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c A P í T u L O

Um

Em al gum mo men to da vi da — na ver da de, mui to 
ce do — um li vro po de lhes cair nas mãos e vo cês 
hão de no tar que a pri mei ra fra se po de re ve lar o 
ti po de his tó ria que se rá li da. Por exem plo, um li-
vro que co me ce com “Era uma vez uma fa mí lia de 
es qui los es per tos que vi viam den tro de uma ár vo re” 
pro va vel men te con ta uma his tó ria re ple ta de ani-
mais fa lan tes que se en vol vem em to da a sor te de 
tra ves su ras. Um li vro que co me ce com “Emily sen-
tou-se e olhou pa ra a pi lha de pan que cas que sua 
mãe lhe ha via pre pa ra do, mas ela es ta va tão an sio-
sa com o acampamento das bandeirantes que não 
ti nha se quer von ta de de co mer” pro va vel men te 
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con ta uma his tó ria re ple ta de ga ro tas que riem à 
toa e se di ver tem sem pa rar. E um li vro que co me-
ce com “Gary es ta va em be ve ci do  por sua lu va de 
bei se bol, de cou ro, no vi nha, e es pe ra va com im pa-
ciên cia por seu me lhor ami go, Larry, que es ta va 
pa ra che gar” pro va vel men te con ta uma his tó ria re-
ple ta de ga ro tos sua dos que con quis tam al gum ti po 
de tro féu. E se vo cês gos tam de tra ves su ras, ou de 
di ver são, ou de tro féus, já sa bem que li vro es co lher 
e po dem sim ples men te dei xar de la do os que não 
lhes in te ressam.

Mas es te li vro co me ça com a fra se “Os ór fãos Bau-
de lai re olha ram atra vés da ja ne la su ja do trem e con-
tem pla ram o ne gru me me lan có li co da Flo res ta Fi ni-
ta, pen san do se al gum dia a vi da de les me lho ra ria”, 
e vo cês já podem con cluir que a his tó ria que se se gue 
se rá mui to di fe ren te da de Gary, ou de Emily, ou da 
fa mí lia de es qui li nhos ma ro tos. Is so pe la sim ples ra-
zão de que a vi da de Vio let, Klaus e Sunny Bau de lai-
re é mui to di fe ren te da vi da da maio ria das pes soas, 
prin ci pal men te no que diz res pei to ao grau de in fe-
li ci da de, hor ror e de ses pe ro. As três crian ças não têm 
tem po pa ra tra ves su ras, por que as des gra ças se guem 
os seus pas sos pa ra on de quer que elas se des lo quem. 
Des de que seus pais mor re ram num in cên dio ter rí-
vel, nun ca mais sou be ram o que é se di ver tir a va ler. 
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E o úni co tro féu que po de riam ga nhar se ria o Prê mio 
dos Des ven tu ra dos, ou al go do gê ne ro. É de uma 
in jus ti ça atroz, não res ta dú vi da, que os Bau de lai re 
pas sem por tan tos aper tos, mas a his tó ria de les é as-
sim, fa zer o quê? Por is so, ago ra que eu já con tei que 
o co me ço se rá “Os ór fãos Bau de lai re olha ram atra vés 
da ja ne la su ja do trem e con tem pla ram o ne gru me 
me lan có li co da Flo res ta Fi ni ta, pen san do se al gum 
dia a vi da de les me lho ra ria”, lar guem es te li vro se 
qui se rem evi tar uma his tó ria de sa gra dá vel.

