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Esta é uma história estranha. 
Temos um autor que escreveu três 

livros, chamou à trilogia “Millen-
nium”, deixou um quarto inacabado 
e sobre a sua obra não disse quase 
nada. 

Temos uma série que foi pensada 
para dez volumes, mas que, por infor-
túnios da vida, acabou por ter só 
três. 

Juntem agora a esta história sorte 
e azar. A sorte é que a trilogia é um 
fenómeno de vendas em todos os paí-
ses onde é publicada. O azar é que o 
seu autor, o jornalista e escritor sueco 
Stieg Larsson, não está vivo para usu-
fruir desse sucesso. 

Aos 50 anos, antes da saída para as 
livrarias suecas de “Os Homens que 
Odeiam as Mulheres” (o primeiro 
volume da série, que acaba de ser 
publicado entre nós) Stieg Larsson 
chegou ao seu local de trabalho, a 
revista “Expo”, da Fundação Expo - 
tem como objectivo salvaguardar a 
democracia e a liberdade de expres-
são contra o racismo, o anti-semi-
tismo e as tendências totalitárias - e 
o elevador estava avariado. Resolveu 
subir as escadas. Eram vários anda-
res. Teve um ataque cardíaco. Mor-
reu. Estávamos no final de 2004.

Larsson só teve oportunidade de 
falar sobre a sua obra de ficção numa 
curta entrevista que deu a Lasse Wink-
ler, da revista literária “Svensk BokHan-
del”, poucos dias antes da morte, em 
Novembro. Quando lhe perguntaram 
o que é que achava que ia acontecer a 
seguir - “Os Homens que Odeiam as 
Mulheres” ainda não tinha sido publi-
cado -, respondeu que não esperava 
grande coisa mas que tinha o senti-
mento de que estava a caminho de 
assegurar a sua velhice. A vida prega 
partidas e não é preciso ler a trilogia 
“Millennium” para se saber isso.

Fenómeno editorial
A trilogia é um fenómeno nos países 
onde vai sendo publicada. Na Suécia, 
venderam-se mais de 2,7 milhões de 
exemplares e os três livros estiveram 
sempre nos “tops”. Na Dinamarca, 
800 mil. Em França, a trilogia foi 
publicada na Actes Sud, onde inau-
gurou a colecção Actes Noirs, já ven-
deu mais de um milhão de exempla-
res e está há 35 semanas nos “tops”, 
ultrapassando Harry Potter. Na 
Noruega, venderam-se mais de 700 
mil exemplares. Na Alemanha, “Mil-
lennium” é “best-seller” há mais de 
22 semanas, já vendeu mais de 400 
mil exemplares. O volume que chega 
a Portugal pela Oceanos, em Setem-
bro, irá ser publicado nos EUA. 
Seguem-se traduções em Espanha, 
Holanda, Grécia, Itália, Hungria, 
Japão, Brasil, Croácia, Sérvia, Israel, 
China, Coreia... O filme “Os Homens 
que Odeiam as Mulheres”, realizado 
pelo dinamarquês Niels Arden Oplev, 
irá estrear na Escandinávia na Prima-
vera de 2009.

O que tem “Millennium” para se 
ter transformado em fenómeno? A 
resposta poderá estar numa só frase: 
Stieg Larsson tem talento e sabe o 
que faz. Apesar de nos seus livros 
existir um mistério que precisa de ser 
resolvido, como nos tradicionais poli-
ciais, aqui misturam-se o diverti-
mento dos livros de aventuras e 
assuntos “sérios”, como a corrupção, 
a história da indústria e do capita-
lismo na Suécia, os movimentos de 
extrema-direita e o assassinato do 
primeiro-ministro sueco Olof Palme 
ou a prostituição. Larsson sabe do 
que está a falar. Ainda para mais, a 
personagem principal, Mikael 
Blomkvist, é um jornalista, tal como 
ele (e trabalha na revista de investi-
gação “Millennium”, daí o nome da 

série). E, depois, há a fascinante per-
sonagem feminina, Lisbeth Salander, 
uma “hacker”, especialista em vas-
culhar a vida de outras pessoas. Se 
há coisa para descobrir, ela desco-
bre.

