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coisas entre o segundo e o ter-
ceiro”. 

Na sua cabeça, a série iria ter 10 
volumes e os direitos das vendas de 
alguns deles seriam oferecidos a 
organizações que lutam por causas 
nobres. Nada disto aconteceu. A his-
tória, que até aqui era só uma histó-
ria triste, passa a ter requintes de 
malvadez. Tudo porque há em jogo 
um inacabado quarto volume da 
série.

A arquitecta Eva Gabrielsson e 
Stieg Larsson conheceram-se em 
1972, tinham 18 anos, num encon-
tro contra a Guerra do Vietname. 
Nunca mais se largaram. Viveram 
juntos 32 anos, mas não se casaram. 
Como ele recebia frequentemente 

ameaças de morte por causa do seu 
trabalho, tentava não fazer parte dos 
registos oficiais. 

Quando Stieg Larsson morreu, a 
companheira não teve direito a nada. 
O pai e o irmão são os únicos herdei-
ros. Mas a disputa entre eles chegou 
a um ponto em que só comunicam 
através de advogados. A família con-
cordou que Eva ficasse no aparta-
mento onde vivia com Stieg, mas, em 
troca, quer o computador pessoal de 
Stieg, onde estão as 200 páginas do 
manuscrito do quarto volume da série. 
É uma obra inacabada que a editora 
sueca já disse ser muito delicada de 
publicar. Mas, segundo o “Libération”, 
Eva Gabrielsson acompanhou de perto 
toda a criação dos livros e estaria dis-
posta a terminá-lo. 

Recentemente, num documentá-
rio da TV sueca, soube-se que Lars-
son fez um testamento nos anos 70. 
Redigido sem testemunhas, não tem 
valor jurídico. Nessa altura queria 
que os seus haveres fossem dados à 
Federação dos Trabalhadores Comu-
nistas de Umeaa, terra onde cresceu. 
Mas, na semana passada, segundo o 
“Nouvel Observateur”, o porta-voz 
do Partido Socialista sueco veio dizer 
que a entidade recusa qualquer 
dinheiro porque não quer participar 
em lutas de heranças. Considera que 
a lei sueca em relação aos direitos 
de sucessão é obsoleta e que a 
herança deve ir para Eva. 

A Suécia e todos os países onde 
“Millennium” tem sido publicada 
estão a seguir a disputa que não vai 
parar por aqui. Eva Gabrielssonb está 
a escrever um livro onde vai dar a sua 
versão dos acontecimentos. Triste e 
estranha história a de “Millennium”, 
a trilogia que gera milhões.

Ver crítica de livros págs. 36 e segs. 
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CACIQUE 97
ANFITEATRO AO AR LIVRE

Preço dos bilhetes: 10,00€ (entrada gratuita até aos 14 anos). À venda nos locais habituais e, uma hora antes do 

início dos espectáculos, apenas na recepção do Centro de Arte Moderna. www.bilheteira.gulbenkian.pt

Cacique 97 é o primeiro colectivo português de afro-beat que aplica as novas 

tecnologias ao legado de Fela Kuti, através do uso de samplers e laptops. Com 

músicos de origem moçambicana e portuguesa, o grupo engloba elementos 

dos Cool Hipnoise, Philharmonic Weed e The Most Wanted, projectos bem 

conhecidos nas áreas do funk, reggae e do som afro.
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DISTANCE
AND PROXIMITY

Larsson só teve 
oportunidade de 
falar sobre a obra 
numa entrevista 
pouco antes de 
morrer. Quando lhe 
perguntaram o que 
é que achava que ia 
acontecer a seguir - o 
1º volume da trilogia 
não fora publicado -,
respondeu que sentia 
que estava a caminho 
de assegurar a sua 
velhice