 Os ór fãos Bau de lai re olha ram atra vés da ja ne la 
su ja do trem e con tem pla ram o ne gru me me lan có-
li co da Flo res ta Fi ni ta, pen san do se al gum dia a 
vi da de les me lho ra ria. Um al to-fa lan te que chia va 
mui to aca ba ra de anun ciar que em pou cos mi nu tos 
che ga riam à ci da de de Paltry vil le, on de mo ra va a 
pes soa que cui da ria de les da li por dian te. Não pu-
de ram evi tar de pen sar quem se ria ca paz de que rer 
vi ver num lu gar per di do, som brio e fan tas ma gó ri-
co co mo aque le. Vio let, que ti nha ca tor ze anos e 
era a Bau de lai re mais ve lha, olhou pa ra as ár vo res 
da flo res ta, ár vo res tão al tas e pra ti ca men te sem 
ne nhum ga lho que pa re ciam mais ca nos de fer ro 
do que ár vo res. Vio let era uma in ven to ra — es ta va 
sem pre com o pen sa men to to ma do por má qui nas 
e en ge nho cas, so bre tu do quan do pren dia o ca be lo 
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com uma fi ta pa ra aju dá-la a pen sar. Na que le mo-
men to, ao olhar pa ra as ár vo res, co me çou a bo lar 
um me ca nis mo que per mi tis se su bir ao to po de 
qual quer ár vo re, ain da que in tei ra men te sem ga-
lhos co mo aque las. Klaus, de do ze anos, ti nha os 
olhos vol ta dos pa ra o chão da flo res ta, que era to do 
co ber to por um mus go mar rom que cres ce ra de 
for ma de si gual. Klaus gos ta va mui to de ler, mais 
do que qual quer ou tra coi sa, e ten tou se lem brar 
do que já ha via li do so bre os mus gos de Paltry vil le, 
e se al gum de les era co mes tí vel. E Sunny, que era 
ape nas um be bê, olha va pa ra o céu cor de fu li gem 
que pai ra va so bre a flo res ta co mo um pu lô ver úmi-
do. Sunny ti nha qua tro den tes afia dos, e o seu 
maior pra zer era mor der coi sas, qual quer coi sa, daí 
sua aten ção vol tar-se pa ra des co brir o que ha via na 
área pa ra ser mor di do. Mas, em bo ra Vio let co me-
ças se a pla ne jar sua in ven ção, e Klaus re fle tis se 
so bre sua pes qui sa de mus gos, e Sunny abris se e 
fe chas se a bo ca exer ci tan do-se pa ra uma opor tu ni-
da de de mor der, a Flo res ta Fi ni ta pa re ceu-lhes tão 
pou co ins pi ra do ra que não con se gui ram evi tar a 
dú vi da: o no vo lar se ria agra dá vel? 

“Que flo res ta en can ta do ra!”, ob ser vou o sr. Poe, 
e tos siu em seu len ço bran co. O sr. Poe era um al-
to exe cu ti vo de ban co que, após o in cên dio, fi ca ra 
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com a res pon sa bi li da de de cui dar dos in te res ses dos 
Bau de lai re; no en tan to — que a ver da de se ja di ta 
a vo cês —, ele não es ta va cum prin do di rei to o seu 
pa pel. Suas duas prin ci pais obri ga ções con sis tiam 
em en con trar um bom lar pa ra os ór fãos e pro te ger 
a enor me for tu na que os pais lhes ha viam dei xa do; 
mas, até aque le mo men to, ca da no vo lar pro vi den-
cia do pe lo sr. Poe ha via si do uma ca tás tro fe, pa la-
vra que aqui sig ni fi ca “de sas tre com ple to en vol ven-
do des gra ça, ar ma di lha e con de Olaf ”. O con de 
Olaf era um ho mem ter rí vel que de se ja va se apro-
priar da for tu na dos Bau de lai re, e pa ra rou bá-la 
ten ta va os es tra ta ge mas mais re pul si vos que con se-
guia ima gi nar. Ten ta ti va após ten ta ti va ele sem pre 
che ga va mui to per to de con se guir seu ob je ti vo, e 
ten ta ti va após ten ta ti va os ór fãos Bau de lai re sem-
pre des mas ca ra vam o pla no de le — mas sem pre, 
sem pre, o con de Olaf da va um jei to de es ca par. E 
tu do o que o sr. Poe fi ze ra a res pei to até en tão fo ra 
tos sir. Ago ra ele es tá acom pa nhan do as crian ças a 
Paltry vil le, e é du ro eu ter de di zer a vo cês que mais 
uma vez o con de Olaf tor na rá a apa re cer com ou tro 
de seus re pul si vos es tra ta ge mas e que mais uma vez 
a atua ção do sr. Poe não se rá de nenhuma aju da 
pa ra os ór fãos. “Que flo res ta en can ta do ra!”, tor nou 
a di zer o sr. Poe, quan do aca bou de tos sir. “Crian-
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ças, acho que vo cês te rão um bom lar aqui. Pe lo 
me nos é o que es pe ro, por que aca bo de as su mir a 
vi ce-pre si dên cia da Ad mi nis tra ção de Mul tas e da-
qui por dian te es ta rei mais ocu pa do do que nun ca. 
Se des ta vez al gu ma coi sa não der cer to, te rei que 
man dá-los pa ra um co lé gio in ter no até eu ter tem-
po de pro vi den ciar um no vo lar pa ra vo cês. Por 
is so, por fa vor, com por tem-se.”

