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Há 100 anos, Agatha Christie publicava o seu primeiro livro, The Mysterious Affair
At Styles / O misterioso caso de Styles, e, no segundo capítulo, introduzia o seu
personagem mais popular. Ao longo de cinco décadas, a autora mais traduzida
do mundo, escreveu mais de 200 obras, e o seu detetive belga desvendou
dezenas de assassinatos nas mais diversas circunstâncias.
Hercule Poirot, que aparece em 40 histórias de Agatha Christie, talvez seja,
a par de Sherlock Holmes, um dos detetives de ficção mais famosos do mundo.
A sua morte, em 1975, no livro Curtain: Poirot’s last case, foi anunciada na
primeira página do The New York Times, como se fosse uma personalidade real.
O detetive centenário que tem cativado várias gerações de leitores não é um
herói de ação. Em vez de uma arma usa uma elegante bengala, é vaidoso e
egocêntrico e resolve as suas investigações comodamente, sentado no seu sofá,
juntando as várias peças de um intrincado puzzle com um extraordinário poder
dedutivo.
Para acompanhar o seu percurso, sugerimos 10 livros que, por ordem
cronológica, nos dão a conhecer as investigações do famoso detetive, desde o
seu aparecimento em 1920, até à sua morte, 55 anos mais tarde. Divirta-se com a
leitura dos casos de Poirot, desde os mais célebres aos menos conhecidos.

D 1920

O misterioso caso de Styles

The Mysterious Affair At Styles apresenta pela primeira vez o detetive Hercule Poirot, o
inspetor Japp e Arthur Hastings. O romance é narrado na primeira pessoa, pelo próprio
capitão Hastings. Poirot, um refugiado belga da Grande Guerra, está a instalar-se em
Inglaterra, perto da casa de Emily Inglethorp, que o ajudou na sua nova vida. O seu amigo
Hastings chega à mansão como hóspede, onde a anfitriã, Emily, tem o controlo absoluto da
fortuna familiar desde que o marido morreu. É pois natural que os familiares fiquem bastante
preocupados quando Emily decide casar-se com um homem vinte anos mais novo e com
um passado suspeito. O clima de tensão que se sente entre os membros da família deixa o
capitão Hastings alarmado e convencido de que algo de terrível está para acontecer.
E quando os seus piores receios se concretizam, Emily aparece morta no seu quarto, vale‑lhe
a ajuda do seu velho amigo Hercule Poirot. A primeira publicação do romance foi numa série
semanal no The Times, e foi um dos dez primeiros livros publicados pela Penguin Books,
em 1935.
BMAG 82-312.4 CHRAm | BMAG 82-312.4 CHRAm

D 1926

O assassinato de Roger Ackroyd

The Murder of Roger Ackroyd é considerado um «favorito de sempre» pela autora.
Na sossegada vila britânica de King’s Abbott, Roger Ackroyd sabia de mais. Sabia que a
mulher que amava envenenara o primeiro marido, um homem extremamente violento,
e suspeitava que ela era vítima de chantagem. Quando ela é encontrada morta, ele não
se conforma com o relatório médico que aponta para suicídio. Ackroyd desconfia de algo
bem mais sinistro e quer encontrar respostas para as inúmeras perguntas que pairam
ameaçadoramente no ar. Mas alguém está disposto a impedi-lo. Nem que, para tal, tenha de
o matar.
BPMP 8a 005209 | BMAG 82-312.4 CHRAa

D 1934

Um crime no expresso do Oriente

Murder on the Orient Express, Istambul, 1935. Um telegrama aguarda Hercule Poirot na
receção do hotel em que se hospedara, exigindo o seu regresso imediato a Londres.
O detetive belga consegue embarcar à última da hora no Expresso do Oriente, o luxuoso
comboio que liga Istambul a Paris, que se encontrava surpreendentemente cheio para aquela
época do ano. Pouco depois da meia-noite, uma tempestade de neve obriga o comboio a
parar. Mas, na manhã seguinte, um dos passageiros é encontrado morto na sua cabine, com
doze facadas. Com o comboio preso na neve, cabe a Hercule Poirot desvendar o misterioso
crime.
BMAG 82-312.4 CHRAv | BPMP 8a 000854 | BPMP BS(A)-461 (acesso restrito)

D 1936

Os crimes do ABC

The A. B. C. Murders, De regresso da América do Sul, Arthur Hastings encontra-se com o
velho amigo, Hercule Poirot, no seu novo apartamento em Londres. Poirot mostra-lhe uma
carta misteriosa que recebeu, assinada com “A.B.C.”, que detalha um crime que deve ser
cometido muito em breve. Um assassino em série anda à solta e está decidido a matar de
acordo com as letras do alfabeto. Em jeito de assinatura, deixa junto do corpo de cada vítima
um exemplar do ABC um guia dos caminhos-de-ferro, aberto no nome da cidade em que o
crime foi cometido. Tendo começado em Andover para facilmente se deslocar para Bexhill e
depois Churston, tudo indica que o assassino vai conseguir chegar ao fim do alfabeto. Mas a
vaidade leva-o a desafiar Hercule Poirot, e esse é um erro pelo qual vai pagar muito caro...
BMAG 82-312.4 CHRAv

