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Apresentação 

Maurice Leblanc nasceu em 1864, em Rouen, na Alta Nor-

mandia francesa. Filho de um empresário da construção naval 

e de mãe oriunda de família tradicional, veio ao mundo pelas 

mãos de Achille Flaubert, médico e irmão do já consagrado 

Gustave, ambos amigos íntimos da família. 

Formado em direito, aos 24 anos vai para Paris, onde se 

torna jornalista e começa a escrever contos, romances e pe-

ças teatrais. Em 1905, Pierre Lafitte, um editor conhecido e 

respeitado, convida Leblanc a publicar uma ficção policial na 

revista Je Sais Tout. 

O personagem que resulta do convite é, possivelmente, uma 

mistura de cinco figuras históricas e literárias: o anarquista fran-

cês Marius Jacob, famoso pela generosidade com suas vítimas; 

um conselheiro municipal de Paris chamado Arsène Lopin; bem 

como os ladrões de casaca ficcionais Raffles, criação de Ernest 

William Hornung, Arthur Lebeau, personagem do romance Os 

21 dias de um neurastênico, e o protagonista da peça Scrupules 

— os dois últimos concebidos por Octave Mirbeau. 

Sherlock Holmes, o detetive de Arthur Conan Doyle, é tam-

bém uma evidente  inspiração — em negativo — para Arsène 
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Lupin. Ambos são indivíduos superdotados no que se refere 

a grandes estratagemas, um do lado da lei, desvendando-os, o 

outro do crime, concebendo-os — ainda que o anti-herói fran-

cês aja sempre de acordo com seu código de honra anarquista 

e cavalheiresco.

Intitulada “A detenção de Arsène Lupin”, a primeira aven-

tura de Lupin aparece no no 6 da Je Sais Tout, em 15 de julho 

de 1905. O sucesso é imediato e outras oito a seguem. Logo na 

segunda história, “Arsène Lupin na prisão”, Holmes é mencio-

nado como exemplo de bom investigador. No ano seguinte, 

ele reaparece como coadjuvante em “Sherlock Holmes chega 

tarde demais”, sendo derrotado por um jovem Lupin. Dessa 

vez, contudo, Conan Doyle não achou divertida a apropriação 

de seu personagem — ou o desfecho do duelo — e recorreu à 

justiça para barrá-la. 

Em 1907, as nove histórias inaugurais foram reunidas na 

coletânea O ladrão de casaca, trazendo o embate com o rival 

inglês como fecho do volume, porém com uma pequena alte-

ração: Sherlock vinha parodiado como Herlock Sholmes. Essa 

nova encarnação do gênio de Baker Street apareceria ainda em 

três outros livros: Arsène Lupin contra Herlock Sholmes (1908),  

A Agulha Oca (1909) e 813 (1910). 

O sucesso de Arsène Lupin e suas mirabolantes aventuras 

só fez crescer. Entre 1905 e 1941, o personagem protagonizaria 

ao todo quinze romances, três novelas e 38 contos, distribuídos 
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ao todo em 23 livros, afora quatro peças de teatro. Sua astúcia 

e fama chegaram a fazer com que o criador da série, em 1921, 

fosse convidado a colaborar com a Sûreté, a polícia francesa. 

Maurice Leblanc casou-se duas vezes e teve uma filha do pri-

meiro casamento e um filho do segundo. Após sua morte, em 

1941, dois romances de Lupin ainda seriam publicados, um 

deles inacabado.* 

*

 Esta é uma versão reduzida da apresentação de Rodrigo Lacerda para O 
ladrão de casaca: as primeiras aventuras de Arsène Lupin, publicado pela 
Zahar em 2016.
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1. Reflexos do sol

— Vamos, Lupin, conte-me alguma coisa.

— E o que você quer que eu lhe conte? Já sabem tudo da 

minha vida — respondeu Lupin, que dormitava no sofá do 

meu gabinete.

— Ninguém sabe! — exclamei. — Sabe-se, por tal ou tal 

carta sua publicada nos jornais, que você esteve envolvido em 

tal caso, que fez deslanchar tal outro… Mas do seu papel nisso 

tudo, do próprio cerne da história, do desfecho do drama, nin-

guém faz ideia.

