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c A P í T u L O

um

Se vo cês não sou bes sem gran de coi sa so bre os ór fãos 
Bau de lai re e os vis sem sen ta dos so bre suas ma las no 
Cais de Dâ mo cles, po de riam pen sar que eles es ta-
vam a pon to de ini ciar uma emo cio nan te aven tu ra. 
Afi nal, os três ha viam aca ba do de sal tar da bar ca que 
os con du zi ra atra vés do La go La cri mo so pa ra irem 
mo rar com sua tia Jo se phi ne, e, na maio ria dos ca sos, 
uma si tua ção co mo es sa le va ria a acon te ci men tos 
dos mais di ver ti dos.

Mas, é cla ro, vo cês es ta riam re don da men te en ga-
na dos. Por que, em bo ra Vio let, Klaus e Sunny es ti-
ves sem pres tes a pas sar por ex pe riên cias emo cio nan-
tes e me mo rá veis, es tas não se riam emo cio nan tes 
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e me mo rá veis ti po ter a sor te li da por al guém ou 
as sis tir a um ro deio. Sua aven tu ra se ria emo cio nan te 
e me mo rá vel ti po ser per se gui do por um lo bi so mem 
num cam po de ar bus tos com es pi nhos ve ne no sos 
à meia-noi te sem nin guém por per to pa ra vir em 
so cor ro. Se vo cês se in te res sam por ler his tó rias com 
acon te ci men tos di ver ti dos, cer ta men te es tão len do o 
li vro er ra do, por que ra ras ve zes os Bau de lai re pas sam 
por ex pe riên cias di ver ti das ao lon go de suas me lan-
có li cas e des ven tu ra das vi das. O in for tú nio de les é 
al go de ter rí vel, tão ter rí vel que eu mal te nho co ra-
gem de es cre ver so bre o as sun to. De mo do que, se 
vo cês não que rem ler uma his tó ria que é só tra gé dia 
do iní cio ao fim, es ta é sua úl ti ma chan ce de lar gar 
es te li vro, por que os tor men tos dos ór fãos Bau de lai-
re co me çam já no pró xi mo pa rá gra fo.

“Ve jam só o que eu trou xe pa ra vo cês!”, dis se o 
sr. Poe com um lar go sor ri so, es ten den do um sa qui-
nho de pa pel. “Ba las de hor te lã-pi men ta!” O sr. Poe 
era um ban quei ro a quem fo ra con fia da a ges tão dos 
ne gó cios dos ór fãos Bau de lai re de pois que os pais 
de les mor re ram. O sr. Poe era um ho mem de bons 
sen ti men tos, mas nes te mun do não bas ta ter bons 
sen ti men tos, es pe cial men te quan do se é res pon sá-
vel por man ter crian ças a sal vo de amea ças. O sr. 
Poe co nhe cia as três crian ças des de que nas ce ram, 
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e nun ca lem bra va que elas eram alér gi cas a ba las de 
hor te lã-pi men ta.

“Obri ga da, sr. Poe”, dis se Vio let, pe gan do o sa co 
de pa pel e es pian do o seu con teú do. Co mo a maio-
ria das me ni nas de ca tor ze anos, Vio let era mui to 
bem-edu ca da pa ra men cio nar que, se co mes se ba las 
de hor te lã-pi men ta, na mes ma ho ra sua pe le se co-
bri ria de ur ti cá ria, pa la vra que sig ni fi ca “pla cas ver-
me lhas que co çam du ran te al gu mas ho ras”. Além do 
mais, ela se acha va jus ta men te num de seus mo men-
tos de con cen tra ção in ven ti va, o que não lhe per mi-
tia dar mui ta aten ção ao sr. Poe. Quem co nhe cia 
Vio let, sa bia que quan do o ca be lo de la es ta va pre so 
com uma fi ta pa ra não atra pa lhar sua vi são, co mo 
ago ra, era si nal de que rol da nas, ala van cas, en gre na-
gens e ou tros aces só rios ne ces sá rios a in ven ções ocu-
pa vam seus pen sa men tos. Na que le mo men to em 
par ti cu lar, ela pen sa va co mo po de ria apri mo rar a 
bar ca do la go pa ra que es ta dei xas se de sol tar fu ma-
ça no céu cin zen to.

