
Pseudónimo literário de David Cornwell, John le Carré nasceu em Dorset, sul de Inglaterra, em 1931.
Quando tinha 5 anos a mãe abandonou a família, deixando-o entregue a um pai autoritário que 
chegou a estar preso por fraude. Estudou em Berna e Oxford, foi professor em Eton, e esteve durante 
cinco anos ligado aos serviços secretos britânicos. 

Começou a sua carreira literária em 1961, com o livro Chamada para o morto (Call for the Dead), 
seguiu-se no ano seguinte, Um crime quase perfeito (A Murder of Quality), tendo o reconhecimento 
mundial surgido com o seu terceiro livro, O Espião Que Saiu do Frio, que Graham Green considerou 
o melhor romance de espionagem que jamais lera, e que permitiu ao autor passar a dedicar-se 
exclusivamente à escrita. A consagração deu-se com a excelente receção que teve a célebre Trilogia 
de Karla (nome do oficial dos serviços secretos soviéticos com quem Smiley trava uma impiedosa 
batalha). Estes três livros, A toupeira (Tinker Tailor Soldier Spy, 1974), O ilustre colegial (The Honourable 
Schoolboy, 1977) e A Gente de Smiley (Smiley’s People,1980), são protagonizados por George Smiley, 
personagem tranquilo, observador e de forte caráter que marcará presença em toda a obra do autor. 

Nos seus livros, percorridos por profundo sentimento de desencanto, acompanhamos a história 
contemporânea do mundo ocidental. Entre as suas últimas obras contam-se Uma Verdade Incómoda, 
em que fala do “jihadismo”, Um Traidor dos Nossos, em que enfrenta a Máfia russa, e no seu último 
livro, Agente em Campo, aborda o “Brexit”, a que se opôs, manifestando desprezo por Trump e a 
preocupação com o recrudescimento dos populismos.

Foram muitas as adaptações cinematográficas da sua obra. Para o sucesso de O espião que saiu do frio, 
terceiro livro do então jovem autor de 34 anos, muito contribuiu o filme homónimo de Martin Ritt. 
Mas foi na televisão que Alec Guinness encarnou na perfeição o seu “George Smiley”.

No anúncio da sua morte, a agência literária do escritor qualificou-o como “um gigante incontestável 
da literatura britânica”.

D  7 OBRAS CAPITAIS

Chamada para o morto (1961)
Romance de estreia de John le Carré que apresenta George Smiley, um dos mais 
carismáticos personagens da história da literatura de espionagem. A narrativa começa 
com o aparente suicídio do funcionário público Samuel Fennanm, mas Smiley percebe 
que Maston, o chefe do “Circo” (departamento dos serviços secretos britânicos), está a 
tentar culpabilizá-lo por essa morte, e inicia uma investigação por sua conta. No mesmo 
dia em que Smiley é afastado da investigação, recebe uma carta urgente do morto. Será 
que os alemães de Leste e os seus agentes sabem mais sobre a morte daquele homem?
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O Espião que saiu do frio (1963)
Em 1963, publicou aquele que é considerado “um dos grandes romances do século 
XX”, que definitivamente o lançou na carreira literária, passando a partir de então 
a dedicar-se inteiramente à escrita. O terceiro romance do autor é a história da 
perigosíssima missão de um agente que quer desesperadamente “sair do frio”, ou seja, 
pôr termo à sua carreira de espião. Neste reconhecido clássico do suspense, o mestre 
John le Carré viu-se catapultado para a fama mundial. Este livro foi adaptado ao cinema, 
num filme muito premiado de Martin Ritt, com Richard Burton e Claire Bloom nos 
principais papéis.
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A Toupeira (1974)
O primeiro livro da notável trilogia de Karla, que consagrou John le Carré como um dos 
grandes mestres da literatura de espionagem.
George Smiley e a sua gente deparam-se com um extraordinário desafio: uma 
“toupeira”, um agente duplo dos soviéticos, conseguiu infiltrar-se e ascender ao mais 
elevado nível dos serviços secretos britânicos. A sua traição comprometeu já algumas 
operações vitais e as melhores redes. A toupeira é um dos seus. Mas quem?
Considerado um dos melhores livros do autor, a narrativa revela Smiley como um 
brilhante espião, capaz de resolver os desafios e armadilhas mais complexos.
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Um espião perfeito (1986)
Magnus Pym, explicou um dia John le Carré, «é o arquétipo do agente duplo que 
existe em cada um de nós». E é bem provável que essa seja, de facto, a chave para 
a compreensão deste livro, unanimemente reconhecido pela crítica como a mais 
importante e a mais autobiográfica das obras do autor.
O livro relata o destino de um homem que, na qualidade de conselheiro da embaixada 
britânica em Viena para «certos assuntos inconfessáveis», controlou o conjunto das 
redes inglesas na Europa de Leste, apesar de ter sido durante toda a sua carreira um 
agente duplo. O livro tornou-se um imenso sucesso em todos os países onde foi editado. 
A Academia Goncourt declarou que a obra catapultou o autor para o pequeno grupo dos 
grandes romancistas ocidentais, e Philip Roth, classificou-o como o melhor romance 
inglês do pós-guerra.
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Um homem muito procurado (2005)
Um jovem russo, meio morto de fome, 
é introduzido clandestinamente em 
Hamburgo pela calada da noite. Numa 
bolsa que usa pendurada ao pescoço 
esconde uma quantia improvável 
de dinheiro. Diz-se um muçulmano 
devoto. Mas será mesmo? Annabel, 
uma jovem e idealista advogada alemã 
especializada em direitos humanos, 
decide salvá-lo da deportação, e 
depressa a sobrevivência daquele 
cliente se torna mais importante do que a sua própria carreira. Neste processo, Annabel 
enfrenta o incongruente Tommy Brue, o herdeiro sexagenário de um banco britânico em 
declínio, sediado em Hamburgo. Nasce um triângulo de amores impossíveis. Comovente, 
compassivo e recheado de personagens, o livro está repleto de humor, apesar da tensão 
presente até à última página.
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O homem mais procurado
realização Anton Corbijn; 
argumento Andrew 
Bovell
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Um traidor dos nossos (2010)
Um jovem académico de Oxford com tendências de esquerda, e a namorada gozam férias 
na ilha de Antígua.
Aí, cruzam-se com Dima, um milionário ligado à mafia russa. Desafiados por ele para 
uma partida de ténis, episódio-chave muito elogiado em termos literários, o jovem casal 
ver-se-á, a partir desse momento, lançado numa tortuosa viagem que os levará a Paris, 
a uma casa nos Alpes suíços e aos obscuros claustros da City de Londres, onde serão 
confrontados com a perversa aliança desta com os serviços secretos britânicos. Vêem-
se assim, acidentalmente, envolvidos nas teias do crime internacional e dos serviços 
secretos britânicos. Como o título sugere trata-se de um romance sobre a traição nas suas 
múltiplas formas. 

