The Essential Case File : Character Profiles
Robert Holmes : Portuguese Translation
Nome: Robert Holmes
Idade: 42
Ocupação Profissional: Diplomata
Endereço Atual: Consulado Geral, Redington, N.A .
Robert Holmes tem dois trabalhos a tempo inteiro: o primeiro enquanto Pai de Shirley e o
segundo enquanto Diplomata... e é difícil determinar qual dos dois e o mais difícil! Certamente
que ele coloca um grande esforço em ambos, por vezes ao ponto de se tornar quase
"superprotetor" em relação a Shirley.
Não nos deve surpreender a sua preocupação: ele ama a sua filha profundamente, mas também tem
consciência que a sua maneira de ser (o seu ânimo) pode conduzi-la a problemas. Como daquela vez
em que Shirley se perdeu no Quênia: pensando que tinha escutado os miados de um gatinho,
seguiu na direção dos ruídos. Afinal tratava-se dos "miados" de uma cria de leão e Shirley acabou
por se encontrar face a face com uma grande e irada e leoa.
Robert preocupa-se com o fato de que a medida que Shirley crescer, a sua forte e determinada
natureza entrem em conflito com as expectativas da sociedade. Ele não pretende arrefecer os seus
ímpetos (a sua "espiritualidade"), mas também deseja que Shirley triunfe no mundo. Por
este motivo, Robert inscreveu Shirley na Academia Sussex, esperando que a elevada reputação
desta escola, se traduza na transmissão de alguma orientação para a sua filha.
Atualmente Robert procura reduzir as
suas viagens ao mínimo, mas mesmo
assim, ele continua a trabalhar fora varias
vezes ao ano. Durante as suas ausências
Shirley permanece ou em casa, com a sua
avo, ou vai residir para a Academia, ate
ao regresso do Pai. No entanto, após a sua
ultima viagem, Robert foi informado pela
Diretora da Escola que Shirley se havia
ausentado em segredo no meio da noite.
Claro que não existe um prova concreta
e solida desta saída - mas Robert não
deixa de acreditar na palavra de Sr.
Stratmann. Por vezes, ele não sabe o que
poderá constituir o procedimento mais
adequado para com Shirley.
Robert poderá parecer um pouco
antiquado, mas ele não pode deixar de se
mostrar cauteloso dado que ainda não
ultrapassou a morte da sua mulher Joanna - a mãe de Shirley. Após três anos,
ele continua a sentir imenso a sua falta.
Assim, não nos deve surpreender que ele
tente manter uma certa vigilância sobre
Shirley.
Robert sabe que Shirley pretende seguir as pisadas do Tio Bisavô, mas
ignora que isso quase se traduz numa ocupação a tempo inteiro! E verdade
que a sua filha segue o famoso detective, mas também segue a sua mãe.
Joanna era um ser humano dotado de grande coragem e determinação e
vejam bem o que lhe aconteceu! Robert não consegue suportar a idéia de
perder ambas.
Shirley sente-se mal por ter de investigar nas "costas do Pai", de modo a
poder continuar o seu trabalho de detective. Mas, a verdade e que aquilo
que ele não sabe, não o pode magoar. E de certeza que Shirley não vai
desistir do seu trabalho de detective, seja por quem for!!
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