“Mui to agra de ci do”, dis se Klaus, o ór fão do meio, 
sor rin do pa ra o sr. Poe e pen san do que bas ta ria uma 
lam bi di nha nu ma ba la de hor te lã-pi men ta pa ra que 
sua lín gua in chas se e ele mal con se guis se fa lar. Klaus 
ti rou os ócu los e de se jou que em vez da que las ba las 
o sr. Poe hou ves se com pra do pa ra ele um li vro ou 
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um jor nal. Klaus era um lei tor vo raz, e quan do fi cou 
sa ben do de sua aler gia nu ma fes ta de ani ver sá rio aos 
oi to anos, foi lo go len do to dos os li vros so bre aler gia 
da bi blio te ca dos pais de le. Mes mo pas sa dos qua tro 
anos, ele ain da era ca paz de re ci tar as fór mu las quí-
mi cas que cau sa vam o in cha ço de sua lín gua.

“Tói!”, gri tou Sunny. A mais jo vem dos Bau de-
lai re era pou co mais que um be bê e, co mo mui tos 
be bês, ex pres sa va-se com pa la vras di fí ceis de en ten-
der. Com “Tói!” era pro vá vel que qui ses se di zer: 
“Nun ca co mi ba las de hor te lã-pi men ta por que des-
con fio que, co mo meus ir mãos, eu se ja alér gi ca a 
elas”; mas não da va pa ra sa ber. Tam bém po dia ser 
que qui ses se di zer: “Bem que eu de se ja ria mor der 
uma ba la de hor te lã-pi men ta, por que gos to de mor-
der coi sas com meus qua tro den tes afia dos, mas não 
que ro me ar ris car a ter uma rea ção alér gi ca”.

“Vo cês po dem co mer es sas ba las no tá xi, du ran te 
o per cur so até a ca sa da sra. An whis tle”, dis se o sr. 
Poe, tos sin do no seu len ço bran co. O sr. Poe pa re cia 
es tar sem pre res fria do, e os ór fãos Bau de lai re se acos-
tu ma ram a re ce ber de le in for ma ções en tre aces sos de 
tos se. “Ela pe diu des cul pas por não ter ido re ce bê-los 
no cais, mas dis se que tem me do.”

“Mas por que ela te ria me do de um cais?”, per-
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gun tou Klaus, olhan do pa ra os em bar ca dou ros de 
ma dei ra e os bar cos a ve la.

“Ela tem me do de tu do o que te nha li ga ção com 
o La go La cri mo so”, dis se o sr. Poe, “mas não deu o 
mo ti vo. Tal vez es te ja re la cio na do à mor te do ma ri do. 
Sua tia Jo se phi ne — na ver da de, ela não é pro pria-
men te tia de vo cês; é cu nha da de sua pri ma em se gun-
do grau, mas pe diu que vo cês a cha mem de tia —, 
sua tia Jo se phi ne per deu o ma ri do re cen te men te, e é 
pos sí vel que ele te nha mor ri do afo ga do ou em con se-
quên cia de um aci den te de bar co. Não me pa re ceu de 
bom-tom per gun tar-lhe de que ma nei ra ele mor reu. 
Bem, va mos pô-los num tá xi.”

“O que sig ni fi ca es sa pa la vra que o se nhor usou?”, 
per gun tou Vio let.

O sr. Poe olhou pa ra Vio let e er gueu as so bran-
ce lhas. “Mui to me sur preen de, Vio let”, dis se, “que 
uma ga ro ta de sua ida de ain da não sai ba que um tá xi 
é um car ro que nos le va a qual quer lu gar me dian te o 
pa ga men to de uma ta ri fa. An dem, pe guem as ma las 
e va mos pa ra jun to do meio-fio.”

“‘Bom-tom’”, Klaus dis se bai xi nho pa ra Vio let, 
“é o mes mo que boas ma nei ras, boa edu ca ção.”

“Obri ga da”, res pon deu ela bai xi nho, se gu ran do a 
ma la com uma das mãos e Sunny com a ou tra. O sr. 
Poe ace na va o len ço no ar pa ra cha mar um tá xi, e, 
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num ins tan te, o ta xis ta já ha via ajei ta do to da a ba ga-
gem no por ta-ma las e o sr. Poe já con se gui ra ajei tar 
os ór fãos Bau de lai re no ban co de trás.

