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— 1 —

A detenção de Arsène Lupin

Q ue estranha viagem! E ainda mal começara! Pela parte que me 
toca, nunca fizera algo sob mais felizes auspícios. O Provence 

é um transatlântico rápido, confortável, comandado pelo mais afável 
dos seres humanos. Reunira-se aí a mais seleta sociedade. Estabele-
ciam-se relações, organizavam-se passatempos. Tínhamos a excelsa 
impressão de estarmos separados do mundo, reduzidos a nós mesmos 
como numa ilha desconhecida, obrigados, por conseguinte, à proxi-
midade mútua.

E íamos ganhando proximidade…
Alguma vez pensou no quão peculiar e imprevisto pode ser um 

grupo de pessoas que, ainda na véspera, não se conheciam e que, por 
alguns dias, entre o céu infinito e o imenso mar, iriam viver a vida 
mais íntima, desafiar juntos as cóleras do oceano, o terrífico assalto 
das vagas e a calma dissimulada das águas adormecidas?

No fundo, a própria vida é vivida numa espécie de súmula trágica, 
com as suas tempestades e grandezas, a sua monotonia e a sua diver-
sidade, e eis porque é que, quiçá, saboreamos com uma pressa febril 
e uma voluptuosidade tanto mais intensa esta breve viagem da qual 
pressentimos o fim no momento em que se inicia.

Contudo, nos últimos anos, acontece algo que aumenta singular-
mente as emoções da travessia. A pequena ilha flutuante está ainda 
dependente deste mundo do qual nos julgávamos libertos. Um elo 
subsiste, que se desprende pouco a pouco, em pleno oceano, e que, 
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pouco a pouco, em pleno oceano, se volta a prender. O telégrafo sem 
fios! Chamamentos de um outro universo de onde receberíamos as 
novidades da forma mais misteriosa possível! A imaginação já não 
dispõe de meios para evocar os fios de aço em cujo oco desliza a 
invisível mensagem. O mistério é ainda mais insondável, e também 
mais poético, e teremos de recorrer às asas do vento para explicar este 
novo milagre.

E assim, desde as primeiras horas, sentimo-nos seguidos, acom-
panhados, antecedidos até por aquela voz longínqua que, de tempos 
a tempos, segredava a um de nós algumas palavras vindas do outro 
lado. Dois amigos trocaram comigo algumas palavras. Outros dez, 
outros vinte nos enviaram, a todos, através do espaço, as suas despe-
didas entristecidas ou risonhas.

Ora, no segundo dia, a quinhentas milhas marítimas da costa fran-
cesa, numa tarde tempestuosa, o telégrafo sem fios transmitiu-nos 
uma missiva com o seguinte teor:

Arsène Lupin a bordo, primeira classe, cabelo louro, ferimento no 
antebraço direito, viaja sozinho, sob o nome de R…

Nesse preciso momento, um trovão irrompeu no céu carregado. 
As ondas elétricas foram interrompidas. A restante missiva não che-
gou até nós. Do nome sob o qual se ocultava Arsène Lupin soubemos 
apenas a inicial.

Se de outra notícia se tratasse, não tenho dúvida alguma de que 
o segredo teria sido escrupulosamente guardado pelos funcionários 
do posto telegráfico, bem como pelo comissário de bordo e o coman-
dante. Mas é daqueles acontecimentos que parecem suplantar a mais 
rigorosa discrição. Nesse mesmo dia, sem que percebêssemos como 
a notícia se espalhara, todos sabíamos que o famoso Arsène Lupin se 
escondia entre nós.

Arsène Lupin entre nós! O ardiloso ladrão de cujas proezas se 
falava há meses em todos os jornais! A enigmática personagem 
com quem o velho Ganimard, o nosso melhor polícia, havia travado 
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o duelo mortal e cujas peripécias se haviam desenrolado de forma tão 
pitoresca! Arsène Lupin, o imaginativo cavalheiro que opera unica-
mente em palácios e salões e que, numa noite em que se infiltrara na 
residência do barão Schormann, partira de mãos vazias e deixara o seu 
cartão, adornado com a seguinte inscrição: «Arsène Lupin, gentle-
man ladrão, regressará quando os móveis forem autênticos.» Arsène 
Lupin, o homem dos mil disfarces: ora motorista, ora tenor, corretor 
de apostas, menino rico, adolescente, ancião, caixeiro -viajante mar-
selhês, médico russo, toureiro espanhol!

