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c A P í T u L O

Um

Se vo cês se in te res sam por his tó rias com fi nal fe liz, 
é me lhor ler al gum ou tro li vro. Vou avi san do, por-
que es te é um li vro que não tem de jei to ne nhum 
um fi nal fe liz, co mo tam bém não tem de jei to ne-
nhum um co me ço fe liz, e em que os acon te ci mentos 
fe li zes no mio lo da his tó ria são pou quís si mos. E 
is so por que mo men tos fe li zes não são o que mais 
en con tra mos na vi da dos três jo vens Bau de lai re* 
cuja his tó ria es tá aqui con ta da. Vio let, Klaus e 
Sunny Bau de lai re eram crian ças in te li gen tes, en-

(*) Pro nun cia-se “Bo dler”, com e tô ni co e aber to co mo em 
“mu lher”. (N. T.)
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can ta do ras e de sem ba ra ça das, com fei ções bo ni tas, 
mas com uma fal ta de sor te fo ra do co mum, que 
atraía to da es pé cie de in for tú nio, so fri men to e de-
ses pe ro. La men to ter que di zer is so a vo cês, mas o 
en re do é as sim, fa zer o quê?

A in fe li ci da de de les co me çou cer to dia na Praia 
de Sal. Os três Bau de lai re fi lhos mo ra vam com seus 
pais nu ma enor me man são no cen tro de uma ci da de 
mui to mo vi men ta da e mui to po luí da, e vez por ou-
tra os pais per mi tiam que pe gas sem so zi nhos um 
bon de um tan to pre cá rio — a pa la vra pre cá rio, que 
vo cês pro va vel men te co nhe cem, es tá sen do usa da 
aqui com o sen ti do de “in se gu ro” — até a praia, a 
fim de pas sa rem o dia co mo se es ti ves sem em fé rias, 
con tan to que vol tas sem an tes da ho ra do jan tar. Nes-
sa ma nhã de que es ta mos fa lan do, o dia se mos tra va 
cin zen to e nu bla do, o que não im por ta va nem um 
pou co aos jo vens Bau de lai re. Quan do fa zia sol e ca-
lor, a Praia de Sal se en chia de tu ris tas, e era im pos-
sí vel en con trar um bom lu gar pa ra es ten der a es tei ra. 
Nos dias cin zen tos e nu bla dos, os Bau de lai re ti nham 
a praia à sua dis po si ção pa ra fa zer o que bem en ten-
des sem.

Vio let Bau de lai re, a mais ve lha dos três, gos ta va 
de ati rar pe dras bem lon ge pa ra vê-las des li zar na 
su per fí cie do mar an tes de afun da rem. Co mo a 



   11   

maio ria dos jo vens de ca tor ze anos, era des tra — ou 
se ja, es ta va acos tu ma da a usar a mão di rei ta, ao con-
trá rio dos ca nho tos —, de mo do que as pe dras des-
li za vam mais tem po e avan ça vam mais lon ge nas 
águas tur vas quan do a mão com que as ar re mes sa va 
era a di rei ta e não a es quer da. En quan to ati ra va as 
pe dras, ti nha os olhos pos tos no ho ri zon te e o pen-
sa men to ab sor vi do nu ma in ven ção que de se ja va 
mon tar. Quem co nhe ces se bem Vio let lo go per ce-
be ria que ela es ta va fir me men te con cen tra da em suas 
re fle xões, por que ha via amar ra do os ca be los com 
uma fi ta pa ra afas tá-los dos olhos. Vio let ti nha uma 
for te in cli na ção pa ra in ven tar e mon tar apa re lhos 
es tra nhos, por is so o seu cé re bro vol ta e meia se via 
to ma do por ima gens de rol da nas, ala van cas e en gre-
na gens, e ela fa zia ques tão de nes sas ho ras não ser 
dis traí da por al go tão ba nal co mo seus ca be los. Nes-
sa ma nhã ela es ta va pen san do em co mo cons truir 
um apa re lho que per mi tis se re cu pe rar as pe dras de-
pois de se rem ati ra das no mar.

Klaus Bau de lai re, o ir mão do meio, e o úni co 
me ni no, gos ta va de exa mi nar os se res mi nús cu los 
que pu lu la vam nas pis ci ni nhas for ma das à bei ra 
d’água. Klaus ti nha pou co mais que do ze anos e 
usa va ócu los, o que lhe da va um ar in te li gen te. E 
ele era in te li gen te. Os Bau de lai re pais pos suíam 
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uma enor me bi blio te ca em sua man são, uma sa la 
com mi lha res de li vros so bre to dos os as sun tos ima-
gi ná veis. Aos do ze anos, é cla ro que Klaus não po-
de ria ter li do to dos os li vros da bi blio te ca dos 
Bau de lai re, mas le ra uma por ção de les, e era im pres-
sio nante co mo re ti nha na me mó ria a quan ti da de de 
in forma ções as sim ob ti das. Sa bia dis tin guir per fei-
ta men te o ali gá tor, cro co di lo do Mis sis sip pi, dos 
cro co di los de ou tras par tes do mun do. Sa bia o no-
me de quem ma tou Jú lio Cé sar. E sa bia mi lhões de 
coi sas so bre as es qui vas cria tu ri nhas de bei ra-mar 
en con tra das na Praia de Sal que atraíam na que le 
mo men to sua aten ção.

