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Escândalo na Boêmia

· I ·
Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Raras vezes
o ouvi mencioná-la sob qualquer outro nome. A seus olhos, ela
eclipsa e domina todo o sexo feminino. Não que ele sentisse
por Irene Adler qualquer emoção do gênero do amor. Todas as
emoções, e essa em particular, eram detestáveis à sua mente
fria, precisa, mas admiravelmente equilibrada. Ele era, na minha opinião, a mais perfeita e observadora máquina de raciocinar que o mundo já viu; como amante, porém, teria metido
os pés pelas mãos. Nunca falou das paixões mais ternas senão
com certa zombaria e um sorriso de desdém. Esses sentimentos eram admiráveis para o observador — excelentes para revelar os motivos e as ações dos homens. Para o homem de
raciocínio treinado, porém, admitir tais interferências em seu
temperamento sensível, sutilmente equilibrado, era introduzir
um fator de perturbação capaz de abalar todos os seus julgamentos. Areia num instrumento sensível, ou uma rachadura
em suas potentes lupas, não causaria mais estorvo que uma
emoção forte numa natureza como a sua. Apesar de tudo, para
ele só existia uma mulher, e essa mulher era a falecida Irene
Adler, de duvidosa e questionável memória.
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Nos últimos tempos eu pouco vira Holmes. Meu casamento nos afastara. Minha felicidade completa e os interesses
domésticos que envolvem o homem que pela primeira vez
se vê senhor de sua casa eram suficientes para absorver toda
a minha atenção. Enquanto isso, Holmes, que detestava
toda forma de sociedade, com sua alma inteiramente boêmia, continuava lá, em nossos aposentos em Baker Street,
enterrado entre seus livros antigos, e alternando, semana a
semana, a cocaína com a ambição, o torpor da droga com a
energia impetuosa de sua personalidade intensa. Continuava,
como sempre, profundamente atraído pelo estudo do crime e
dedicava suas portentosas faculdades e seus extraordinários
poderes de observação a seguir pistas e desvendar mistérios
abandonados como insolúveis pela polícia oficial. Vez por
outra chegavam-me notícias vagas de seus feitos: do chamado que recebera para ir a Odessa no caso do assassinato de
Trepoff, da solução que dera à singular tragédia dos irmãos
Atkinson em Trincomalee e, por fim, da missão que levara a
cabo de maneira tão delicada e bem-sucedida para a família
reinante da Holanda. Mas, além dessas vagas notícias de sua
atividade, que eu simplesmente partilhava com todos os leitores da imprensa diária, eu pouco sabia do meu velho amigo
e companheiro.
Uma noite — foi no dia 20 de março de 1888 —, eu voltava de uma visita a um paciente (pois nessa altura já voltara a
praticar a medicina privada), quando meu caminho me levou
a percorrer Baker Street. Ao passar pela porta de que me lembrava tão bem, e que estará para sempre associada em minha
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mente à época de meu namoro e aos lúgubres incidentes do
Estudo em vermelho, fui tomado por um intenso desejo de rever
Holmes e saber como andava empregando seus extraordinários poderes. Seus aposentos estavam iluminados, e, ao olhar
para cima, cheguei a ver sua figura alta, esguia, passar duas
vezes numa silhueta escura contra a cortina. Ele andava de
um lado para outro da sala, rápida e ansiosamente, a cabeça
caída sobre o peito, as mãos cerradas às costas. Para mim, que
conhecia todos os seus hábitos e suas disposições de ânimo,
aquela atitude e maneira falavam por si mesmas. Ele voltara
a trabalhar. Despertara de seus sonhos induzidos pela droga
e farejava algum problema novo. Toquei a campainha e fui
levado à sala que outrora fora em parte minha.
Suas maneiras não foram efusivas. Raramente eram, mas
acho que ele ficou satisfeito em me ver. Sem dizer praticamente palavra, mas com um olhar afável, apontou-me uma
poltrona, jogou-me sua caixa de charutos e indicou o spirit
case e o sifão num canto. Em seguida postou-se diante da lareira e examinou-me meticulosamente, à sua singular maneira
introspectiva.