Para que fique bem claro: Arsène Lupin passeia-se pelo espaço 
relativamente confinado de um transatlântico, quem sabe, por este 
pequeno recanto dos camarotes de primeira onde nos cruzamos cons-
tantemente, por esta sala de jantar, por esta sala de estar, por esta sala 
de fumo! Arsène Lupin seria porventura este senhor… ou aquele… 
o meu vizinho de mesa… o meu companheiro de cabina…

— E isto ainda vai durar cinco vezes vinte e quatro horas! — 
exclamava no dia seguinte Miss Nelly Underdown. — É intolerável! 
Oxalá seja detido.

E dirigindo-se a mim:
— Ora, Sr. d’Andrésy, uma vez que está já de boas relações com 

o comandante, não saberá de nada?
Bem que teria gostado de saber alguma coisa para agradar a Miss 

Nelly! Era uma daquelas magníficas criaturas que, onde quer que 
estejam, ocupam imediatamente o lugar de destaque. A sua beleza, 
a par da sua fortuna, encandeia. Tem em seu redor uma corte, adeptos 
fervorosos, entusiastas.

Educada em Paris pela mãe, francesa, ia ao encontro do pai, 
o riquíssimo Underdown, de Chicago. Acompanhava-a uma amiga, 
Lady Jerland.

Candidatara-me ao flirt desde o primeiro segundo. Mas na inti-
midade precoce da viagem, o seu charme perturbou-me e eu sentia-
-me talvez demasiado emocionado para um simples flirt sempre que 
os seus grandes olhos negros encontravam os meus. Não obstante, 
ela recebia as minhas manifestações de reverência com um certo 
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obséquio. Condescendia em rir-se das minhas lisonjas e em mostrar 
interesse pelas minhas historietas. Uma vaga simpatia parecia res-
ponder à minha solicitude.

Apenas um rival me terá talvez inquietado, um rapaz bastante bem-
-parecido, elegante, reservado, cujo humor taciturno parecia por vezes 
mais do seu agrado do que os meus modos mais «francos» de parisiense.

Contava-se justamente entre o grupo de admiradores que rodeava 
Miss Nelly no momento em que ela me interrogava. Estávamos no 
convés, agradavelmente instalados nas cadeiras de baloiço. A tem-
pestade da véspera havia clareado o céu. O tempo estava delicioso.

— Não sei nada ao certo, mademoiselle — respondi-lhe. — Seria 
impossível levarmos a cabo nós mesmos a investigação, tal como 
faria o velho Ganimard, o inimigo de Arsène Lupin?

— Oh! Oh! Que grande ousadia a sua!
— E porquê? Será um desafio assim tão complicado?
— Muito complicado.
— Está a esquecer-se dos elementos de que dispomos para o 

resolver.
— Que elementos?
— 1.º: O Sr. Lupin apresenta-se com o nome de Sr. R…
— Um indício um pouco vago.
— 2.º: Viaja sozinho.
— Se tal particularidade o satisfaz.
— 3.º: É louro.
— E então?
— Então, teremos apenas de consultar a lista de passageiros e ir 

por exclusão de partes.
Eu tinha a lista no bolso. Peguei nela e percorri-a.
— Reparo antes de mais que há apenas treze pessoas cuja inicial 

merece a nossa atenção.
— Apenas treze?
— Em primeira classe, sim. Destes treze senhores R…, como 

pode confirmar, nove estão acompanhados por mulheres, crianças ou 
criadas. Restam quatro figuras: o marquês de Raverdan…
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— Secretário da Embaixada — interrompeu Miss Nelly. — Eu 
conheço-o.

