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A obra descreve a trajetoria de Alan
Campbell, personagem secundario da obra
O Retrato de Dorian Gray, do irlandes
Oscar Wilde. Narrado pelo proprio
Campbell, o romance traz a tona o curto
periodo de intensa amizade entre ele e
Dorian Gray, e os motivos que levaram a
personagem principal de Wilde a
chantagear Alan apos cometer um
assassinato, o convencendo a ocultar o
cadaver. Oscar Wilde nao explicou em
seu romance e em nenhuma outra obra sua,
o porque do rompimento e o segredo que
Alan guardava. Segredo pelo qual teve de
se render a chantagem de Dorian, temendo
que fosse revelado.
Quando o jovem e
brilhante cientista Alan Campbell conheceu
Dorian Gray em um concerto, ele foi
tomado por uma admiracao extrema.
Ligados pela musica que tanto apreciavam,
Campbell e Gray passaram a ser grandes
amigos e durante dezoito meses, foram
inseparaveis. Apos esse periodo, os dois
repentinamente romperam e nao foram
mais vistos juntos em eventos sociais. Ao
longo dos dezoito meses, os rapazes
compartilharam uma rotina intensa e
desregrada. Acontecimentos marcantes da
infancia de Alan e sua sexualidade mal
resolvida acabam por influenciar suas
acoes e sua mente confusa com intensidade
durante esses meses. Apos uma inocente
viagem ao campo, Dorian promete a Alan
lhe apresentar uma familia com a qual fez
amizade em Londres. Apos o retorno a
cidade, Dorian cumpre o prometido e Alan
conhece os Brites, cujo patriarca e Robert
Brites, um medico moralista e rigido, e o
novo diretor de um complexo hospitalar no
qual Alan sonha em atuar. Gray entao
lanca uma aposta e assegura a Alan
conseguir que ele preencha uma importante
vaga na instituicao caso ele venca, alem de
consumar o desejo retraido que nutria por
Dorian. A aposta envolve a filha mais
velha do medico, Caroline em um jogo de
conquista e interesses. O que nao estava
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nos planos de Alan era se sentir atraido de
verdade pela moca, o que ele descobre
tarde demais. Quando Gray decide revelar
a Caroline a aposta em que foi envolvida, e
o escandalo que poderia vir a tona, ela
rompe com Alan, que por sua vez corta
relacoes com o amigo. Cinco anos apos o
rompimento, Alan recebe um chamado
urgente de Dorian, alegando ser caso de
vida ou morte o motivo do contato. Ao
chegar a casa de Gray, Alan descobre que o
ex-amigo assassinara alguem a sangue frio
e o cadaver jazia em um comodo da
mansao. O que Dorian pretendia era
convencer Alan grande conhecedor de
quimica a utilizar seus conhecimentos para
fazer o corpo desaparecer. Esgotadas as
tentativas de persuasao, apos Alan se
recusar a ajuda-lo, Dorian parte para a
chantagem e entrega a ele um bilhete junto
a uma carta. Alan ao visualizar seu
destinatario e o que o bilhete dizia, aceita
encobrir o crime. Pouco tempo depois,
remoido pela culpa e pelo medo, Alan
acaba por se suicidar em seu laboratorio,
levando consigo todos os segredos.
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