D 1937

Morte no Nilo : o barco da morte

Death on the Nile, Poirot parte de férias para o Egito e embarca no Karnack para um cruzeiro
nas águas do velho Nilo. O que seria um belo passeio transforma-se em uma série de
assassinatos que assustam o detetive pela frieza como são executados. Mas tal como um
arqueólogo, ele encontra fragmentos, limpa-os tirando o supérfluo e chega à verdade.
BPMP A8-12-31[14] | BMAG 82-312.4 CHRAv

D 1938

O natal de Poirot

Hercule Poirot’s Christmas, Simeon, o patriarca dos Lee, resolve convidar todos os filhos para
comemorar o Natal na luxuosa mansão da família. Tudo começa com algumas alterações no
seu testamento e termina com um assassinato, num quarto trancado por dentro. Quando
Hercule Poirot oferece ajuda para solucionar o caso, encontra uma atmosfera que não é de
luto, mas de suspeitas mútuas. Todos os personagens tinham motivo para matar Simeon Lee
e Poirot vai construindo uma teia de intrigas e motivações entre os membros da família Lee
que aparentemente não leva a nada. Porém, ao analisar em pormenor o caráter do falecido
Simeon, Poirot descobre que o passado pode trazer luz para o seu assassinato. E o desfecho é
surpreendente.
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D 1941

Morte na praia

Evil under the sun, nem sempre a maldade se esconde nas sombras da noite, às vezes, ela
pode surpreender em plena luz do dia. Numa ilha da costa de Devon, em plena época
balnear, desenham-se os contornos de um triângulo amoroso. Por coincidência, Poirot
encontra-se bem perto do desenrolar da ação. De férias e decidido a aproveitar ao máximo os
efeitos benéficos do sol e do ar marítimo, Poirot cedo abdica desses propósitos para dedicar
toda a sua atenção ao excêntrico grupo que com ele partilha o hotel. Mas escondem-se
motivos sombrios por detrás da aparente frivolidade destas relações sociais, e nada nem
ninguém parece conseguir demover o assassino das suas sinistras intenções.
BMAG 82-312.4 CHRAm | BPMP 8a 008095

D 1942

Os cinco suspeitos

Five Little Pigs, A jovem Carla Lemarchant procura Hercule Poirot em busca de ajuda. O seu
pai, um pintor famoso, foi envenenado e a sua mãe, Caroline, condenada pelo crime, morreu
na prisão pouco tempo depois. Antes de morrer deixou uma carta endereçada à filha, na
altura uma criança de 5 anos de idade, onde garantia a sua inocência. A jovem, agora com 21
anos, quer descobrir a verdade sobre a morte do pai e a culpabilidade ou inocência da mãe.
Poirot aceita a missão e limita a sua investigação aos cinco suspeitos mais prováveis.
BPMP 8a 008097 | BMAG 82-312.4 CHRAc

D 1953

Os abutres

After the Funeral, depois do funeral de Richard Abernethie, rico industrial, a sua família
reúne-se em Enderby Hall, residência do falecido. É nesse momento que a sua irmã, Cora,
que sempre teve por hábito fazer comentários impertinentes, insinua que Richard não
morreu de morte natural, foi assassinado. Após um breve desconforto, o testamento é lido e
todos seguem as suas vidas. Até que, no dia seguinte, Cora é brutalmente assassinada na sua
casa. Hercule Poirot é chamado para descobrir toda a verdade.
BPMP B8-10-3[280] | BMAG 82-312.4 CHRAa | BPMP BS-01200c(2)

D 1975 (ESCRITO DURANTE OS ANOS 40)

Cai o pano : o último caso de Poirot

Curtain: Poirot’s last case, Hercule Poirot regressa à mansão de Styles, palco do seu primeiro
caso. Na casa está reunido um grupo de pessoas agradáveis que muito agrada ao Capitão
Hastings. O seu choque é, pois, imenso quando Poirot anuncia que, entre eles, se encontra
um assassino implacável. Nenhum dos convidados tem perfil de criminoso, muito pelo
contrário. Com o passar dos anos, a saúde do detetive deteriorou-se. Será que as suas
célebres células cinzentas vão desapontá-lo pela primeira vez?
BMAG 82-312.4 CHRAc

D

POIROT EM FILME

Poirot
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duplos: O misterioso caso
em Styles; Condenados pelo
alfabeto; Morte nos céus; Sê
sensato, ata-me o sapato.
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