— O major Rawson…
— É meu tio, qualquer um lho dirá.
— O Sr. Rivolta…
— Presente! — exclamou entre nós um italiano cuja figura desa-

parecia sob uma barba com a mais bela cor negra.
Miss Nelly riu às gargalhadas.
— Este senhor não é propriamente louro.
— Então — retomei —, somos forçados a concluir que o culpado 

é o último da lista.
— Ou seja…?
— Ou seja, o Sr. Rozaine. Alguém conhece o Sr. Rozaine?
Silêncio total. Mas Miss Nelly, interpelando o jovem taciturno 

cuja assiduidade na sua companhia me atormentava, disse-lhe:
— Ora então, Sr. Rozaine, não responde? — os olhos voltaram-se 

na sua direção. Era louro.
Há que reconhecer, senti um pequeno abalo no fundo do meu 

ser. E o silêncio desconfortável que pesou entre nós indicou-me que 
os presentes experimentavam igual espécie de sufoco. Era, aliás, 
absurdo, já que, na verdade, nada no porte deste senhor permitia qual-
quer tipo de suspeita.

— Porque não respondo? — reagiu ele. — Ora, considerando 
o meu nome, a minha condição de viajante solitário e a cor do 
meu cabelo, já procedi a uma investigação semelhante e o resul-
tado alcançado foi o mesmo. Sou assim da opinião de que devo ser 
detido.

Ostentava um ar peculiar ao pronunciar tais palavras. Os lábios 
delgados como dois traços inflexíveis estreitaram-se ainda mais e 
empalideceram. Fios de sangue estriavam-lhe os olhos.

Zombava, seguramente. Contudo, a sua fisionomia e atitude 
impressionaram-nos. Ingenuamente, Miss Nelly perguntou:

— Mas tem um ferimento?
— É verdade — disse —, falta o ferimento.
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Com um gesto nervoso, abriu o punho da camisa e pôs o braço 
a descoberto. Mas desde logo uma ideia me assaltou. Os meus 
olhos cruzaram-se com os de Miss Nelly: ele mostrara o braço 
esquerdo.

Palavra de honra que ia fazer abertamente o reparo quando um 
incidente desviou a nossa atenção. Lady Jerland, a amiga de Miss 
Nelly, chegava a correr.

Estava transtornada. Precipitámo-nos à sua volta e só após grande 
esforço conseguiu balbuciar:

— As minhas joias, as minhas pérolas! Levaram tudo!
Não, não haviam levado tudo, como soubemos logo em seguida; 

sucedera algo bem mais curioso: fora uma seleção!
Da estrela de diamantes, do pingente de rubis lapidados, dos cola-

res e das pulseiras de encaixe haviam sido levadas não as pedras mais 
volumosas, mas sim as mais finas, as mais preciosas, aquelas, poder-
-se-ia dizer, que tinham mais valor e que ocupavam menos espaço. 
O guarda-joias lá jazia, em cima da mesa. Vi-o, todos o vimos, des-
pojado das suas joias como flores a que tivessem arrancado umas 
belíssimas pétalas cintilantes e coloridas.

Para levar a cabo este trabalho, enquanto Lady Jerland lanchava, 
fora necessário, em plena luz do dia e num corredor movimentado, 
arrombar a porta da cabina, encontrar um pequeno saco delibera-
damente escondido no fundo de uma caixa de chapéu, abri-lo e 
escolher!

Uma voz fez-se ouvir entre nós. Uma só opinião houve entre 
todos os passageiros, logo que o furto foi dado a conhecer: fora 
Arsène Lupin. De facto, correspondia bem ao seu estilo complexo, 
misterioso, inconcebível… E, apesar de tudo, lógico, pois se era difí-
cil disfarçar o volume que teria formado o conjunto das joias, muito 
menor era o embaraço de levar pequenos objetos independentes entre 
si, pérolas, esmeraldas, safiras!

Ao jantar, sucedeu-se o seguinte: à direita e à esquerda de Rozaine, 
os lugares permaneceram vagos. E ao serão soube-se que este fora 
convocado pelo comandante.
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