— Ora, é tudo um monte de boatos sem importância alguma.

— Seu presente de cinquenta mil francos para a esposa de 

Nicolas Dugrival não tem importância? E a forma misteriosa 

como decifrou o enigma dos três quadros também não?

— Era um enigma estranho mesmo — disse Lupin. — Eu 

sugiro um título para ele: O sinal da sombra.

— E seus sucessos na sociedade? — acrescentei. — E suas 

boas ações secretas? E essas tantas histórias a que se referiu 

várias vezes na minha frente e denominava A aliança de casa-

mento, A morte rondando etc.? Quanta confidência em atraso, 

meu pobre Lupin! Vamos lá, um pouco de coragem…
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Isso era na época em que Lupin, embora já famoso, ainda 

não havia travado suas mais formidáveis batalhas; a época que 

antecede as grandes aventuras da Agulha Oca e do 813. Quando, 

sem pensar em se apropriar do tesouro secular dos reis da 

França ou em assaltar a Europa nas barbas do Kaiser, ele se 

contentava com golpes mais modestos e lucros mais módicos, 

despendendo esforços cotidianos, praticando o mal dia a dia, 

e o bem também, por índole e diletantismo, qual um dom 

Quixote que se diverte e se comove.

Como ele se calasse, insisti:

— Por favor, Lupin!

Para minha estupefação, ele respondeu:

— Pegue um lápis, meu caro, e uma folha de papel.

Obedeci no mesmo instante, todo animado com a ideia de 

que ele iria por fim me ditar algumas dessas páginas em que 

sabe imprimir tanta verve e fantasia e que eu, infelizmente, 

sou obrigado a estragar com densas explicações e elaborações 

fastidiosas.

— Está pronto? — perguntou.

— Estou.

— Anote: 3 — 21 — 9 — 4 — 1 — 4 — 15.

— Como?

— Estou dizendo, anote.

Ele estava sentado no sofá, os olhos voltados para a janela 

aberta, e enrolando entre os dedos um cigarro de tabaco oriental.
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Pronunciou:

— Anote: 5 — 5 — 13 — 16…

Fez uma pausa. Retomou em seguida:

— 15.

E, depois de um silêncio:

— 18 — 20…

Teria enlouquecido? Eu o encarei e percebi que já não ti-

nha o mesmo olhar indiferente de poucos minutos atrás, estava 

atento e parecia acompanhar, num ponto qualquer do espaço, 

um espetáculo que parecia fasciná-lo.

E seguia ditando, com intervalos entre um número e outro:

— 1 — 14 — 20 — 5…

Pela janela, não se avistava mais do que uma nesga de céu 

azul, à direita, e a fachada do prédio em frente, um antigo 

palacete, com suas venezianas fechadas como de costume. 

Não havia nisso nada de especial, nenhum detalhe que me 

parecesse novo naquele cenário que eu contemplava fazia 

muitos anos.

— 5 — 22 — 9…

E, de repente, entendi… ou melhor, achei que tinha en-

tendido. Pois como supor que um homem como Lupin, tão 

sensato, no fundo, por trás da sua máscara de ironia, fosse des-

perdiçar seu tempo com bobeiras desse tipo? Entretanto, não 

havia dúvida possível. Era isso mesmo que ele estava fazendo, 

estava contando os reflexos intermitentes de um raio de sol 
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que dançava na fachada escurecida do velho prédio, na altura 

do segundo andar.

— 20 — 1… — ditou Lupin.

O reflexo sumiu por alguns segundos, depois riscou de 

novo a fachada em intervalos regulares, e tornou a sumir.

Eu tinha instintivamente contado, e disse em voz alta:

— 18…

— Entendeu agora? Já não era sem tempo! — caçoou Lupin.

Ele foi até a janela e se debruçou, como que para conferir 

a trajetória exata do raio luminoso. Depois voltou a deitar no 

sofá, dizendo:

— Sua vez de contar… continue.

Obedeci, de tanto que o danado do homem parecia saber 

aonde queria chegar. Também não podia deixar de admitir 

que era realmente curiosa aquela sucessão de sinais de luz na 

fachada, a regularidade com que eles surgiam e sumiam como 

um farol piscando.