“A vida conjugal lhe faz bem”, observou. “Acredito, Watson,
que você ganhou uns três quilos e meio desde que o vi pela
última vez.”
“Três”, respondi.
“Realmente, eu devia ter pensado um pouco mais. Só um
pouquinho mais, acho eu, Watson. E pelo que observo, voltou
a clinicar. Não me contou que pretendia voltar ao trabalho.”
“Então como sabe?”
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“Vejo, deduzo isso. Como sei que você tem se molhado muito
ultimamente e que tem uma criada das mais ineptas e desleixadas?”
“Meu caro Holmes”, exclamei, “isto é demais. Não tenho dúvida de que você teria ido parar na fogueira se tivesse vivido
alguns séculos atrás. É verdade que andei pelo campo quinta-
feira e voltei imundo para casa. Mas, como troquei de roupa,
não posso atinar como deduziu isso. Quanto a Mary Jane, ela é
incorrigível e minha mulher já a despediu. Mas também nesse
caso não entendo como descobriu.”
Ele riu de si para si, esfregando as mãos longas e nervosas:
“É a própria simplicidade. Meus olhos me dizem que no lado
interno do seu sapato esquerdo, exatamente onde a luz do fogo
incide, o couro está riscado por seis cortes quase paralelos. Obviamente foram causados por alguém que, com muito desleixo,
raspou as bordas das solas para remover lama seca. Daí, como
vê, minha dupla dedução de que você andara por aí sob um
temporal dos diabos e tinha em casa um espécime particularmente incapaz de borra-botas da criadagem londrina. Quanto
à clínica, se um cavalheiro entra pela minha sala adentro cheirando a iodofórmio, com uma mancha preta de nitrato de prata
no indicador da mão direita e uma protuberância de um lado
da cartola para mostrar onde escondeu o estetoscópio, eu teria
de ser realmente um palerma se não o identificasse como um
membro ativo da profissão médica.”
Não pude deixar de rir da facilidade com que explicava seu
método de dedução. “Quando o ouço expor suas razões”, observei, “a coisa sempre me parece tão ridiculamente simples
10
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que tenho a impressão de que eu próprio seria capaz de fazer
o mesmo; mas o fato é que, a cada raciocínio seu, fico perplexo
até você explicar seu procedimento. Apesar disso, acho que
tenho olhos tão bons quanto os seus.”
“Naturalmente”, respondeu, acendendo um cigarro e jogando-se numa poltrona. “Você vê, mas não observa. A distinção
é clara. Por exemplo, você viu muitas vezes os degraus que trazem do vestíbulo a esta sala.”
“Muitas.”
“Quantas?”
“Ora, algumas centenas de vezes.”
“Então quantos degraus são?”
“Quantos? Não sei.”
“É claro! Você não observou. Apesar de ter visto. Este é o xis
da questão. Pois bem, eu sei que há dezessete degraus porque
tanto vi quanto observei. A propósito, já que se interessa por
esses probleminhas, e já que teve a gentileza de ser o cronista
de uma ou duas de minhas insignificantes experiências, talvez
se interesse por isto.”
Jogou-me uma folha de papel de carta espessa, rosada, que
estava aberta sobre a mesa. “Chegou pelo último correio”, disse. “Leia em voz alta.”
O bilhete não era datado, não tinha assinatura nem endereço.
Hoje à noite, às quinze para as oito [dizia], irá à sua casa um cavalheiro que deseja consultá-lo sobre assunto da mais profunda
importância. Os recentes serviços que o senhor prestou a uma das
Casas Reais da Europa mostraram que é uma pessoa a quem se
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podem confiar matérias cuja relevância dificilmente poderia ser
exagerada. Esta avaliação do senhor de várias fontes recebemos.