Sunny Bau de lai re, a mais no va da trin ca, gos ta va 
de mor der coi sas. Era ain da qua se um be bê e mui-
to pe que na pa ra sua ida de, pou co maior que uma 
bo ta. A pou ca al tu ra era com pen sa da, no en tan to, 
pe los qua tro den tes bem gran des e afia dos. Sunny 
es ta va nu ma ida de em que a maior par te do tem po 
a crian ça fa la por uma sé rie de gri tos inin te li gí veis. 
A não ser quan do ela usa va as pou cas pa la vras de 
ver da de que cons ta vam de seu vo ca bu lá rio, co mo 
ma mã, ma má e dá!, a maio ria das pes soas ti nha di-
fi cul da de pa ra en ten der o que Sunny es ta va di zen-
do. Por exem plo, nes sa ma nhã ela dis se “Gá!” mui-
tas e mui tas ve zes, o que pro va vel men te era pa ra se 
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en ten der co mo: “Ve jam só es sa fi gu ra mis te rio sa 
sur gin do do ne voei ro!”.

De fa to, ao lon ge, em meio à né voa que pai ra-
va so bre to do o re cor te da Praia de Sal, po dia-se 
ver um vul to al to que ca mi nha va na di re ção dos 
Bau de lai re fi lhos. Sunny já vi nha olhan do e gri-
tan do pa ra o vul to ha via al gum tem po quan do 
Klaus er gueu os olhos aci ma do ca ran gue jo que 
exa mi na va e tam bém no tou a fi gu ra. Vol tou-se 
pa ra Vio let e a pu xou pe lo bra ço, ti ran do-a de seus 
pen sa men tos de in ven to ra.

“Ve ja”, dis se Klaus, e apon tou pa ra o vul to. Co mo 
es te es ti ves se che gan do mais per to, as crian ças pu de-
ram en xer gar al guns de ta lhes. Ti nha o ta ma nho mais 
ou me nos de um adul to, a não ser pe la ca be ça, que 
era des pro por cio na da men te al ta e meio qua dra da.

“O que vo cê acha que po de ser?”, per gun tou 
Violet.

“Não sei”, dis se Klaus, e com olhos se mi cer ra-
dos acom pa nhou dis far ça da men te a apro xi ma ção 
da cria tu ra, “mas pa re ce que es tá vin do na nos sa 
di re ção.”

“Es ta mos so zi nhos na praia”, dis se Vio let, um 
pou co ner vo sa. “Não há nin guém mais de quem 
pos sa es tar que ren do se apro xi mar.” Sen tiu em sua 
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mão es quer da o con ta to da pe dra li sa ali ani nha da, 
que pre ten de ra ati rar e fa zer des li zar nas águas o mais 
lon ge pos sí vel. Te ve um ím pe to de ati rar a pe dra na 
cria tu ra, tão as sus ta do ra es ta lhe pa re cia.

“É só a apa rên cia que é as sus ta do ra”, dis se Klaus, 
co mo se es ti ves se len do os pen sa men tos da ir mã, 
“por cau sa des se ne voei ro to do.”

Ver da de. Quan do a fi gu ra che gou on de es ta vam, 
as crian ças vi ram com alí vio que não era nin guém 
que lhes cau sas se me do, e sim uma pes soa que eles 
co nhe ciam: o sr. Poe.* O sr. Poe era um ami go do 
sr. e da sra. Bau de lai re que as crian ças ha viam en-
con tra do em mui tos jan ta res fes ti vos. Uma das coi-
sas que Vio let, Klaus e Sunny real men te apre cia vam 
em seus pais era que não ex cluíam os fi lhos quan do 
re ce biam pa ra jan tar, dei xan do que eles sen tas sem à 
me sa com os adul tos e par ti ci pas sem das con ver sas 
con tan to que aju das sem de pois a ti rar os pra tos e 
tra ves sas. Os me ni nos se lem bra vam do sr. Poe por-
que ele es ta va sem pre res fria do e cons tan te men te se 
des cul pa va de se re ti rar da me sa a fim de ter um 
aces so de tos se na sa la ao la do.

O sr. Poe ti rou a car to la, que ha via fei to sua ca-
be ça exa ge ra da men te al ta e qua dra da em meio à né-

(*) Pro nun cia-se “Pou”, co mo “vou”, “sou” etc. (N. T.)
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voa, e por um mo men to fi cou pa ra do dian te de les, 
tos sin do com es tron do den tro de um len ço bran co. 
Vio let e Klaus avan ça ram pa ra lhe es ten der a mão e 
cum pri men tá-lo.

