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Roald Dahl, nado en Llandaff, Cardiff, o 13 de setembro de 
1916 e falecido en Oxford, o 23 de novembro de 1990, foi un 
novelista e autor de contos galés de ascendencia norueguesa, 
famoso como escritor para nenos e adultos. 

Entre os seus libros máis populares están Charlie e a fábrica de 
chocolate, Iago e o pexego xigante, Matilda, As bruxas e Muá, 
Muá. 
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              O cuarto estaba limpo e acolledor, as cortinas corridas, as 
dúas lámpadas de mesa acesas. Detrás, no  aparador, dous vasos 
altos de whisky. Pedras de xeo nun recipiente. Mary  Maloney esta-
ba a esperar a que o seu marido volvese do traballo. 

De cando en vez botaba unha mirada ao reloxo, pero sen 
preocupación, simplemente para compracerse de que cada minuto 
que pasaba se achegaba o momento da súa chegada. A súa cabeza 
inclinábase cara á costura . A súa pel —estaba no sexto mes do em-
barazo— adquirira un marabilloso brillo, os beizos suaves e os ollos, 
de mirada serena, parecían máis grandes e máis escuros que antes. 
Cando o reloxo marcaba as cinco menos dez, puntual como sempre, 
oíu a chave dando voltas na fechadura. Deixou de lado a costura, 
levantouse e foi ao seu encontro para darlle un bico en canto entra-
se. 
—Ola, querido! —dixo ela. 
—Ola! —contestou el. 
Ela colgoulle o abrigo no armario. Logo preparou as bebidas, unha 
forte para el e outra máis frouxa para ela. Esta era unha hora mara-
billosa do día. Sabía que o seu esposo non quería falar moito antes 
de rematar a primeira bebida, e a ela, pola súa banda, gustáballe 
sentar  silenciosamente, gozando da súa compañía despois de tantas 
horas de soidade. Gustáballe vivir con este home . Gustáballe esa 
intensa mirada dos seus ollos ao fixarse nela e a forma graciosa da 
súa boca, especialmente cando o cansazo non lle deixaba falar, ata 
que o primeiro vaso de whisky o reanimaba un pouco. 
—Canso, querido? 



—Si —respondeu el—, estou canso. 
Mentres falaba, fixo algo estraño. Levantou o vaso e bebeu o seu 
contido dunha soa vez. Logo ergueuse lentamente para servirse 
outro. 
—Xa cho sirvo eu  —dixo ela, levantándose. 
—Senta —dixo el  secamente. 
—Querido, queres que che traia as zapatillas? Observouno mentres 
el bebía o whisky . 
—Creo que é unha vergoña que a un policía que se vai facendo 
maior, coma ti,  o fagan andar todo o día —dixo ela. 
El non contestou;  Mary  Maloney inclinou a cabeza de novo e conti-
nuou coa súa costura. Cada vez que el levaba o vaso aos beizos oíase 
golpear a pedras contra o cristal. 
—Querido, queres que che traia un pouco de queixo? Non fixen cea 
porque é xoves. 
—Non —dixo el. 
—Se estás demasiado canso para comer fóra —continuou ela—,hai 
carne e outras cousas na neveira e podo servichas  aquí para que 
non teñas que moverte da cadeira. 
—Sacareiche queixo e unhas galletas. 
—Non quero —dixo el. 
Ela moveuse impaciente na cadeira, mirándoo cos seus grandes 
ollos. 
—Debes cear. Eu pódoo preparar  todo aquí, non me molesta facelo. 
Teño costeletas de porco e cordeiro, o que queiras, todo está na ne-
veira. 
—Non me apetece —dixo el. 
—Pero querido! Tes que comer! Sácocho e cómelo, se che apetece. 
Levantouse e puxo a costura na mesa, xunto á lámpada. 
—Senta —díxolle el—, senta só un momento. Desde aquel instante, 
ela empezou a sentirse atemorizada. 
—veña —dixo el—, senta. 
Sentou de novo na súa cadeira, mirándoo todo o tempo cos seus 
grandes e abraiados ollos. El acabara o seu segundo vaso e tiña os 
ollos baixos. 
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—Teño algo que che dicir. 
—Que é , querido? Que pasa? 
El quedara  completamente quedo e mantiña a cabeza agachada de 
tal forma que a luz da lámpada lle daba na parte alta da cara, 
deixándolle o queixo e a boca na escuridade. 
—O que che vou dicir vaite  trastornar un pouco, creo —dixo—, pero 
penseino ben e decidín que o mellor que podo facer é dicircho decon-
tado. Espero que non mo reproches demasiado. 
E díxollo. Non tardou moito, catro ou cinco minutos como máximo. 
Ela non se moveu en todo o tempo, observándoo cunha especie de 
terror mentres el se ía separando dela máis e máis, a cada palabra. 
—Iso é todo —engadiu—, xa sei que é un mal momento para dicir-
cho, pero non hai outro modo de facelo. Naturalmente, dareiche 
diñeiro e procurarei que esteas ben coidada. Pero non hai necesida-
de de armar un escándalo. Non sería bo para a miña carreira. 
O seu primeiro impulso foi non crer unha palabra do que el dixera. 
Ocorréuselle que se cadra el non falara, que era ela quen o imaxina-
ra todo. Ao mellor se continuase o seu traballo coma se non oíse 
nada, logo, cando pasase algún tempo, se decataría de  que nada 
ocorrera. 
—Prepararei a cea —dixo con voz afogada. 
Esta vez el non contestou. 
Mary ergueuse e cruzou o cuarto. Non sentía nada, agás un pouco 
de  náuseas e mareo. Actuaba como un autómata. Baixou ata a ade-
ga, acendeu a luz e meteu a man no conxelador, sacando o primeiro 
obxecto que atopou. Sacouno e mirouno. Estaba envolto en papel, 
así que desenvolveuno e mirouno de novo. 
Era unha pata de cordeiro. 
Moi ben, cearían pata de cordeiro. Subiu co cordeiro entre as mans 
e ao entrar no cuarto de estar atopou o seu home de pé xunto á 
xanela, de costas a ela. 
Detívose. 
—Polo amor de Deus —dixo el ao oíla, sen volverse—, non fagas cea 
para min. Vou saír. 