“Mas cla ro, sr. Poe”, dis se Vio let, sem acres centar 
que ela e seus ir mãos sem pre ha viam se com porta do 
mas is so não os aju da ra em ab so lu ta men te nada.

“Co mo se cha ma o nos so no vo tu tor?”, per gun-
tou Klaus. “O se nhor ain da não nos dis se.”

O sr. Poe ti rou do bol so um pe da ço de pa pel e 
aper tou os olhos. “Cha ma-se... dei xe-me ver... sr. 
Wuz... sr. Qui... Não sei, não con si go pro nun ciar o 
no me. É mui to com pri do e com pli ca do.”

“Pos so ver?”, per gun tou Klaus. “Tal vez eu con si-
ga de ci frar a pro nún cia.”

“Não, dei xe pra lá”, dis se o sr. Poe, guar dan do o 
pa pel. “Se já é tão com pli ca do pa ra um adul to, ima-
gi ne pa ra uma crian ça.”

“Jand!”, gri tou Sunny. Co mo mui tos be bês, a 
maior par te do tem po Sunny emi tia sons em ge ral 
di fí ceis de tra du zir. Des sa vez pro va vel men te ela 
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qui ses se di zer al go co mo: “Mas Klaus lê mui tos li-
vros com pli ca dos!”.

“Ele di rá co mo vo cês de vem cha má-lo”, pros se-
guiu o sr. Poe, co mo se Sunny não ti ves se aber to a 
bo ca. “Vo cês o en con tra rão no es cri tó rio cen tral da 
Ser ra ria Alto-Astral, que me dis se ram es tar a pou cos 
pas sos da es ta ção fer ro viá ria.”

“O se nhor não vem co nos co?”, per gun tou Violet.
“Não”, dis se o sr. Poe, e tor nou a tos sir em seu 

len ço. “O trem só faz uma pa ra da por dia em Paltry-
vil le, de for ma que, se eu des ces se com vo cês, te ria 
que pas sar a noi te aqui e fal tar mais um dia ao ban-
co. Vim só dei xar vo cês e vol to pa ra a ci da de nes te 
mes mo trem, ime dia ta men te.” 

Os ór fãos Bau de lai re olha ram atra vés da ja ne la, 
preo cu pa dos. Não es ta vam mui to sa tis fei tos com a 
ideia de se rem dei xa dos num lu gar que não co nhe-
ciam, co mo se fos sem uma piz za e não três crian ças 
in tei ra men te sós no mun do.

“E se o con de Olaf apa re cer?”, per gun tou Klaus, 
bai xan do a voz. “Ele ju rou que nos en con tra ria de 
no vo.”

“Dei ao sr. Bek... sr. Duy... Dei ao no vo tu tor de 
vo cês uma des cri ção com ple ta do con de Olaf ”, dis-
se o sr. Poe. “As sim, se por al gu ma cir cuns tân cia 
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ini ma gi ná vel ele apa re cer em Paltry vil le, o sr. Sho... 
sr. Gek... no ti fi ca rá as au to ri da des.”