Esteja portanto em seus aposentos àquela hora e não leve a mal
caso seu visitante esteja usando uma máscara.

“É mesmo um mistério”, observei. “Que imagina que significa?”
“Por ora não tenho nenhum dado. É um erro capital teorizar
antes de ter dados. Insensivelmente, começa-se a distorcer
fatos para ajustá-los a teorias, em vez de teorias para que se
ajustem a fatos. Mas e o bilhete? Que deduz dele?”
Examinei cuidadosamente a letra e o papel em que estava
escrito.
“O homem que a escreveu é presumivelmente abastado”, comentei, esforçando-me por imitar os métodos de meu companheiro. “Um papel como este não pode ter custado menos de
meia coroa o maço. É peculiarmente forte e encorpado.”
“Peculiar… é a palavra exata”, observou Holmes. “Não se
trata em absoluto de um papel inglês. Segure-o contra a luz.”
Obedecendo, vi um E grande com um g pequeno, um P, e um
G grande com um t pequeno filigranados no papel.
“Isso lhe diz alguma coisa?” perguntou Holmes.
“O nome do fabricante, sem dúvida; ou, quem sabe, seu monograma.”
“Nada disso. O G com o t pequeno significam ‘Gesellschaft’,
a palavra alemã para ‘Companhia’. É uma abreviatura usual,
como o nosso ‘Cia.’. O P, é claro, significa ‘Papier’. Resta o Eg.
Vejamos o que diz nosso Continental Gazetteer.” Tirou da estan12
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te um pesado volume marrom. “Eglow, Eglonitz… achei, Egria.
É uma região de língua alemã… na Boêmia, perto de Carlsbad.
‘Notável por ter sido o local da morte de Wallenstein e por suas
muitas fábricas de vidro e de papel.’ Ha, ha, meu amigo, que
lhe parece?” Com os olhos faiscando, exalou uma grande e
triunfante nuvem azul de fumaça.
“O papel foi fabricado na Boêmia”, disse eu.
“Precisamente. E o homem que escreveu a carta é um alemão.
Você notou a construção de frase peculiar: ‘Esta avaliação do
senhor de várias fontes recebemos’? Um francês ou um russo
não poderia ter escrito isso. É o alemão que é assim tão descortês com seus verbos. Resta apenas, portanto, descobrir que
deseja esse alemão que escreve em papel boêmio e prefere usar
uma máscara a mostrar o rosto. E, se não me engano, aí vem
ele para desfazer todas as nossas dúvidas.”
Enquanto Holmes falava, ouviram o som vibrante de cascos de cavalo e o ruído de rodas raspando contra o meio-fio,
seguidos por vigoroso puxão na campainha. Holmes deu um
assobio.
“Uma parelha, pelo som”, disse. “Sim”, continuou, olhando
pela janela. “Um elegante brougham e duas belezas de cavalos.
Cento e cinquenta guinéus por cabeça. Há dinheiro neste caso,
Watson, se não houver mais nada.”
“É melhor eu ir andando, Holmes.”
“Nada disso, doutor. Fique onde está. Sinto-me perdido sem
meu Boswell. E isto promete ser interessante. Seria pena que
perdesse.”
“Mas seu cliente…”
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“Não se preocupe com ele. Posso querer sua ajuda, e ele também. Está chegando. Sente-se naquela poltrona, doutor, e dê-
nos o melhor de sua atenção.”
Um passo lento e pesado, que se fizera ouvir na escada e no
corredor, estancou rente à porta. Seguiu-se uma batida forte
e autoritária.
“Entre!” disse Holmes.
Entrou um homem que dificilmente teria menos de um
metro e 97 de altura, com o peito e os braços de um Hércules.
Suas roupas eram luxuosas, de um luxo que, na Inglaterra,
seria visto como beirando o mau gosto. Grossas faixas de
astracã enfeitavam as mangas e as lapelas do seu jaquetão,
e o manto azul-escuro que trazia jogado sobre os ombros
era forrado de seda cor de fogo e preso ao pescoço com um
broche feito de um único e flamejante berilo. Botas que lhe
chegavam à metade das panturrilhas, e cujos canos eram arrematados com espessa pele marrom, completavam a impressão de opulência bárbara que toda a sua aparência sugeria.