BBPMP 8b 017204

O túnel de pombos, histórias da minha vida (2016)
Esta obra de carácter autobiográfico é um livro de memórias dispersas que atravessam a 
história da segunda metade do séc. XX. 
O autor recorda o seu trabalho nos Serviços Secretos, e uma carreira de escritor em que 
abordou os anos da Guerra Fria, mas também os que se seguiram. As mudanças a Leste, 
a Rússia do KGB à Rússia dos oligarcas, a situação no Médio Oriente e o permanente 
confronto israelo-palestiniano, a invasão de Beirute, a desagregação do Camboja 
devastado pela guerra, sem esquecer África, a América Latina. São também referidas as 
zonas de influência das grandes potências e dos impérios empresariais em afirmação, 
do tráfico de armas e de droga, à indústria farmacêutica. 
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D  OUTROS LIVROS DO AUTOR DISPONÍVEIS PARA EMPRÉSTIMO

A rapariga do tambor
John le Carré; trad. 
Wanda Ramos
BMAG 82 LECJr 
BPMP K3-2-110[5] 
BPMP BS(A)-1865

Single & single
John Le Carré; trad. 
Helena Ramos, Artur 
Ramos
BMAG 82 LECJs 
BPMP 82 LECAs 

O fiel jardineiro 
[Registo vídeo]
realização Fernando 
Meireles; argumento 
Jeffrey Caine
BMAG 791(81) MEIFf

O amante ingénuo e 
sentimental
John Le Carré; trad. 
Maria do Rosário 
Rosinha
BMAG 82 LECJa

O fiel jardineiro : 
romance
John le Carré; trad. 
Helena Ramos, Artur 
Ramos
BMAG 82 LECJf 
BPMP 8a 015861

Amigos até ao fim
John Le Carré; trad. 
Helena Ramos, Artur 
Ramos
BPMP 82 LECAam

Guerra de espelhos
John Le Carré; trad. 
J. Teixeira de Aguilar
BPMP J3-4-435[265]

A gente de Smiley
John le Carré; trad. 
Joaquim Peixoto
BMAG 82 LECJg 
BPMP H8-1-6[539]

O canto da missão : 
romance
John le Carré; trad. 
José Luís Luna; rev. 
Eulália Pyrrait
BPMP 8b 010769 

A casa da Rússia
John Le Carré; trad. 
José Vieira de Lima
BMAG 82 LECJc 
BPMP 82 LECAc 
BPMP BS(A)-3089

O gerente da noite
John Le Carré; trad. 
Sara Seruya, Maria 
Fernanda Pina
BMAG 82 LECJg 
BPMP 82 LECAg 
BPMP BS(A)-3586

O nosso jogo
John Le Carré; trad. 
Ana Maria Chaves
BMAG 82 LECJn 
BPMP P5-7-41[163] 
BPMP BS(A)-3893
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Agente em campo
John le Carré; trad. 
Francisco Agarez; 
rev. Clara Joana 
Vitorino
BPMP 82 LECAag

O ilustre colegial : 
romance
John le Carré; trad. 
J. Teixeira de Aguilar
BPMP 8b 023165 

O alfaiate do Panamá
John Le Carré; trad. 
Helena Ramos, Artur 
Ramos
BMAG 82 LECJa 
BPMP P5-7-41(181)

Algures na Alemanha
John Le Carré; 
trad. Helena Fraga
BMAG 82 LECJa 
BPMP 82 LECAal

Uma verdade 
incómoda : romance
John Le Carré; trad. 
J. Teixeira de Aguilar; 
rev. Clara Vitorino
BMAG 82 LECJv 
BPMP 8b 021509
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