“Aqui me des pe ço de vo cês”, dis se o sr. Poe. “O 
ex pe dien te no ban co já co me çou, e te nho im pres são 
de que, se acom pa nhá-los até a ca sa da tia Jo se phi-
ne, não vou dar con ta do meu ser vi ço. Deem a ela 
mi nhas re co men da ções e di gam-lhe que man te rei 
con ta to re gu lar men te.” O sr. Poe fez uma pau sa pa ra 
tos sir no seu len ço an tes de con ti nuar. “Ou tra coi sa. 
Sua tia es tá um pou co ner vo sa com a pre sen ça de 
três crian ças na ca sa de la, mas eu lhe as se gu rei que 
vo cês três são mui to bem-edu ca dos. Por tem-se di rei-
ti nho e, co mo sem pre, po dem me te le fo nar ou pas sar 
um fax pa ra mim no ban co se sur gir qual quer ti po 
de pro ble ma. Ape sar de que eu ima gi ne que na da vá 
dar er ra do des ta vez.”

Quan do o sr. Poe dis se “des ta vez”, olhou sig ni-
fi ca ti va men te pa ra as crian ças, co mo se ti ves se si do 
por cul pa de las que o tio Monty ha via mor ri do. Mas 
os Bau de lai re es ta vam ner vo sos de mais com a ex pec-
ta ti va de co nhe cer sua no va tu to ra pa ra pen sar nu ma 
res pos ta ao sr. Poe que não fos se um sim ples “Até 
lo go”.

“Até lo go”, dis se Vio let, guar dan do o sa co de 
ba las de hor te lã-pi men ta no bol so.
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“Até lo go”, dis se Klaus, lan çan do um úl ti mo 
olhar pa ra o Cais de Dâ mo cles.

“Frul!”, gri tou Sunny, chu pan do a fi ve la do cin to 
de se gu ran ça.

“Até lo go”, res pon deu o sr. Poe, “e boa sor te pa ra 
vo cês. Pen sa rei nos Bau de lai re sem pre que puder.”

O sr. Poe deu al gum di nhei ro ao mo to ris ta do 
tá xi, e se des pe diu das três crian ças com um ges to 
en quan to o car ro se afas ta va do cais pa ra en ve re dar 
por uma rua cin zen ta de pa ra le le pí pe dos. Ha via uma 
pe que na mer cea ria com bar ris de li mas e be ter ra bas 
do la do de fo ra. Ha via uma lo ja de rou pas cha ma da 
Ve ja Só! É O Seu Ta ma nho! que pa re cia es tar em 
re for ma. Ha via um res tau ran te de apa rên cia hor rí-
vel cha ma do Pa lha ço An sio so, com lu zes de neon e 
ba lões na ja ne la. Mas, so bre tu do, ha via um gran de 
nú me ro de lo jas fe cha das, com tá buas ou gra des de 
me tal nas por tas e ja ne las.

“A ci da de não pa re ce mui to po voa da”, ob ser vou 
Klaus. “E eu, que es pe ra va que fi zés se mos no vos 
ami gos aqui.”

“Es ta mos fo ra da tem po ra da”, dis se o ta xis ta. Era 
um su jei to ma gri nho com um ci gar ro ma gri nho 
pen du ra do na bo ca, e fa la va com as crian ças olhan-
do-as pe lo re tro vi sor. “A ci da de do La go La cri mo so 
é uma es ta ção de ve ra neio, e na tem po ra da is to aqui 
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fi ca re ple to. Nes ta épo ca, no en tan to, é tu do pa ra-
do, não se vê vi val ma. Pa ra fa zer ami gos, vo cês vão 
ter que es pe rar o tem po me lho rar. Por fa lar nis so, 
o Fu ra cão Her ma no es tá sen do es pe ra do na ci da de 
pa ra da qui a uma se ma na, por aí. Tra tem de pro vi-
den ciar pa ra que ha ja co mi da su fi cien te lá no al to, 
na ca sa de vo cês.”

“Um fu ra cão num la go?”, per gun tou Klaus. “Pen-
sei que só hou ves se fu ra cões per to do ocea no.”

“Nu ma mas sa d’água tão vas ta co mo o La go La-
cri mo so”, dis se o mo to ris ta, “tu do po de acon te cer. 
Pa ra di zer a ver da de, eu fi ca ria um pou co preo cu pa-
do de mo rar no al to des te mor ro. Quan do a tem pes-
ta de che gar, vai ser mui to di fí cil pa ra um car ro des-
cer es te ca mi nho to do até a ci da de.”