Segurava um chapéu de abas largas e trazia na parte superior
do rosto, descendo até abaixo das maçãs, uma máscara negra; parecia ter acabado de ajustá-la, pois a mão ainda estava
erguida quando entrou. A julgar pela parte inferior do rosto,
era um homem de caráter forte; o lábio inferior era grosso e
caído e o queixo longo e reto sugeria mais que determinação,
teimosia mesmo.
“Recebeu minha carta?” perguntou numa voz grave e áspera, com carregado sotaque alemão. “Eu lhe comuniquei que
viria.” Seu olhar passeava de um para outro de nós, como se
14
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não soubesse ao certo a quem
se dirigir.
“Por favor, sente-se”, disse
Holmes. “Este é o meu amigo
e colega Dr. Watson, que ocasionalmente tem a bondade
de me ajudar em meus casos.
Com quem tenho a honra de
falar?”
“Pode me chamar de conde
von Kramm, um nobre da
Boêmia. Suponho que este cavalheiro, seu amigo, é homem
honrado e discreto, a quem
posso confiar uma questão
da mais extrema importância. Do contrário, preferiria
conversar a sós com o senhor.”
Levantei-me para sair, mas
“Entrou um homem.”
Holmes agarrou-me pelo pul- [Sidney Paget, Strand Magazine, 1891]
so e empurrou-me de volta na
minha poltrona. “Nós dois ou ninguém”, disse. “Pode dizer
diante deste cavalheiro tudo que tem a me dizer.”
O conde sacudiu os ombros largos. “Nesse caso”, disse,
“devo começar pedindo a ambos sigilo absoluto durante dois
anos; ao fim desse prazo o assunto terá perdido a importância.
No momento, não é exagero dizer que ele é de tal gravidade
que pode ter influência sobre a história europeia.”
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As Aventuras de Sherlock Holmes

“Prometo”, disse Holmes.
“Eu também.”
“Desculpem esta máscara”, continuou o nosso estranho visitante. “A augusta pessoa que represento deseja que não saibam
quem é seu agente, e posso confessar desde logo que o título
que há pouco me atribuí não é exatamente meu.”
“Eu sabia”, atalhou Holmes secamente.
“As circunstâncias são de extrema delicadeza, e é preciso tomar todas as precauções para abafar o que poderia assumir as
proporções de um imenso escândalo e comprometer gravemente uma das famílias reinantes da Europa. Para falar sem
rodeios, a questão envolve a grande Casa de Ormstein, reis
hereditários da Boêmia.”
“Sabia disso também”, murmurou Holmes, refestelando-se
em sua poltrona e fechando os olhos.
Nosso visitante lançou um olhar em que havia uma clara
ponta de surpresa para a figura lânguida e relaxada do homem
que por certo lhe fora descrito como o detetive de raciocínio
mais incisivo e de maior energia da Europa. Holmes reabriu
lentamente os olhos e fitou com impaciência seu gigantesco
cliente.
“Se Vossa Majestade condescendesse em expor o seu caso”,
observou, “eu estaria mais apto a aconselhá-lo.”
O homem deu um pulo da cadeira e passou a andar de um
lado para outro da sala em incontrolável agitação. Depois, com
um gesto de desespero, arrancou a máscara do rosto e jogou-a
no chão. “Está certo”, exclamou. “Eu sou o rei. Por que haveria
de tentar esconder isso?”
16
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“De fato, por quê?” murmurou Holmes. “Antes que Vossa
Majestade abrisse a boca eu já sabia que estava falando com
Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, grão-duque de
Cassel-Felstein e rei hereditário da Boêmia.”