“Mas o con de Olaf es tá sem pre usan do dis far ces”, 
ob ser vou Vio let. “Fi ca di fí cil re co nhe cê-lo. A gen te 
só con se gue sa ber que é ele quan do vê aque le olho 
ta tua do no tor no ze lo.”

“In cluí a ta tua gem na mi nha des cri ção”, dis se o 
sr. Poe, im pa cien te. 

“Mas e os aju dan tes do con de Olaf ?”, per gun tou 
Klaus. “Em ge ral pe lo me nos um mem bro do gru po 
o acom pa nha pa ra aju dar sua far sa.”

“Des cre vi to dos eles pa ra o sr.... hã... des cre vi 
to dos eles pa ra o do no da ser ra ria”, dis se o sr. Poe, 
er guen do o de do in di ca dor en quan to enu me ra va os 
hor rí veis com par sas de Olaf. “O ho mem da mão de 
gan cho. O ca re ca de na riz com pri do. As duas mu-
lhe res com o ros to to do em poa do de bran co. E a 
fi gu ra bem re chon chu da que não pa re ce nem ho-
mem nem mu lher. O no vo tu tor de vo cês já sa be 
de todos eles, e, se hou ver al gum pro ble ma, lem-
brem-se que é só en trar em con ta to co mi go ou com 
um de meus co le gas na Ad mi nis tra ção de Mul tas 
do banco.” 

“Cas ca”, dis se Sunny me lan co li ca men te. Era pro-
vá vel que qui ses se di zer: “Is so não é mui to tran qui-
li za dor”, ou al go do ti po, mas sua voz foi co ber ta 
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pe lo for te api to que in di ca va que o trem che ga ra à 
es ta ção Paltry vil le.

“Cá es ta mos”, dis se o sr. Poe. An tes que pu des-
sem se dar con ta, as crian ças acha vam-se de pé na 
es ta ção, olhan do o trem se afas tar em di re ção ao 
es cu ro ar vo re do da Flo res ta Fi ni ta. A ba ru lhei ra da 
lo co mo ti va foi di mi nuin do à me di da que perdiam 
o trem de vis ta, e lo go os três ir mãos es ta vam, de 
fa to, in tei ra men te sós. 

“Bem”, dis se Vio let er guen do a ma le ta que con-
ti nha as pou cas rou pas das crian ças, “va mos ver on-
de fi ca a Ser ra ria Alto-Astral. Aí en tão co nhe ce re mos 
o nos so no vo res pon sá vel.”

“Ou pe lo me nos sa be re mos o seu no me”, dis se 
Klaus, me lan có li co, e deu a mão a Sunny.

Se vo cês pla ne jam via jar nas fé rias, a pri mei ra 
coi sa a fa zer é com prar um guia, com ma pas, di cas 
dos pon tos in te res san tes e agra dá veis de se rem vi-
si ta dos, su ges tões úteis so bre o que fa zer no lo cal. 
Paltry vil le não cons ta de ne nhum guia, e à me di da 
que avan ça vam de sa ni ma dos pe la úni ca rua da ci-
da de, os ór fãos Bau de lai re lo go per ce be ram por 
quê. Ha via umas pou cas lo ji nhas de ca da la do da 
rua, e ne nhu ma com ja ne las. Ha via uma agên cia 
de cor reios, mas, em vez de uma ban dei ra tre mu-
lan do, o que se via no mas tro era um sa pa to ve lho 
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pen du ra do. Em fren te, um pa re dão al to de ma dei-
ra es ten dia-se até o fim da rua. No cen tro do pa re-
dão exis tia um gran de por tão, tam bém de ma dei ra, 
com as pa la vras “Ser ra ria Alto-Astral” em le tras 
tos cas e gos men tas. Ao lon go da cal ça da, on de po-
de ria ha ver uma fi lei ra de ár vo res, viam-se jor nais 
ve lhos for man do pi lhas gi gan tes cas. Em su ma, tu-
do o que po de ria tor nar a ci da de in te res san te ou 
agra dá vel trans for ma ra-se em al go horrendo ou 
nem um pou co agra dá vel, e, se Paltry vil le fi gu ras se 
em al gum guia, a úni ca di ca útil para os turistas 
se ria: “Vão em bo ra”. Mas os três jo vens não po-
diam ir em bo ra, é cla ro; e com um sus pi ro Vio let 
to mou a dian tei ra e foi com os ir mãos até o por tão 
de ma dei ra. Es ta va pa ra dar a pri mei ra ba ti da quan-
do Klaus to cou em seu om bro e dis se: “Ve ja”.