“Co mo vai o se nhor?”, dis se Vio let.
“Co mo vai o se nhor?”, dis se Klaus.
“Omoá!”, dis se Sunny.
“Vou bem, obri ga do”, dis se o sr. Poe, mas pa re cia 

mui to tris te. Por al guns ins tan tes nin guém dis se na-
da, e os me ni nos fi ca ram ima gi nan do o que o sr. Poe 
po de ria es tar fa zen do na Praia de Sal quan do de ve ria 
es tar no ban co, no cen tro da ci da de, on de tra ba lha-
va. Não es ta va com rou pas de ir à praia.

“Es tá um lin do dia”, dis se Vio let fi nal men te, pu-
xan do con ver sa. Sunny fez um ba ru lho que soa va 
co mo a voz de uma ave en fu re ci da, e Klaus a pe gou 
no co lo.

“Sim, es tá um lin do dia”, dis se o sr. Poe com ar 
meio dis traí do, olhan do pa ra a praia va zia. “La men-
to, mas te nho más no tí cias pa ra vo cês, crian ças.”

Os três ir mãos Bau de lai re olha ram pa ra ele. Vio-
let, um pou co en ver go nha da, sen tiu o con ta to da 
pe dra em sua mão es quer da e deu gra ças a Deus por 
não a ter ati ra do no sr. Poe.

“Seus pais”, dis se o sr. Poe, “fa le ce ram num ter rí-
vel in cên dio.”
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Os me ni nos não dis se ram na da.
“Eles fa le ce ram”, dis se o sr. Poe, “num in cên dio 

que des truiu a ca sa to da. La men to mui to, mui tís si-
mo, ter que con tar is so pa ra vo cês, meus que ri dos.”

Vio let des viou os olhos, que es ta vam fi xos no sr. 
Poe, e os des lo cou pa ra lon ge no mar. O sr. Poe nun-
ca an tes ha via cha ma do os Bau de lai re fi lhos de “meus 
que ri dos”. Ela en ten deu as pa la vras que ele es ta va 
di zen do, mas achou que de via ser brin ca dei ra, uma 
hor rí vel brin ca dei ra que ele re sol ve ra fa zer com ela, 
o ir mão e a ir mã.

“‘Fa le ce ram’”, dis se o sr. Poe, “sig ni fi ca ‘fo ram 
mor tos’.”

“Nós sa be mos o que sig ni fi ca a pa la vra fa le ce ram”, 
dis se Klaus, com ir ri ta ção. Com efei to, ele sa bia o 
que a pa la vra fa le ce ram sig ni fi ca va, mas con ti nua va 
ten do di fi cul da de pa ra en ten der exa ta men te o que 
o sr. Poe ti nha di to. A im pres são que te ve foi que o 
sr. Poe de al gum mo do ha via se ex pres sa do mal.

“Os bom bei ros vie ram, é cla ro”, dis se o sr. Poe, 
“mas che ga ram tar de de mais. A ca sa in tei ra foi de-
vo ra da pe lo fo go. Não so brou na da.”

Klaus viu na ima gi na ção to dos os li vros da bi blio-
te ca pe gan do fo go. Ago ra nun ca mais po de ria lê-los 
to dos.

O sr. Poe tos siu vá rias ve zes no seu len ço an tes de 
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pros se guir. “Fui man da do com o ob je ti vo de vir bus-
cá-los aqui e le vá-los pa ra mi nha ca sa, on de vo cês 
fi ca rão al gum tem po en quan to es tu da mos a si tua-
ção. Sou o exe cu tor tes ta men tá rio da he ran ça de seus 
pais. Is so sig ni fi ca que es ta rei li dan do com a enor me 
for tu na de les e re sol ven do pa ra on de vo cês irão. 
Quan do Vio let atin gir a maio ri da de, a for tu na se rá 
de vo cês, mas até que is so acon te ça, os bens es ta rão 
sob os cui da dos do ban co.”

Quan do ele dis se a pa la vra exe cu tor, Vio let en ten-
deu que o sr. Poe era o car ras co que che ga va pa ra 
de ci dir so bre o seu fu tu ro e o de seus ir mãos. Sim-
ples men te veio an dan do pe la praia em sua di re ção e 
mu dou a vi da de les pa ra sem pre.

“Ve nham co mi go”, dis se o sr. Poe, e es ten deu sua 
mão. Pa ra pe gá-la, Vio let te ve que jo gar fo ra a pe dra 
que es ta va se gu ran do. Klaus pe gou a ou tra mão de 
Vio let, Sunny pegou a outra mão de Klaus, e des se 
mo do os três Bau de lai re fi lhos — ago ra Bau de lai re 
ór fãos — fo ram re ti ra dos da praia e da vi da que le-
va vam an tes.




