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Foi-se a rede, esvoaçante saiu;
O espelho inteiro se partiu; 
“A maldição se abateu sobre mim”, bramiu
A Lady de Shalott*

AlFred tennyson

* Out flew the web and floated wide; / The mirror crack’d from 
side to side; / “The curse is come upon me”, cried / The Lady of 
Shalott (N.T.)
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CApítulo 1

I

Miss Jane Marple estava sentada junto à janela. 
Da poltrona, avistava o jardim que um dia já fora uma 
fonte de orgulho para ela. Já não era mais assim. Agora 
se retraía ao olhar para fora. Estava proibida de fazer 
atividades de jardinagem há algum tempo. Nada de se 
abaixar, nada de cavoucar, nada de plantar – no máximo, 
poderia podar de leve alguma coisa. O velho Laycock 
vinha três vezes por semana e, sem dúvida, dava o me-
lhor de si. Porém, esse melhor, na prática (que não era 
lá grande coisa), era apenas o melhor do ponto de vista 
dele, e não daquele de sua patroa. Miss Marple sabia 
exatamente o que e quando queria que cada coisa fosse 
feita e o instruía de acordo. O velho Laycock, por sua 
vez, procedia conforme sua particular capacidade de 
concordar com entusiasmo primeiro, para não cumprir 
com o combinado depois. 

– Isso mesmo, dona. A primeira coisa que vamos 
fazer na semana que vem é botar as papoilas lá e as cam-
pânulas junto do muro, como a senhora diz. 

As desculpas usadas por Laycock eram sempre 
razoáveis e apresentavam uma forte semelhança com 
aquelas usadas pelo Capitão George, personagem de Três 
homens em um barco*, quando desejava evitar sair ao 
mar. No caso do capitão, o vento nunca estava certo, ou 
soprava do alto-mar, ou era costeiro, ou vinha do oeste 

*Three Men in a Boat, romance do escritor britânico Jerome K. 
Jerome. (N.T.)
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inconstante, ou, ainda pior, daquele leste traiçoeiro. A 
de Laycock era o tempo. Estava muito seco, molhado 
demais, encharcado, ou havia um quê de geada no ar. 
Ou então, algo de grande importância precisava ser feito 
antes (em geral ligado a repolhos ou couves-de-bruxelas, 
que ele gostava de plantar em quantidades excessivas). 
Os princípios de jardinagem de Laycock eram singelos, 
e nenhum empregador, por mais inteligente que fosse, 
conseguiria mudar os hábitos dele.

Eles consistiam em um vasto número de xícaras 
de chá, bem forte e doce, para encorajá-lo ao serviço, 
uma boa varrida nas folhas secas no outono e o plantio 
de certa quantidade de mudas de suas flores favoritas, 
praticamente só ásteres e sálvias; para “ficar bem bo-
nito”, como ele dizia, no verão. Era totalmente a favor 
de borrifar as rosas para protegê-las dos pulgões, mas 
demorava-se em dar conta disso e, ao pedido para que 
preparasse valetas mais profundas para as ervilhas-de-
-cheiro, respondia que a patroa precisava ver as ervilhas 
dele! Ficaram uma beleza no ano passado, e não preci-
saram de nenhum melindre na preparação. 

Para ser justo, ele era apegado a seus patrões, 
satisfazia as vontades deles em matéria de horticultura 
(contanto que elas não envolvessem nenhum trabalho 
pesado de fato), mas sabia que as verduras eram a base da 
vida, como um bom repolho ou uma boa couve-crespa; 
as flores eram um negócio sofisticado que as madames 
faziam questão de cultivar por não terem nada melhor 
com que ocupar o tempo. Demonstrava sua afeição 
presenteando-as com os já mencionados ásteres, sálvias, 
com flores de lobélia e crisântemos de verão.

– Andei fazendo uns serviços naquelas casas novas 
lá do Loteamento. Querem os jardins bem ajeitados, 
querem mesmo. Como tinham mais mudas do que 
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precisa vam, então trouxe umas para cá e já botei no lugar 
daquelas roseiras antigas que não andam mais tão bem.

