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No iNício de julho, duraNte uma oNda de calor, perto do fim da 
tarde, um jovem deixou seu pequeNo quarto alugado Na rua s– 
em são petersburgo, saiu para a rua e leNtameNte, quase com 

iNdecisão, tomou o camiNho da poNte K–.



8

aqui estou eu, elaboraNdo 

plaNos graNdiosos, e ao 

mesmo tempo com medo de 

uma trivialidade como cruzar 

o camiNho da proprietária da 

peNsão!

fazia um bom tempo que ele afazia um bom tempo que ele af Ndava irritadiço, sofreNdo de hipocoNdria. estava 
absolutameNte sem diNheiro, e havia deixado de dar ateNção aos assuNtos 

cotidiaNos. aNdava perdido em si mesmo, com medo de eNcoNtrar quem quer que 
fosse, esgueiraNdo-se como um bicho escada abaixo.
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era o seguNdo dia seguido em que 
ele Não tiNha Nada para comer.
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estava iNdo eNsaiar seu golpe e ficava cada vez mais 
empolgado à medida que se aproximava do destiNo.

qualquer um seNtiria vergoNha de ser 
visto Naqueles farrapos em público. ei, você, oNde arrumou 

esse chapéu alemão?!

o chapéu! claro, óbvio! o chapéu! claro, óbvio! o sim, um 
detalheziNho idiota pode arruiNar meu plaNo. 

preciso ser o mais discreto possível.
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o alemão está se mudaNdo, 

eNtão por um tempo a 

velha vai ser a úNica 

moradora do aNdar.

rasKolNiKov. 
estudaNte. 

estive aqui No 
mês passado.
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Quê?!

é assim que o sol vai eNtrar 

pela jaNela Na próxima vez 

que eu vier aqui!

qual seria 
o Negócio?

quaNto por 
este relógio?

Não vale Nada. e você aiNda precisa 
pagar pelo último empréstimo.

me dê mil 
rublos!

quiNheNtos.
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da próxima vez, da próxima vez, d
alieNa ivaNovNa, 
vou trazer uma 

cigarreira de prata.

é pegar ou 
largar.

cer-
to.

primeira gaveta. ela 
guarda as chaves No 
bolso direito. uma 

delas é maior que as 
outras. deve ser a 

do cofre...

o que é isso? 
só duzeNtos?!

descoNtei os 
juros do mês 

passado e 
deste também.

me devolva em 
dólares, Não 

esqueça.
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horrível! 

repugNaNte! vil!

coNversaremos 

quaNdo você 

estiver com a 

mercadoria.

a seNhora fica 

sempre soziNha 

aqui? oNde está sua 

irmã lisavieta?

o que mio que mio Nha 
irmã tem a ver 

com isso?

só

curio-

sidade.

como pude 
imagiNar 
uma coisa 
dessas?




