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Prólogo

Foi um som muito distinto, o raspar abafado do aço na pedra, que primeiro o avisou de 

que suas visitas haviam chegado, acompanhado de um estranho tipo de som de 

batidas e do arrastar de pés.

As batidas no beco lá fora se tornaram mais pronunciadas, e ele subitamente percebeu 

que era menos o som de batidas que uma suave cacofonia de garras, estalando juntas 

em expectativa. Ele pôs de lado caneta e bloco de notas e se recostou em sua cadeira. 

Não havia como negar. Era chegada a hora.

A luz âmbar excessivamente intensa de uma tarde inglesa entrou pelas vidraças 

engorduradas da porta quando ela se abriu lentamente para dentro do estúdio.

Ele tornou a encher o cachimbo com sua mistura especial de tabaco com canela e 

reparou, sem muito interesse, que nuvens estavam começando a se aglomerar no 

horizonte distante.

Uma tempestade estava a caminho.

Não importava, ele pensou consigo mesmo com certa satisfação. Ele havia dito as 

coisas que precisava dizer para a pessoa que precisava ouvi-la. Ele havia protegido 

aquela preciosa propriedade que precisava de proteção, e passou-a para aqueles que a 

usariam de forma sábia e boa.



Não havia, concluiu ele, muito mais que se pudesse exigir de um velho acadêmico, 

neste mundo, nesta vida.

A silhueta na porta fez um gesto para ele, e ele captou um vislumbre de aço 

incrivelmente afiado, que formava uma curva até fechar num ponto, quando o braço 

do visitante se ergueu e se abaixou. Os sons de estalidos no beco aumentaram de 

volume.

- Saudações, Professor – disse a figura nas sombras. – Posso dar uma palavrinha 

com o senhor?

- Não está aqui – disse o professor, acendendo seu cachimbo e dando uma 

baforada profunda. – Você chegou tarde demais.

Seu visitante o avaliou por um momento antes de concluir que o professor dizia 

a verdade. – Lamento muito saber disso – ele disse. – As conseqüências não serão boas 

para o senhor.

O professor deu de ombros. 

- O que me acontecer não importa mais. Você pode tirar minha vida, mas eu 

pus um império para sempre além de seu alcance... e, no fim das contas, qual dessas 

duas coisas é mais importante?

O visitante fez um novo gesto, e os sons do lado de fora deram passagem a sons 

resfolegantes e uivos animais.

Uma rápida movimentação de corpos, e em segundos o pequeno estúdio estava

repleto de aço ancestral, dor e sangue.



Quando os ruídos tornaram a dar lugar ao silêncio, os visitantes deixaram o 

estúdio como o haviam encontrado, com uma exceção.

Várias horas se passariam até que as primeiras gotas de chuva da tempestade 

que se aproximava começassem a pintalgar as pedras do pavimento na rua, mas o 

professor não as veria cair.



PARTE UM

O Imaginarium Geographica



Legenda: “Há um homem estranho lá fora”, disse Jack.



CAPÍTULO UM

A Aventura Começa

O bilhete fino e cor de creme bem poderia ter sido enfiado em uma garrafa e 

jogado no oceano em vez de ter sido enviado pelo correio, pois, quando John o 

recebeu, o professor já estava morto.

Pelo que talvez fosse a centésima vez, John tirou o bilhete do bolso:

Meu Caro John,

Por favor, venha a Londres o mais rápido possível. Receio que haja muitas, 

muitas coisas, que lhe deveriam ter sido explicadas muito antes. Só rogo para que esta 

carta o encontre em boas condições para viajar, e que você não me guarde rancor pelo 

que está por vir. Não sei se você está pronto, e este é o fardo que hei de carregar. Mas 

acredito que você é capaz, e que isto possa ser o bastante. Espero eu que sim.

Professor Sigurdsson



A carta tinha a data de uma semana antes, nove de março de 1917, e chegara às 

suas mãos no hospital em Great Haywood na véspera. John enviou uma resposta ao 

seu mentor por telegrama, solicitou uma licença temporária, enviou um bilhete para 

sua esposa em Oxford, com quem estava casado havia menos de um ano, explicando 

que ficaria ausente por vários dias, e imediatamente arranjou uma passagem para 

Londres.

Foi o mensageiro que levou o telegrama quem descobriu que havia acontecido 

um assassinato e notificou a polícia. John soube sem perguntar que o policial 

aguardando na plataforma em Londres estava ali para falar com ele, e por quê.

O trem de Staffordshire havia se atrasado, mas isso não era inesperado, nem 

tampouco era mais considerado sequer uma inconveniência. Era simplesmente uma 

das erosões da normalidade que vinham com um estado constante de guerra.