“Eu sei”, dis se ela. Vio let pen sou que ele es ti ves-
se se re fe rin do às le tras que for ma vam a ins cri ção 
“Ser ra ria Alto-Astral”. Ago ra que es ta vam bem per-
to do por tão as crian ças po diam en ten der por que 
as le tras pa re ciam es tra nhas: eram fei tas de chi cle te 
mas ca do, bo lo tas e bo lo tas gru da das na ma dei ra de 
mo do a dar for ma às le tras. Com ex ce ção de uma 
ta bu le ta que vi cer ta vez com a pa la vra “Cui da do” 
fei ta com ma ca cos mor tos, a “pla ca” da Ser ra ria 
Alto-Astral era o le trei ro mais re pug nan te que po dia 
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ha ver so bre a ter ra, e Vio let achou que seu ir mão 
es ti ves se que ren do mos trar is so. Mas quan do ela se 
vi rou pa ra con cor dar com Klaus, no tou que ele não 
es ta va olhan do pa ra os di ze res e sim pa ra bem mais 
lon ge, em di re ção ao fim da rua. 

“Ve ja”, tor nou a di zer Klaus, po rém Vio let já per-
ce be ra o que ele es ta va olhan do. Os dois fi ca ram 
imó veis sem di zer uma pa la vra, en ca ran do fi xa men-
te a ca sa no fi nal da úni ca rua de Paltry vil le. Sunny 
an da ra exa mi nan do al gu mas das den ta das no chi cle-
te, mas quan do os ir mãos si len cia ram ela se guiu o 
olhar de am bos e tam bém viu. Du ran te al guns se-
gun dos os ór fãos Bau de lai re fi ca ram pa ra li sa dos, só 
olhan do.

“De ve ser uma coin ci dên cia”, dis se Vio let, de pois 
de uma lon ga pau sa.

“Com cer te za”, dis se Klaus, ner vo sa men te, “é 
uma coin ci dên cia.”

“Var ni”, con cor dou Sunny, mas sem acre di tar. 
Ne nhum dos ór fãos acre di tou. Ago ra que ti nham 
che ga do à ser ra ria, da va pa ra ver ou tra cons tru ção, 
lo ca li za da no fi nal da rua. Co mo as de mais cons tru-
ções na ci da de, não ti nha ja ne las, só uma por ta re-
don da no cen tro. No en tan to o que atraiu a aten ção 
dos Bau de lai re foi o for ma to e a ma nei ra co mo fo ra 
pin ta da. A ca sa era meio oval e na par te su pe rior 
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ha via co mo que uns ga lhos cur vos fi ni nhos pro je-
tan do-se pa ra fo ra. A maior par te da cons tru ção oval 
es ta va pin ta da de uma cor meio mar rom, com um 
gran de cír cu lo bran co no cen tro, e um cír cu lo me-
nor, ver de, den tro do cír cu lo bran co, com de grau-
zi nhos pre tos que con du ziam a uma pe que na por ta 
re don da pin ta da de pre to, de tal mo do que pa re cia 
ha ver um cír cu lo ain da me nor den tro do ver de. A 
construção da ca sa su ge ria a fi gu ra de um olho.

As três crian ças se en treo lha ram, em se gui da olha-
ram pa ra a ca sa, de pois se en treo lha ram de no vo, 
ba lan çan do a ca be ça. Por mais que se es for ças sem, 
não con se guiam acre di tar que fos se uma coin ci dên-
cia ha ver em Paltry vil le uma ca sa com a for ma exa ta 
da ta tua gem do con de Olaf.