Vinham de um prédio situado do nosso lado da rua, já que 

àquela hora o sol entrava obliquamente no meu apartamento. 

A impressão era de alguém abrindo e fechando uma janela, ou 

melhor, entretendo-se em refletir raios de luz com um espe-

lhinho de bolso.

— É uma criança brincando! — exclamei depois de um 

instante, um pouco irritado com a tarefa estúpida que me era 

imposta.
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— Não importa, prossiga!

E segui contando e anotando os números… E o sol conti-

nuava a bailar à minha frente com uma precisão matemática.

— E então? — indagou Lupin, depois de um silêncio mais 

prolongado.

— Bem, parece que acabou. Faz vários minutos que não 

vem mais nada.

Esperamos, e, como não aparecesse nenhum clarão de luz 

bailando no ar, brinquei:

— Estou achando que perdemos tempo à toa. Uns poucos 

números numa folha de papel. Magro butim!

Sem se mover do sofá, Lupin retomou:

— Por gentileza, meu caro, substitua cada um desses núme-

ros pela letra do alfabeto que lhe corresponde, considerando 

que A é 1, B é 2 etc.

— Mas isso é ridículo.

— Totalmente ridículo, mas fazemos tantas coisas ridículas 

na vida! Uma a mais, uma a menos…

Resignando-me àquela tarefa absurda, anotei as primeiras 

letras: c-u-i-d-a-d-o… 

E me interrompi, surpreso:

— Uma palavra! — exclamei. — Está se formando uma 

palavra.

— Pois prossiga, meu caro.
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Prossegui, e as letras seguintes compuseram outras palavras, 

que fui separando uma da outra. Até que, para meu grande 

espanto, uma frase inteira se formou diante dos meus olhos.

— Terminou? — inquiriu Lupin ao fim de um instante.

— Terminei! Ora essa, tem erros de ortografia.

— Não se preocupe com isso… leia devagar.

Então li a seguinte frase inacabada, que reproduzo aqui tal 

como apareceu para mim:

Cuidado! É emportante evitar o perigo, triblar os ataques, ter 

muinta cautela ao enfrentar às forças inimigas, e… 

Comecei a rir.

— Pronto! Fez-se a luz! Estamos cegos de tanta claridade, 

não? Agora confesse, Lupin, que esse rosário de conselhos de 

botequim realmente não elucida grande coisa.

Sem se desfazer do seu silêncio desdenhoso, Lupin se levan-

tou e pegou a folha de papel.

Lembro que o acaso, naquele momento, deteve meu olhar 

no relógio de parede. Marcava cinco e dezoito.

Lupin, entretanto, estava parado de pé com o papel na mão, 

e tive o prazer de observar a extraordinária mobilidade de 

expressão do seu rosto tão jovem, capaz de confundir os mais 

finos observadores e que é sua grande força, sua melhor salva-

guarda. Por meio de que sinais se guiar para reconhecer um 
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rosto que se transforma a seu bel-prazer, mesmo sem o auxílio 

de maquiagem, e em que qualquer expressão passageira parece 

ser a expressão definitiva? Quais são os sinais? Um deles eu 

conhecia, pois era imutável: duas rugas miúdas em forma de 

cruz que vincavam sua testa sempre que ele fazia um esforço 

intenso de atenção. E naquele momento eu vi, nítida e funda, 

aquela cruzinha reveladora.

Ele largou a folha de papel e murmurou:

— Elementar!

O relógio tocou cinco e meia.

— Como assim? — exclamei. — Conseguiu decifrar? Em 

doze minutos!

Ele deu alguns passos de um lado para o outro da sala, 

depois acendeu um cigarro e me disse:

— Por gentileza, telefone para o barão Repstein e avise-lhe 

que estarei na sua casa logo mais, às dez da noite.

— O barão Repstein? — perguntei. — O marido da famosa 

baronesa?

— Sim.

— É sério?

— É muito sério.

Totalmente confuso, e incapaz de resistir ao seu pedido, 

abri a lista telefônica e tirei o aparelho do gancho. Nesse mo-

mento, porém, Lupin me deteve com um gesto peremptório 
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e disse, com os olhos ainda voltados para o papel, que tornara 

a examinar:

— Não, esqueça, não precisa avisar. Há algo mais urgente… 

algo estranho, que está me intrigando. Por que diabos essa frase 

ficou inacabada? Por que essa frase…

Apanhou depressa o chapéu e a bengala.