John estava de licença do Segundo Batalhão já havia vários meses, desde antes 

das festas. Para os médicos, ele tinha pirexia; era “febre das trincheiras” para os 

alistados. Num palavreado mais simples, seu corpo havia se cansado da guerra e 

manifestado seu protesto com fraqueza generalizada dos membros e febre constante.

No trem, John adormeceu imediatamente, e sua febre se transformou num 

sonho com uma montanha de fogo, cuspindo cinzas quentes e lava nas trincheiras do 

campo francês, consumindo seus camaradas que se agüentavam firmes contra a 

ofensiva alemã. John observou aterrorizado aqueles que fugiam das trincheiras serem 

feitos em pedaços pelo fogo das metralhadoras. Os que ficavam, agachados e 

apavorados, eram engolidos, filhos da Inglaterra se tornando filhos de Pompéia ao 

morrerem em fogo e fumaça...



Acordou com o apito agudo do trem, assinalando sua chegada à estação de 

Londres. Ele estava com as faces afogueadas e suando, e ao policial que o aguardava 

parecia cúmplice do assassinato do homem que tinha vindo ver. John enxugou a testa 

com um lenço, tirou a mochila do bagageiro, colocou-a no ombro e desceu do trem.

Sua chegada, e sua subseqüente partida com o policial, foram notadas por nada 

menos que quatro indivíduos, misturados de modo invisível com as multidões que 

trocavam de lugar entre a plataforma e os trens. Três deles estavam cobertos por 

mantos e caminhavam de modo um pouco estranho, devido à junta invertida em suas 

pernas inferiores que os faziam caminhar como se fossem cães que andassem eretos, 

sobre duas patas.

Exatamente como se fossem cães.

As estranhas figuras desapareceram na massa para relatar o que haviam visto a 

seu mestre. A quarta, que havia estado sentada ao lado de John no trem, saiu da 

estação de mansinho e dobrou a rua percorrida minutos antes pelo policial e o jovem 

soldado de Staffordshire.

- Só estou dizendo que existe uma série de usos para uma noite inglesa que são 

bem superiores à investigação de um assassinato – disse o inspetor encarregado da 

cena do crime, um sujeito corpulento e afável de nome Clowes. – Pode apostar que o 

assassino, seja ele quem for, não está passeando por este lodaçal. Não, a esta altura ele 

está em casa, depois de ter feito o trabalho do dia, aquecendo os pés na lareira e 

tomando uns goles de um conhaque bem quente, enquanto eu tenho que estar aqui, à 

beira de apanhar minha morte...

Clowes se deteve no meio da reclamação e fez um gesto à guisa de desculpas. –

Não que conversar com vocês seja assim tão ruim, vejam bem. Circunstâncias.



John levou alguns instantes para perceber que não era o único a ser 

entrevistado naquela noite sobre o assassinato do professor. Pela primeira vez, ele 

notou os outros dois malucos, trêmulos, assentindo para o policial interrogador, 

imaginando como haviam ido parar ali naquele hospício em particular.

Apertando as mãos, apresentaram-se uns aos outros. O mais jovem, de nome 

Jack, tinha cabelos espetados e estava nervoso; o mais velho, Charles, usava óculos e 

era eficiente. Respondia as perguntas do policial como se estivesse somando uma conta 

no banco Barclays. – Sim. Eu cheguei a Londres exatamente às quatro e quarenta. Não, 

não me desviei da agenda planejada. Sim, percebi que ele estava morto no mesmo 

instante.

- E o motivo da sua visita? – perguntou Clowes.

- A entrega de um manuscrito – disse Charles. – Estou empregado como editor 

na Oxford University Press, e o Professor Sigurdsson iria acrescentar notas a uma de 

nossas publicações.

- É mesmo? – perguntou Jack. – Eu acabei de ser aceito lá.

- Parabéns, Jack – disse Charles.

- Obrigado – disse Jack.

- Então, rapaz – disse Clowes – Seu nome é Jack, não é?

- Sim, senhor – disse Jack, assentindo.

- Ah. Não o Jack lá de Whitechapel1 por acaso, hein? – perguntou Clowes.

                                                            
1 Clowes está fazendo uma referência a Jack, o Estripador, cujas vítimas foram todas atacadas no bairro 
londrino de Whitechapel. (N. do T.)



- Não – Jack respondeu antes de ter tempo de perceber que o inspetor estava 

fazendo uma piada. – Oxford.

- Dois de vocês em Oxford, hein? – disse Clowes. – Que coincidência 

interessante.