Pensando nessas coisas, Miss Marple desviou o 
olhar do jardim e apanhou o tricô.

Era preciso encarar os fatos: St. Mary Mead já não 
era mais o lugar de sempre. De certo modo, claro, nada 
era o que já fora um dia. Seria possível culpar a guerra (as 
duas) ou a nova geração, ou as mulheres que agora saíam 
para trabalhar, ou a bomba atômica, ou simplesmente 
o governo; mas tudo isso apenas atestava o simples fato 
de que a pessoa estava ficando velha. Miss Marple, que 
era uma senhora sensata, sabia disso muito bem. Só que, 
estranhamente, sentia isso de modo mais intenso em St. 
Mary Mead, por já ser o seu lar há tanto tempo.

St. Mary Mead, o antigo núcleo medieval do povo-
ado, permanecia lá. O Blue Boar continuava lá, a igreja, 
a casa do vigário e também o pequeno reduto de casas 
no estilo Queen Anne e georgiano, do qual fazia parte a 
dela. A casa da srta. Hartnell ainda estava lá, bem como a 
própria srta. Hartnell, lutando com todas as forças contra 
o progresso. A srta. Wetherby falecera, e a casa agora era 
ocupada pela família do gerente do banco e recebera uma 
boa reforma na fachada, teve as portas e janelas pintadas 
em um tom de azul-royal. Havia novos moradores na 
maior parte das casas antigas, mas as construções em si 
haviam mudado muito pouco em termos de aparência, 
já que as pessoas que as compravam o faziam por gostar 
do que o pessoal da imobiliária chamava de “charme 
medieval”. Apenas acrescentavam mais um banheiro e 
gastavam um bom dinheiro com encanamento, fogões 
elétricos e máquinas de lavar louça. 

No entanto, embora as casas mantivessem a mesma 
aparência de sempre, o mesmo não se poderia dizer da 
rua principal. Quando as lojas mudavam de mãos, era 
porque já se tinha em vista uma modernização imediata 
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e destemperada. A peixaria estava irreconhecível, com 
suas novas supervitrines, onde cintilavam os peixes 
refrigerados. O açougueiro se mantivera conservador; 
carne boa é sempre carne boa, para os que podem pagar. 
Quem não puder que leve os cortes menos nobres, a 
carne de pescoço, e dê-se por satisfeito! A mercearia do 
sr. Barnes ainda estava lá, sem nenhuma modificação, o 
que fazia a srta. Hartnell, Miss Marple e algumas outras 
darem graças aos céus todos os dias. Tinha umas cadei-
ras tão convidativas e confortáveis para se sentar junto 
ao balcão, além das conversas acolhedoras para debater 
os cortes de bacon e as variedades de queijo. Ao final 
da rua, entretanto, onde em outros tempos o sr. Toms 
tivera sua loja de cestos, encontrava-se um supermercado 
novo e reluzente; o anátema das senhoras idosas de St. 
Mary Mead.

– Embalagens e mais embalagens de coisas que 
ninguém nunca nem sequer ouviu falar – exclamava a 
srta. Hartnell. – Todas aquelas caixas de cereal para o 
café da manhã, em vez de se cozinhar para uma criança 
uma refeição decente de bacon com ovos. E ainda se 
espera que a própria cliente carregue a cesta consigo e 
saia pelos corredores procurando as coisas; chega-se a 
levar uns quinze minutos, às vezes, para achar tudo o 
que se procura e, geralmente, ainda vem empacotado 
em tamanhos inconvenientes, grandes ou pequenos 
demais. E, depois, há uma fila enorme esperando para 
pagar na hora de sair. Uma coisa das mais cansativas. É 
claro que está tudo muito bem para os moradores do 
Loteamento...

E ali ela cortava o assunto.
Porque, como já se tornara costume, a frase encer-

rava ali. O Loteamento, ponto, como diriam em lingua-
gem moderna. Tratava-se de uma entidade própria, com 
direito a inicial maiúscula. 