Naquel momento,  Mary  Maloney achegouse a el por detrás e sen 
pensalo dúas veces levantou a pata de cordeiro conxelada e gol-
peouno na parte traseira da cabeza tan forte como puido. Foi coma 
se lle pegase cunha barra de aceiro. Retrocedeu un paso, esperando 
a ver que pasaba, e o gracioso foi que el quedou cambaleándose uns 
segundos antes de caer  pesadamente na alfombra. 
A violencia do golpe, o ruído causado, axudárona a saír do seu  en-
simesmamento. 
Saíu retrocedendo lentamente, sentíndose fría e confusa, e quedou 
por uns momentos mirando o corpo inmóbil do seu home, apertan-
do entre os seus dedos o ridículo anaco de carne que empregara 
para matalo. 
«Ben —dixo para si—, xa o mataches.» 
Era extraordinario. Agora víao claro. Empezou a pensar con rapidez. 
Como esposa dun detective, sabía cal sería o castigo; de acordo. A 
ela éralle indiferente. En realidade sería un descanso. Pero por outra 
banda. E o neno? Que dicía a lei sobre  as asasinas que ían ter un 
fillo? Matábanos  os dous, nai e fillo? Esperaban ata o noveno mes? 
Que facían? 
Mary  Maloney ignorábao e non estaba disposta a arriscarse. 
Levou a carne á cociña, púxoa no forno, acendeuno   e meteuna 
dentro. Logo lavou  as mans e subiu ao seu cuarto. Sentou diante do 
espello, arranxou a cara cun pouco de cor nos beizos e po nas mei-
xelas. Tentou sorrir, pero saíulle un aceno. Volveuno tentar. 
—Ola, Sam —dixo en voz alta. A voz soaba rara tamén.  Quero pata-
cas, Sam, e tamén unha lata de chícharos. 
Iso estaba mellor. O sorriso e a voz ían mellorando. Ensaiouno varias 
veces. Logo baixou, colleu o abrigo e saíu á rúa pola porta traseira 
do xardín. 
Aínda non eran as seis e dez e había luz nas tendas de comestibles. 
—Ola, Sam —dixo sorrindo amplamente ao home que estaba detrás 
do mostrador. 
—Oh, boas noites, señora  Maloney! Como está? 
—Moi ben, grazas. Quero patacas, Sam, e unha lata de chícharos. 
O home volveuse de costas para alcanzar a lata de chícharos. 
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—Patrick dixo que estaba canso e non quería cear fóra esta noite —
díxolle—. Sempre adoitamos saír os xoves e non teño verduras na 
casa. 
—Quere carne, señora  Maloney? 
—Non, teño carne, grazas. Hai na neveira unha pata de cordeiro. 
—Oh! 
—Non me gusta asalo cando está conxelado, pero vou probar esta 
vez. Vostede cre que sairá ben? 
—Persoalmente —dixo o  tendero—, non creo que haxa ningunha 
diferenza. Quere estas patacas? 
—De acordo.Dous quilos  desas. 
—Nada máis? —O  tendero inclinou a cabeza, mirándoa con simpa-
tía—. E para despois? Que lle parece unha boa porción de pastel de 
queixo? Sei que lle gusta a Patrick. 
—Magnífico —dixo ela—, encántalle. 
Cando todo estivo  empaquetado e pago, sorriu agradablemente e 
dixo: 
—Grazas, Sam. Boas noites. 

