 
onde se ceia... 
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Na Rua Jean ‑Lantier, Gaby ‑a ‑Loira, 
que já não era loira, não o tinha visto.

Ah... o fulano
do ano passado!... 

Nãão...
E é uma pena,

aliás...

... Era um fulano simpá‑
tico... Um mãos largas, 
ainda por cima...

Se houvesse
muitos

como ele...

... Nem hoje, nem noutro dia
da semana...

Mas olha, fica 
com estes mil... 
pelo tempo que 

perdeste...

Acabei por desencantar o meu cromo no Riche ‑Bourriche, lá pelas 
três da matina.

Olha, olha! O Nestor Burma, rei dos
detetives!...

Nem por isso... 
A sua mulher 
escreveu ‑me...

Como
é hábito!

É bom que
haja pelo
menos uma
que não se 
perca!...

... Como é hábito...
Desta vez, o senhor
não me preveniu da

sua chegada...

E daí? É irrelevante,
não? Encontrou ‑me
ou não me encontrou?

Sente ‑se.
Toma

alguma
coisa?
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A sua esposa, meu caro, começa 
a estar pelos cabelos com as 
suas extravagâncias. A coisa 

pode acabar mal...

Ora, ora. 
Nem pensar.

Conheço a minha Émilie... 
E, daqui a bocado, estou 
a regressar ao ninho...

Tem fome?

A mim, apetece ‑me
um chateaubriand...

E o senhor?

Um chateaubriand 
para mim e um para 

o meu amigo. 

Peço desculpa,
tenho de ir ao
«sanatório»... 

Ela tem razão, Gaby. A gente precisa 
de muitos como ele.

... Clientes não sovinas, 
regulares, que concorrem 
para uma renda jeitosa...

Com quem se pode contar.
Com uma confiança cega.

Confiança o tanas... isso é que 
era doce!
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Ao Tio Lheureux, tinha ‑o
conhecido dois anos antes,
em 52. 

A senhora Lheureux, sua 
legítima esposa, Émilie de seu 
nome, tinha ‑me contratado 
para o capturar...

Um mandado de captura 
bastante belo, de 
que aliás me servi 
imediatamente...

Que o maridinho fizesse um parêntese de 
ramboia em Paris, a Émilie não tinha nada 
contra. Mas a coisa não podia prolongar ‑se 
muito. Na boa sociedade de Limoges,
as más ‑línguas carburam depressa...

Então, se eu conseguisse devolver ‑lhe o 
gandaieiro pela volta do correio... E eu 
encontrara o cromo tanto mais depressa 
quanto ele não andava a esconder ‑se...
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Um tipo encantador. Andámos na farra um com o outro, e enfiei ‑o 
no comboio de Limoges na primeira oportunidade...

No ano seguinte, tinha levado a cortesia ao ponto 
de me prevenir da sua chegada... A coisa parecia 
mesmo pura chacota, mas nada de muito grave...

Tudo diferente desta vez. A senhora 
Lheureux já não achava muita piada
à brincadeira. E depois da partida 
que o gajo me pregara, eu não andava 
longe de pensar como ela.
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Burma! O que é que o
senhor anda a fazer por

estas bandas?

Faroux! Eu também
tenho muito gosto em
vê ‑lo por aqui! Acabei
de levar no traseiro...
Pode ‑se apresentar

queixa?

Sois como moscas... Sempre
a rondar pelos lugares onde há

carnes frias... Foi você
que telefonou?

Carnes frias?... 
Telefonei?... Que vem

a ser essa
salgalhada?

Étienne Larpent: o 
nome diz ‑lhe alguma 

coisa?

Nada de
nada... 
Devia dizer?...

Venha comigo... Já alguma vez entrou numa
câmara de amadureci‑
mento de bananas?

Ah! 
Patrão!... 

Olhe, a malta já começou a descascar
a criatura e...

Depois, Grégoire, fica 
para depois...

Eis o bicho 
arrefecido

...
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Com razão se diz
que em Les Halles 
se encon‑tra de 
tudo... É este o seu 
Larpent?

É o nome que vem no 
cartão  de  visita

  dele.

E além do 
cartão, 
népia...

Nem documentos
nem carteira...

E, no entanto, enfarpelado 
como estava, não lhe devia 
faltar carteira nem
recheio...

Havia um
papel de publi‑
cidade para o

Hotel Transocéan...
Telefonou ‑se para

lá e efetivamente os
gajos têm um cliente

com esse nome.
A ver...

O que mais me chateia é
que este cliente podia ter 

ficado mortinho e sossegado 
até ao meio ‑dia sem ninguém

o descobrir...

Mais, foi preciso um anónimo informar ‑nos da 
ocorrência. Um tipo que descobriu o corpo mas

não se quer comprometer...

Um tipo do
género Nestor

Burma... Lamento
imenso, Faroux, mas

desta vez não fui eu!...

Não se canse... A outra hipótese
é ter sido o próprio assassino a 
prevenir ‑nos. Não vejo porquê,

mas é uma hipótese...
Pois bem,

Florimond, a
hipótese é toda sua.

Uma boa noite
para si.

A cara do cadáver estava demasiado espatifada para eu ter 100% 
a certeza de que era o Lheureux. E a fatiota também era diferente. 
Claro que ele podia ter mudado de roupa, mas não fazia sentido...

O Lheureux tinha ficado hos‑
pedado no mesmo hotel que 
das outras vezes, na Rua 
Montpensieur. No início da 
noite eu confirmara isso...
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‘oa noite!
O S’nhor

Lheureux já
voltou!

Perfeito!...
Mas será que... Hum... 
Se ainda não estiver 

deitado... Acabou 
de chegar, não é 

verdade?...

Nem por sombras. Ele
vai ‑se embora, até me

pediu que lhe preparasse
a conta. Quer que eu lhe ligue?

S’nhor Lheureux?... Está
aqui o s’nhor Burma que

lhe quer falar... Sim...

Certo... Pode
ir que ele

atende ‑o.

Com que então o senhor vai ‑se pôr nas putas? 
Vai voltar para casa? A Émilie vai

ficar radiante.

Claro...

O senhor andou a gozar ‑me
de fininho... Ganda tourada!
Não tem mal, vou pôr as
despesas na fatura a enviar
à sua esposa.

Claro que sim... 
claro que sim...

Pronto... Eu sou pago para
o enfiar no comboio, não para
o atrasar...

É isso 
tudo! Até
mais ver!

Decididamente, apoquentava ‑me 
ver aquele cromo dar de frosques. 
E só via uma maneira, não muito 
elegante, de o impedir...
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Conquanto 
conseguisse 
arranjar...

... uma carripana suficiente‑
mente bera para o proprietário 
não se dar ao trabalho...

... de travar as portas...
Cá está 
um...

... Para o Nestor 
Burma era canja 
laranja...

Capaz disso e de bem pior era o Nestor...
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... Convém não subestimarem os 
recursos do Nestor...
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