“O senhor pode entender”, disse nosso estranho visitante, voltando a se sentar e passando a mão pela fronte alta e
branca, “pode entender que não estou acostumado a tratar
de assuntos como este pessoalmente. Mas a questão era tão
delicada que eu não podia confiá-la a nenhum agente sem me
pôr nas mãos dele. Vim incógnito de Praga com o objetivo de
consultá-lo.”
“Então, por favor, consulte-me”, disse Holmes, voltando a
cerrar os olhos.
“Em resumo, os fatos são estes: há cinco anos, durante uma
longa visita a Varsóvia, conheci a famosa aventureira Irene
Adler. O nome certamente lhe é familiar.”
“Por favor, procure-a no meu índice, doutor”, murmurou
Holmes sem abrir os olhos. Ele adotara, havia muitos anos,
um sistema de fichar notícias e informações sobre pessoas e
coisas, de tal modo que era difícil mencionar um assunto ou
alguém sobre o qual não pudesse dispor de informação imediata. Nesse caso, encontrei a biografia desejada espremida entre
a de um rabino e a de um chefe de estado-maior que escrevera
uma monografia sobre peixes de águas profundas.
“Vejamos”, disse Holmes. “Hum! Nasceu em Nova Jersey no
ano de 1858. Contralto… hum! La Scala, hum! Prima-dona da
Ópera Imperial de Varsóvia… Sim! Abandonou o palco operístico. Ah! Mora em Londres… é claro! Pelo que percebo, Vossa
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Majestade envolveu-se com essa jovem, escreveu-lhe algumas
cartas comprometedoras e agora deseja reavê-las.”
“Exatamente isso. Mas como…”
“Houve um casamento secreto?”
“Em absoluto.”
“Papéis ou certidões legais?”
“Em absoluto.”
“Então não o entendo, Majestade. Se essa jovem viesse a
mostrar suas cartas para fins de chantagem ou outros, como
poderia provar a autenticidade delas?”
“Há a caligrafia.”
“Ora! Falsificada.”
“Meu papel de cartas privado.”
“Roubado.”
“Meu próprio sinete.”
“Imitado.”
“Minha fotografia.”
“Comprada.”
“Estamos os dois no retrato.”
“Ah não! Isso é muito ruim! Vossa Majestade realmente cometeu uma indiscrição.”
“Eu estava louco… insano.”
“Comprometeu-se gravemente.”
“Na época eu era apenas príncipe herdeiro. Era jovem. Tenho
só trinta anos agora.”
“É preciso recuperá-la.”
“Tentamos e fracassamos.”
“Vossa Majestade tem de pagar. É preciso comprá-la.”
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“Ela não a venderá.”
“Então é preciso roubá-la.”
“Foram feitas cinco tentativas. Ladrões a meu soldo vasculharam a casa dela duas vezes. Desviamos a sua bagagem quando
ela viajava uma vez. Foi assaltada duas vezes. Tudo em vão.”
“Nem sinal da fotografia?”
“Absolutamente nenhum.”
“É um probleminha atraente”, comentou Holmes, rindo.
“Mas muito sério para mim”, retrucou o rei em tom de censura.
“Muito, realmente. E que pretende ela fazer com a fotografia?”
“Arruinar-me.”
“Mas como?”
“Vou me casar em breve.”
“Foi o que ouvi dizer.”
“Com Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, segunda filha
do rei da Escandinávia. Talvez conheça os princípios rigorosos dessa família. Ela mesma é a delicadeza em pessoa. Uma
sombra de dúvida com relação à minha conduta poderia representar o fim de tudo.”
“E Irene Adler?”
“Ameaça mandar-lhes a fotografia. E o fará. Sei que o fará.
O senhor não a conhece, mas sua têmpera é de aço. Tem o
rosto da mais bela das mulheres e a mente do mais resoluto
dos homens. Para que eu não me case com outra mulher, seria
capaz de tudo… de tudo.”
“Tem certeza de que ela ainda não mandou o retrato?”
“Absoluta.”
“Por quê?”
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