 
Agora, dicíase a si mesma ao regresar, ía reunirse co seu marido, 
que a estaría esperando para cear; e debía cociñar ben e facer co-
mida saborosa porque o seu marido estaría canso; e se cando entra-
se na casa atopaba algo raro, tráxico ou terrible, sería un golpe para 
ela e volveríase  histérica de dor e de medo. É que non o entenden? 
Ela non esperaba atopar nada. Simplemente era a señora  Maloney 
que volvía a casa coas verduras un xoves pola tarde para preparar a 
cea ao seu marido. 
«Iso é —díxose a si mesma—, faino todo ben e con naturalidade. Se 
se fan as cousas desta maneira, non haberá necesidade de finxir.» 
Por tanto, cando entrou na cociña pola porta traseira, ía  cantaru-
xando unha  cancionciña e sorrindo. 
—Patrick! —chamou—, onde estás, querido? Puxo o paquete sobre 
a mesa e entrou no cuarto de estar. Cando o viu no chan, coas per-
nas dobradas e un dos brazos debaixo do corpo, foi un verdadeiro 
golpe para ela. 



Todo o seu amor e o seu desexo por el espertaron naquel momento. 
Correu cara ao seu corpo, axeonllouse ao seu carón e empezou a 
chorar amargamente. Foi doado, non tivo que finxir. 
Uns minutos máis tarde, levantouse e foi ao teléfono. Sabía o núme-
ro da xefatura de Policía, e cando lle contestaron alén do fío, ela 
gritou: 
—Pronto! Veñan decontado! Patrick morreu! 
—Quen fala? 
—A señora  Maloney, a señora de Patrick  Maloney. 
—Quere dicir que Patrick  Maloney morreu? 
—Creo que si — saloucou ela—. Está tendido no chan e paréceme 
que está morto. 
—Iremos decontado —dixo o home. 
O coche veu rapidamente.  Mary abriu a porta aos dous policías. 
Axiña os recoñeceu  —en realidade coñecía a case todos os do distri-
to— e botouse nos brazos de Jack  Nooan, chorando  histericamen-
te. El levouna con coidado a unha cadeira e logo foi  reunirse co 
outro, que se chamaba Ou' Malley  e estaba  de xeonllos á beira do 
corpo inmóbil. 
—Está morto? —preguntou ela. 
—Temo que si... que ocorreu? 
Brevemente, contoulle que saíra á tenda de comestibles e ao volver 
atopárao tirado no chan. Mentres ela falaba e choraba,  Nooan des-
cubriu unha pequena ferida de sangue callado na cabeza do morto. 
Mostroulla a Ou' Malley e este, levantándose, foi dereito ao telé-
fono. 
Axiña chegaron outros policías. Primeiro un médico, despois dous 
detectives, a un dos cales coñecía de nome. Máis tarde, un fotógrafo 
da Policía que tomou algúns planos e outro home encargado das 
impresións dixitais. Oíanse  murmurios polo cuarto onde xacía o 
morto e os detectives fixéronlle moitas preguntas. Con todo, sempre 
a trataron con amabilidade. 
Volveu contar a historia outra vez, agora desde o principio. Cando 
Patrick chegara ela estaba a coser, e el sentiase tan fatigado que non 
quixera saír a cear. Dixo que puxera a carne no forno —alí estaba, 
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asándose— e marchoara á tenda de comestibles a comprar verdu-
ras. De volta atopárao tendido no chan. 
—A que tenda foi vostede? —preguntou un dos detectives. 
Díxollo, e entón o detective volveuse e dixo algo en voz baixa ao 
outro detective, que saíu inmediatamente á rúa. 

 «..., parecía normal..., moi contenta..., quería prepararlle 
unha boa cea..., chícharos..., pastel de queixo..., imposible 
que ela...» 