- Coincidência não – disse Charles. – Associação seletiva é um privilégio, não 

um direito.

- Já eu sou um homem de Cambridge – disse Clowes.

- Ah, hã, lamento – gaguejou Charles. 

- Nunca cheguei realmente a freqüentar a universidade, sabem – Clowes disse a 

John discretamente. – Mas ele agora ficou com cara de quem foi apanhado na cama da 

Rainha, não ficou? A propósito... De onde você é, hã, John, não é isso?

- Birmingham, embora eu esteja acantonado no hospital em Great Hayward no 

momento.

Isso não estava inteiramente correto, mas John achava que ressaltar que todos 

os três eram na verdade de Oxford poderia não tornar sua noite mais fácil, nem a deles.

Havia um certo tipo de fraternidade que surgia a partir das experiências 

compartilhadas de guerra, particularmente entre jovens que haviam compartilhado 

uma trincheira por quinze dias. Era um tipo diferente de experiência fraterna, serem

reunidos como estranhos, que, não fosse um assassinato a uni-los, de outro modo 

teriam muito pouco em comum.



- Nunca o encontrei – Jack disse a respeito de sua afiliação com o cadáver. – Na 

verdade, eu havia acabado de chegar aqui em Londres para passar a noite, para 

entregar papéis de um advogado em Kent.

O inspetor piscou, depois tornou a piscar e se voltou para Charles.

- Minha história não é muito diferente da dele, receio – disse Charles, ajustando 

os óculos. – Eu só estava aqui a serviço da universidade.

- Isso deixa você, John – disse Clowes. – Suponho que você também não o 

conhecia.

- Não – disse John. – Eu o conhecia muito bem. Ele era meu tutor.

- É mesmo? – disse Clowes. – Em que estudos?

- Línguas antigas, basicamente – disse John. – Era o grosso da matéria, com 

cursos adicionais de mitologia, etimologia, história e culturas pré-históricas. Embora –

acrescentou ele – para dizer a verdade, eu fosse um aluno menos que diligente.

- Ahá – murmurou Clowes – E por que isso? Ele não era um bom professor?

- Era excelente, para ser exato – disse John. – Mas o padre que ajudou a me criar 

quando meu pai faleceu, e que pagou pela maior parte de minha educação, na verdade, 

crê que esse tipo de estudo seja, hã, não seja prático.

- Compreendo – disse Clowes enquanto rabiscava em seu bloco de notas com 

um toquinho de grafite. – E exatamente o que seria “prático”?

- Trabalhar em um banco – respondeu John. – Ou no comércio. Esse tipo de 

coisa.

- Hunf – resfolegou Clowes. – E você discorda?



John não respondeu, mas meramente deu de ombros como se dissesse: O que se 

há de fazer?

- Bem – disse Clowes – Eu praticamente acabei aqui. Mas como você parece ser

a coisa mais próxima que Sigurdsson tinha de uma família, se incomodaria de dar uma 

olhada na cena do assassinato? Pode ser que você perceba algo faltando, onde outra 

pessoa não perceberia nada.

- Certamente – respondeu John.

Jack e Charles esperaram com o policial no saguão enquanto John e o inspetor 

se encaminharam até a biblioteca. O cheiro atingiu John primeiro – couro queimado, 

acentuado pelo tabaco com cheiro de canela que apenas o professor fumava – mas o 

aposento propriamente dito estava um desastre.

Livros espalhados por toda parte, e as partes de trás das estantes haviam sido 

feitas em pedaços, como se por machadadas. Não havia uma única peça de mobiliário 

que não estivesse quebrada. Uma série de livros havia sido colocada na lareira para 

queimar, com sucesso limitado.

- Foram as encadernações – disse Clowes. – Couro com presilhas de metal. São 

grossas e detém umidade. Soltaram um fedor igual ao do diabo, e uma fumaça negra 

como a barba dele. Foi isso o que chamou a atenção do mensageiro quando ele não 

recebeu resposta à porta.

John olhou ao redor, detendo o olhar numa mancha escura, em forma de lua 

crescente, no tapete perto da escrivaninha dos sócios onde o professor trabalhava.

- Sim – disse Clowes. – Ele foi encontrado ali. Sangrou rápido; ele não sofreu, 

rapaz.



John achou que isso era mentira, mas apreciou o gesto mesmo assim. – Eu não 

saberia dizer se alguma coisa está faltando, inspetor. Parece que tudo o que não foi 

feito em pedaços ou queimado está... bem, nada digno de nota. Os livros têm algum 

valor, mas somente para pessoas como eu – e não há nada aqui pelo que valha a pena 

matar.