É uma jovem pálida, magra, de 
cabelos ultracurtos ruivos que pinta 
de preto. Usa “piercings” no nariz e 
nas sobrancelhas. Tem tatuagens: 
uma vespa no pescoço, um cordão 
no braço e outro no tornozelo e um 
grande dragão na omoplata direita. 
Às vezes, usa meias às riscas horizon-
tais verdes e vermelhas até ao joelho. 
É uma Pipi das Meias Altas dos nossos 
tempos.

“Que género de adulta seria ela [a 
Pipi das Meias Altas] hoje? Em que 
categoria a poderíamos classificar? 
Delinquente? De maneira nenhuma. 
Ela tem, simplesmente, uma visão 
diferente da sociedade. Inspirou-me 
a personagem de Lisbeth Salander, 
que, aos 25 anos, é completamente 
fora das normas. Não conhece nin-
guém, tem dificuldade em integrar-
se, não tem verdadeiramente vida 
pessoal”, explicou Larsson na única 
entrevista que deu sobre “Millen-
nium”. O escritor pensou na miúda 
de tranças criada pela sueca Astrid 
Lindgren (1907-2002) quando estava 
a imaginar as personagens dos seus 
livros.

Quem lê “Millennium”, passa a 
palavra e diz a outros para também 
lerem. A mensagem vai passando em 
conversas e através da Internet e foi 
assim que três livros com títulos como 
“Os Homens que Odeiam as Mulhe-
res”, “A rapariga que brincava com 
o fogo” ou “A rainha no Palácio das 
Correntes de Ar”, que têm por base 
uma intriga policial e se passam na 
Suécia, se transformaram em fenó-
meno mundial.

Haverá um quarto volume?
Stieg Larsson era um dos maiores 
peritos mundiais no estudo de movi-
mentos de extrema-direita e nazis. 
Nasceu em Västerbotten, Norte da 
Suécia, em 1954, e foi criado pelos 
avós. Com os pais só viveu sete anos. 
Começou por ser jornalista e designer 
gráfico numa agência de notícias nos 
anos 1970, ajudou a fundar o movi-
mento de não-violência “Stop the 
Racism” e é um dos fundadores da 
Fundação Expo. Pertenceu ao Par-
tido Socialista sueco, que abandonou 
em 1987. Foi repórter de guerra em 
África. Gostava de ficção científica, 
criou duas revistas dedicadas ao 
género, foi presidente da Skandina-
visk Förening för Science Fiction. 

Começou a escrever histórias de 
detectives, à noite, para se divertir. 
Quando acabou o primeiro livro, não 
lhe pareceu urgente publicá-lo. Diri-
giu-se à Norstedts, uma das mais res-
peitáveis editoras suecas (uma espé-
cie de Gallimard), quando tinha ter-
minado os dois primeiros volumes e 
o terceiro já estava avançado. A edi-
tora Eva Gedin comprou-lhe os três 
volumes e publicou-os. Na entrevista 
a Lasse Winkler, explicou que só con-
tactou uma editora naquela altura 
porque “só no terceiro volume é que 
a trama aparece claramente e perce-
bemos o que se passou. Ao mesmo 
tempo, cada livro é uma entidade 
própria. Habitualmente, nos poli-
ciais, não vemos as repercussões de 
uma história nos livros que se 
seguem. Comigo, sim. Quando acabei 
o primeiro livro, não me pareceu 
urgente publicá-lo. Deixei-o repousar 
e depois escrevi o segundo e o ter-
ceiro, inspirando-me, aliás, em pes-
soas reais. Assim, pude voltar ao pri-
meiro livro e corrigir certos traços de 
carácter. Depois ainda mudei muitas 

A triste 
história de Stieg Larsson

Chegou a Portugal “Os Homens que Odeiam 
As Mulheres”. É o primeiro volume da trilogia 

“Millennium”, do sueco Stieg Larsson, um fenómeno 
editorial onde quer que tenha sido publicada. Mas a 

vida prega partidas: o autor morreu antes de ver a obra 
nas livrarias e sentir o sucesso. Isabel Coutinho
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