Transcorrido algún tempo o fotógrafo e o médico marcharon e os 
outros dous homes entraron e levaron o corpo nunha padiola. Des-
pois foise o home das impresións dixitais. Os dous detectives e os 
policías quedaron. Foron moi amables con ela; Jack  Nooan pregun-
toulle se non ía  marchar a outro sitio, á casa da súa irmá, quizais, ou 
coa súa muller, que coidaría dela e a deitaría . 
—Non —dixo ela. 
Non cría na posibilidade de que puidese moverse nin un só metro 
naquel momento. Importaríalles moito que quedase alí ata que se 
atopase mellor? Aínda estaba baixo os efectos da impresión sufrida. 
—Pero non sería mellor que se deitase un pouco? —preguntou 
Jack  Nooan. 
—Non —dixo ela. 
Quería estar onde estaba, nesa cadeira. Un pouco máis tarde, levan-
taríase , cando se sentise mellor. 
Deixárona mentres deambulaban pola casa, cumprindo a súa mi-
sión. De cando en vez un dos detectives facíalle unha pregunta. 
Tamén Jack  Nooan lle falaba cando pasaba polo seu lado. O seu 
marido, díxolle, morrera dun golpe na cabeza cun instrumento pe-
sado, case seguro unha barra de ferro. Agora buscaban a arma. O 
asasino podía tela levado canda el, pero tamén cabía a posibilidade 
de que a tirase ou escondese en algures. 
—É a vella historia —dixo el—, se atopamos a arma , teremos o 
criminal. 
Máis tarde, un dos detectives entrou e sentou ao seu lado. 



—Hai algo na casa que poida servir como arma homicida? —
preguntoulle—. Importaríalle botar unha mirada para ver se falta 
algo, un  atizador, por exemplo, ou un vaso de metal? 
—Non temos vasos de metal —dixo ela. 
—E un  atizador? 
—Non temos  atizador, pero pode haber algo parecido no garaxe. 
A procura continuou. 
Ela sabía que había outros policías rodeando a casa. Fóra, oía as súas 
pisadas e ás veces vía a luz dunha lanterna infiltrarse polas cortinas 
da xanela. Empezaba a facerse tarde, eran preto das nove no reloxo 
da  repisa da cheminea. Os catro homes que buscaban polos cuartos 
empezaron a sentirse fatigados. 
—Jack —dixo ela cando o sarxento  Nooan pasou ao seu lado—, 
pódeme servir unha bebida? 
—Podo, claro. Quere whisky? 
—Quero,si, por favor, pero pouco. Farame sentir mellor. Tendeulle o 
vaso. 
—Por que non se serve vostede outro? —dixo ela—; debe de estar 
moi canso; por favor, fágao, portouse moi ben comigo. 
—De acordo —contestou el—, non nos está permitido, pero podo 
tomar un grolo para seguir traballando. 
Un a un, foron chegando os outros e beberon whisky. Estaban un 
pouco incómodos pola presenza dela e trataban de consolala con 
inútiles palabras. 
O sarxento  Nooan, que roldaba pola cociña, saíu e dixo: 
—Señora  Maloney, sabe que ten o forno aceso e a carne dentro? 
—Meu Deus! —gritou ela—. É verdade! 
—Quere que vaia apagalo? 
—Sería tan amable, Jack? Moitas grazas. 
Cando o sarxento regresou por segunda vez mirouno cos seus gran-
des e profundos ollos. 
—Jack  Nooan —dixo. 
—Si? 
—Faranme un pequeno favor, vostede e os outros? 
—Se está nas nosas mans, señora  Maloney... 
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—Ben —dixo ela—. Aquí están vostedes, todos bos amigos de Pa-
trick, tratando de atopar o home que o matou. Deben de estar fa-
mentos porque hia tempo que pasou a hora da cea, e sei que Patrick, 
que en gloria estea, nunca me perdoaría que estivesen na súa casa e 
non lles ofrecese hospitalidade. Por que non   comen o cordeiro que 
está no forno? Xa estará completamente asado. 
—Nin pensalo —dixo o sarxento  Nooan. 
—Por favor —pediu ela—, por favor, cómano. Eu non vou tocar nada 
do que había na casa cando el estaba aquí, pero vostedes si poden 
facelo. Faríanme un favor se o comesen. Logo, poden continuar o seu 
traballo. 
Os policías dubidaron un pouco, pero tiñan fame e ao final decidiron 
ir á cociña e cear. A muller quedou onde estaba, oíndoos a través da 
porta  entreaberta.  
—Queres máis, Charlie? 
—Non, será mellor que non o acabemos. 
—Pero ela quere que o acabemos, iso foi o que dixo. Facémoslle un 
favor. 
—Vale, daquela dáme un pouco máis. 
—Debeu de ser un instrumento terrible o que usaron para matar o 
pobre Patrick —dicía un de eles—, o doutor dixo que tiña o cranio 
esnaquizado. 
—Por iso debería ser fácil de atopar. 
—Iso é o que a min me parece. 
—Quenquera que o fixese non ía levar unha cousa así, tan pesada, 
máis tempo do necesario. Un deles  arrotou: 
—A miña opinión é que ten que estar aquí, na casa. 
—Probablemente diante dos nosos fociños. Que pensas ti, Jack? 

 

No outro cuarto,  Mary  Maloney comezou a rir entre dentes. 

 
*** 

 
Traducido e adaptado do libro Relatos do imprevisto de  Roald Dahl 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