Clowes deu um suspiro.

- Era disso que tínhamos medo. Bem – concluiu, fechando seu bloco de notas. –

Agradeço seu tempo e sua colaboração. E lamento pela sua perda.

- Obrigado – disse John. Virou-se para ir embora, mas então parou. – Inspetor? 

Se é que posso perguntar, como o professor foi morto?

- Esta é a outra coisa – disse Clowes. – Ele foi esfaqueado, disso não há dúvida. 

Mas a ponta da arma se quebrou contra uma costela, e então conseguimos dar uma boa 

olhada nela.

“Até onde podemos dizer, ele foi morto por uma lança romana. Uma lança 

romana de feitura e composição tais que não eram forjadas há mais de mil anos.”

A garoa cinzenta do entardecer havia se transformado numa legítima noite 

miserável inglesa, e a investigação do assassinato acabou fazendo com que os três 

companheiros recém-apresentados perdessem os últimos trens.

- Conheço um clube a poucas ruas daqui – sugeriu Charles. – Vamos parar lá e 

nos recolhermos desta noite lúgubre e úmida? Podemos apanhar nossos trens pela 

manhã, depois de um pouco de calor e um gole de alguma coisa para acalmar os 

nervos.



Jack e John concordaram, e deixaram que Charles os guiasse pelo labirinto de 

ruas. 

- Engraçado que ele fosse colecionador de livros – disse Jack depois que eles já 

haviam percorrido algumas quadras. – E estudioso de Shakespeare, também.

- Engraçado? Em que sentido? – perguntou John.

Jack deu de ombros.

- Porque... ele foi morto ontem, no dia quinze.

Lentamente John se deu conta, e depois Charles também. – Júlio César – disse 

John.

- Isso – disse Jack. – Pode não ter significado muito nos tempos de César, ou 

mesmo nos de Shakespeare, mas teria sido um aviso bem levado em conta esta noite, se 

alguém estivesse por perto para soá-lo.

“Cuidado com os Idos de Março.”

O clube para o qual Charles os havia levado, no fim das contas, tinha alusões 

literárias próprias também. Havia sido um apartamento particular alugado há menos 

de duas décadas, e desde então transformado em um clube acessível a um grupo 

privado de Oxford, do qual Charles era membro.

- 221B Baker Street?2 - John disse com um quê de incredulidade. – Você está 

falando sério, Charles?

                                                            
2 Endereço da casa de Sherlock Holmes, segundo seu criador, Arthur Conan Doyle. Este endereço não 
existia no mundo real na época em que Doyle escreveu as histórias de Holmes; ele foi concedido ao 
Sherlock Holmes Museum em 27 de março de 1990.



- Completamente – respondeu Charles. – Oxford pagou por sua conversão, e é 

muito útil ter um retiro destes quando em negócios em Londres.

Ele abriu a porta e fez seus dois companheiros passarem para o hall de entrada. 

O estabelecimento principal consistia de dois aposentos para reuniões particulares e 

um grande salão de estar bem arejado, com entradas adjacentes que John supôs serem 

os apartamentos vizinhos, convertidos para uso similar. O grande salão tinha um 

mobiliário festivo, e era iluminado por duas amplas janelas que davam para um 

lampião a gás solitário e a penumbra da noite e a tempestade que ficava cada vez pior. 

A lareira, alimentada por um serviçal quase invisível, estava em pleno funcionamento, 

e melhorou consideravelmente os ânimos de todos assim que se aproximaram dela, 

fazendo com que suas roupas convertessem a umidade que carregavam em uma leve 

camada de vapor.

- Muito melhor – disse Jack.

Jack se acomodou em uma imensa poltrona de espaldar alto de estilo 

Edwardiano e ficou à vontade. John preferiu se encostar na lareira, para melhor se 

aquecer e secar suas roupas, ao passo que Charles, com uma facilidade nascida da 

familiaridade, abriu o gabinete de bebidas do outro lado do aposento e começou a 

servir drinques.

- Dispensei o serviçal pelo resto da noite – disse Charles. – Não creio que outros 

membros apareçam numa noite como esta, e, para ser franco, após nossa aventura com 

o inspetor Clowes, eu apreciaria bastante a privacidade.

- Eu quero muito fazer o que você fez, John, e me juntar ao esforço de guerra –

disse Jack. – Eu estava esperando conseguir um semestre ou dois na escola, mas parece 

que o reitor tem outros planos.



- Você é jovem – disse Charles. – Pode ser que descubra que o tempo e a 

experiência diminuam seu gosto pela aventura.