Vio let, Klaus e Sunny olha ram pe la ja ne la e 
en ten de ram o que o mo to ris ta qui se ra di zer com 
“des cer es te ca mi nho to do”. O tá xi ti nha do bra do 
uma úl ti ma cur va e che ga ra ao es trei to to po de um 
mor ro bem, bem al to, e as crian ças pu de ram ver 
co mo a ci da de fi ca va bem, bem lon ge, lá em bai xo: 
a rua de pa ra le le pí pe dos que avan ça va em vol teios 
ao re dor das cons tru ções mais pa re cia uma mi nús-
cu la co bri nha cin zen ta, e o Cais de Dâ mo cles, um 
pe que no qua dra do com pon ti nhos — as pes soas — 
se mo ven do em tor no. E, no es pa ço além do cais, 
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es ta va a bo lha es cu ra que era o La go La cri mo so, 
bo lha co los sal e ne gra, co mo se um mons tro se 
er gues se aci ma dos três ór fãos, pro je tan do so bre eles 
uma som bra gi gan tes ca. Por al guns ins tan tes as 
crian ças olha ram fi xo pa ra o la go, co mo se hip no ti-
za das pe la enor me man cha na pai sa gem.

“O la go é tão enor me”, dis se Klaus, “e pa re ce tão 
pro fun do. Eu qua se con si go en ten der por que tia 
Jo se phi ne tem me do de le.”

“A se nho ra que mo ra aqui em ci ma”, per gun tou 
o ta xis ta, “tem me do do la go?”

“Foi o que nos dis se ram”, dis se Vio let.
O ta xis ta ba lan çou a ca be ça e freou o car ro. “Não 

sei co mo ela aguen ta, en tão.”
“Co mo as sim?”, per gun tou Vio let.
“Vo cês que rem di zer que nun ca es ti ve ram nes ta 

ca sa?”, per gun tou ele.
“Não, nun ca”, res pon deu Klaus. “Nós nem 

se quer co nhe ce mos tia Jo se phi ne.”
“Bem, se sua tia Jo se phi ne tem me do da água”, 

dis se o ta xis ta, “não acre di to que ela mo re aqui nes-
ta ca sa.”

“O que o se nhor quer di zer com is so?”, per gun-
tou Klaus.

“Bem, dê uma olha da”, res pon deu o mo to ris ta, 
e saiu do tá xi.
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Os Bau de lai re de ram uma olha da. De iní cio, os 
três ga ro tos vi ram ape nas al go se me lhan te a uma 
cai xi nha qua dra da que ti nha uma por ta bran ca com 
a pin tu ra des cas can do e que pa re cia ser um pou co 
maior do que o tá xi que os le va ra até ali. Mas quan-
do saí ram do car ro e se apro xi ma ram da cons tru ção, 
vi ram que a cai xi nha qua dra da era a úni ca par te da 
ca sa si tua da no cu me do mor ro. O res to de la — uma 
gran de pi lha de cai xas qua dra das gru da das umas nas 
ou tras co mo cu bos de ge lo — pen dia das en cos tas, 
pren den do-se no mor ro por es ta cas me tá li cas que 
eram co mo pa tas de ara nha. Ao olhar pa ra seu no vo 
lar, os três ór fãos ti ve ram a im pres são de que a ca sa 
in tei ra se agar ra va ao mor ro co mo se ele fos se uma 
tá bua de sal va ção.

O mo to ris ta do tá xi ti rou a ba ga gem de les do por-
ta-ma las, de po si tou-a dian te da por ta bran ca com 
a pin tu ra des cas can do, e des ceu o mor ro com seu 
car ro, dan do um to que na bu zi na pa ra se des pe dir. 
Hou ve um ran gi do sua ve quan do a por ta bran ca 
com a pin tu ra des cas can do se abriu, e de trás da por-
ta sur giu uma mu lher pá li da com os ca be los bran cos 
pre sos num co que no al to da ca be ça.

“Olá”, dis se ela, sor rin do con ti da men te. “Sou sua 
tia Jo se phi ne.”

“Olá”, dis se Vio let, cau te lo sa, e deu um pas so 
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em di re ção a sua no va tu to ra. Klaus, lo go atrás de la, 
tam bém deu um pas so, e Sunny, lo go atrás de le, 
en ga ti nhou pa ra a tia, mas os três Bau de lai re ca mi-
nha vam com o má xi mo cui da do, co mo se seu pe so 
fos se ca paz de rom per o pre cá rio equi lí brio da ca sa, 
fa zen do-a des pen car. Os ór fãos não con se guiam dei-
xar de pen sar co mo uma mu lher que ti nha tan to 
me do do La go La cri mo so su por ta va vi ver nu ma ca sa 
que pa re cia pres tes a se lan çar em suas pro fun de zas.