— Vamos. Ou muito me engano, ou esse caso exige uma 

solução imediata. E não creio que eu me engane.

— Já sabe alguma coisa?

— Por enquanto, nada.

Na escada, cruzou o braço no meu e disse:

— Sei o que todo mundo sabe. O barão Repstein, finan-

cista e desportista hípico, cujo cavalo, Etna, ganhou este ano 

o Derby de Epsom e o Grande Prêmio de Longchamp, o ba-

rão Repstein foi vítima da sua esposa, a qual, bem conhecida 

pelos seus cabelos louros, vestidos finos e hábitos luxuosos, 

fugiu quinze dias atrás levando uma quantia de três milhões 

roubada do marido, além de uma vasta coleção de diamantes, 

pérolas e joias que a princesa De Berny lhe confiara e ela fi-

cara de comprar. Faz duas semanas que estão perseguindo a 

baronesa pela França e Europa, o que não tem sido difícil, uma 

vez que ela deixa um rastro de ouro e joias por onde passa. A 

todo momento acham que vão conseguir prendê-la. Anteon- 

tem mesmo, num grande hotel da Bélgica, nosso policial na-

cional, o inefável Ganimard, deteve uma viajante contra quem 
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se acumulavam provas das mais irrefutáveis. Feitas as averigua-

ções, tratava-se de Nelly Darbel, uma conhecida atriz de teatro. 

Quanto à baronesa, nem sinal. O barão Repstein, por seu lado, 

ofereceu uma recompensa de cem mil francos a quem ajudar a 

encontrar sua esposa. O dinheiro está depositado em cartório. 

Além disso, acaba de vender de uma tacada seu haras de corrida, 

o palacete no bulevar Haussmann e o castelo de Roquencourt 

a fim de ressarcir a princesa De Berny.

— E o valor da venda deve ser pago hoje à tarde — acres-

centei. — A princesa De Berny receberá sua parte amanhã, 

segundo os jornais. Só não percebo, na verdade, qual a rela-

ção entre essa história, que você resumiu tão bem, e a frase 

enigmática…

Lupin não se dignou a responder.

Seguindo pela rua onde eu morava, tínhamos andado uns 

cento e cinquenta, duzentos metros, quando ele se afastou da 

calçada e se pôs a examinar um prédio, de construção já antiga, 

que devia abrigar numerosos moradores.

— Pelos meus cálculos, os sinais vinham daqui — disse. — 

Provavelmente daquela janela aberta.

— Aquela no terceiro andar?

— Sim.

Ele foi até a zeladora e lhe perguntou:

— Sabe me dizer se um dos moradores tem algum tipo de 

relação com o barão Repstein?
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— Ora, se sei! Claro! — exclamou a mulher. — Temos aqui 

o excelente sr. Lavernoux, que é o secretário, o intendente do 

barão. Sou eu que faço faxina para ele.

— Poderíamos falar com ele?

— Falar com ele? Pobre homem, está muito doente.

— Doente?

— Faz uns quinze dias, desde o episódio da baronesa… No 

dia seguinte, ele chegou em casa com febre e ficou de cama.

— E não tem levantado?

— Ah, isso eu não sei.

— Como assim, não sabe?

— É que o médico me proibiu de entrar no apartamento. 

Ele até pediu minha chave de volta.

— Ele quem?

— O médico. Ele mesmo tem vindo duas, três vezes por 

dia cuidar do doente. Saiu daqui não faz vinte minutos… Um 

velho de óculos e barba grisalha, todo encurvado… Ei, senhor, 

onde vai?

— Vou subir, me acompanhe — disse Lupin, já correndo em 

direção à escada. — Terceiro andar, à esquerda, não é?

— Mas estou proibida! — gemeu a mulher, indo atrás dele. 

— E aliás, nem tenho a chave, já que o doutor…

Um atrás do outro, subiram os três andares. Chegando ao 

patamar, Lupin tirou um instrumento do bolso e, não dando 
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