- Mas esta noite você teve um tantinho de aventura, não? – continuou Jack. –

Imagine, ser confundido com o aluno de um professor morto...

A cara feia de Charles não foi rápida o bastante para interromper o mais jovem 

antes que um olhar de dor atravessasse as feições de John.

- Oh, céus... Escute, John, me desculpe – disse Jack. – Falei sem pensar.

- Está tudo bem – disse John, olhando para o fogo. – Se o professor estivesse 

aqui, teria achado isso engraçado.

- Você precisa ter mais decoro – Charles admoestou Jack. – Especialmente assim 

que começar seus cursos em... Jack – Ora essa, você está me ouvindo?

O mais jovem balançou a cabeça, se levantou e foi até o outro lado da sala.

- Há um homem muito estranho lá fora – disse Jack. – Ele estava do outro lado 

da rua, ficou sob a luz do lampião por vários minutos, e depois atravessou até a 

esquina, onde ficou por mais outros tantos minutos, e agora ele está aqui do lado de 

fora, com a cara imprensada na janela...

Ao mesmo tempo, os três companheiros se viraram para encontrar o olhar 

surpreso de uma estranha aparição: um homem de baixa estatura, coberto 

aparentemente com um manto de farrapos e usando um chapéu pontudo e alto de 

aspecto estrangeiro. Ele estava de fato pressionado contra a vidrada, o nariz achatado e 

o bigodão imenso torto por causa da umidade.



O mendigo na janela desapareceu de repente. Quase ao mesmo tempo ouviram-

se batidas à porta.

- ...e agora ele está à porta – completou Jack.

- Diacho – disse Charles. – Este é um clube exclusivo para membros. Não 

podemos simplesmente atender cada vagabundo que não tem o bom senso de estar em 

casa numa noite dessas.

- Ah, vamos lá, Charles – disse John, levantando-se para atender a porta. – Não 

fosse por você, Jack e eu estaríamos no mesmo barco, e mal acabamos de nos conhecer.

- Isso é diferente – Charles fungou. – Vocês são homens de Oxford.

- Na verdade, eu ainda nem comecei – admitiu Jack.

- Uma mera questão técnica – disse Charles.

John abriu a porta e o homenzinho mais estranho que qualquer um deles já 

tinha visto entrou e se sacudiu todo como um cão vira-lata, espirrando água por todo o 

hall de entrada. 

Seu aspecto era o que poderia resultar se você rasgasse uma edição ilustrada 

das obras de Jacob e Wilhelm Grimm, e depois colasse os pedaços de volta em ordem 

aleatória. Seu casaco e calças eram, em partes iguais, as histórias Velho Sultão, 

Rumpelstiltskin e João Porco-Espinho; seus sapatos, a aspiração não realizada de centenas 

de histórias de sapateiros. E seu chapéu era uma combinação impiedosa de O Rei da 

Montanha Dourada e A Mortalha do Menino. Seus olhos brilhavam, mas seus cabelos e 

bigode estavam ensopados, e ele tinha cara de quem havia apanhado na cabeça e nos 

ombros com alguma espécie de mamífero da floresta que estava soltando pelos. O 



único aspecto organizado de sua aparência era um grande pacote embrulhado em 

oleado, que ele agarrava firme debaixo do braço.

- Que noite pavorosa – disse o homem, ainda pingando. – Pavorosa. Vinte libras 

de miséria num saco de dez libras. Se eu soubesse que uma noite dessas estava a 

caminho, teria dito à minha própria avó para não se dar ao trabalho de ter meu pai, só 

para evitar esse problema.

- Bem, assim que você tiver se secado, terá que ir embora – disse Charles, 

escondendo a garrafa do conhaque bom atrás das marcas inferiores. – Este é um clube 

particular. O que estava fazendo nos observando?

- Isto é uma pergunta em troca de outra? – perguntou o homem. – Eu respondo 

a sua, depois você responde a minha?

- Não posso dizer que não seja justo, Charles – disse Jack.

- Está certo – disse Charles.

- Ótimo – disse o estranho visitante. – Eu estava vigiando para garantir que 

ninguém mais o fizesse.

- Que espécie de resposta é essa? – Charles disse, quase cuspindo as palavras. –

Não é uma resposta adequada.

- Ah, vamos lá – disse John. – Seja um bom esportista. – Virou-se para o 

homenzinho. – Sua vez. Então, qual é a pergunta?

- Eu agradeço ao cavalheiro – o homem disse fazendo uma pequena mesura. –

E, agora, minha pergunta:

- Qual de vocês é John? E vocês sabiam que o Professor Sigurdsson está morto?


