
l  Desventuras em Série  l
Livro sétimo

A CIDADE SINISTRA  
DOS CORVOS

de LE MONY SNIC KET

Ilus tra ções de Brett Hel quist 

Tradução de Ricardo Gouveia

12a reimpressão 

11656 - Cidade sinistra_miolo_seguinte_12r.indd   3 2/14/14   1:57 PM



Copy right do tex to © 2003 by Lemony Snicket 
Copy right das ilus tra ções © 2003 by Brett Helquist

O selo Seguinte pertence à Editora Schwarcz s.a.

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990,  
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Pu bli ca do me dian te acor do com 
Har per Col lins Chil dren’s Books, 

di vi são da Har per Col lins Pu blis hers, Inc.

Tí tu lo ori gi nal: 
The Vile Village

Preparação: 
Carlos Sussekind

Re vi são: 
Beatriz de Freitas Moreira 

Carmen S. da Costa

Atualização ortográfica: 
Verba Editorial

2014
To dos os di rei tos des ta edi ção re ser va dos à 

edi to ra schwarcz s.a. 
Rua Ban dei ra Pau lis ta, 702, cj. 32 

04532-002 — São Pau lo — sp 
Te le fo ne: (11) 3707-3500 

Fax: (11) 3707-3501 
www.com pa nhia das le tras.com.br 
www.blogdacompanhia.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Snicket, Lemony
A Cidade Sinistra dos Corvos / Lemony Snicket ; ilus-

trações de Brett Helquist ; tradução de Ricardo Gouveia. —  
 São Pau lo : Com pa nhia das Letras, 2003.

Título original: The Vile Village.
ISBN 978-85-359-0392-8

1. Literatura infantojuvenil  I. Helquist, Brett II. Título.

03-3206           CDD-028.5

Índices para catálogo sistemático:
1. Literatura infantojuvenil   028.5
2. Literatura juvenil   028.5

Os personagens e situações desta obra são reais apenas no universo da ficção; 
não se referem a pessoas e fatos concretos, e sobre eles não emitem opinião.

11656 - Cidade sinistra_miolo_seguinte_12r.indd   4 2/14/14   1:57 PM





l   9   l

c A P í T u L O

Um

Não im por ta quem vo cê se ja, não im por ta on de vo cê 
mo re, e não im por ta quan tas pes soas o es te jam per-
se guin do, o que vo cê não lê é mui tas ve zes tão im-
por tan te quan to o que vo cê real men te lê. Por exem-
plo, se vo cê es tá ca mi nhan do nas mon ta nhas e não 
lê a pla ca que diz “Cui da do com o Des pe nha dei ro” 
por que es tá ocu pa do len do, em vez dis so, um li vro 
de pia das, po de de re pen te se dar con ta de que es tá 
ca mi nhan do no ar em vez de an dar so bre uma só-
li da ba se ro cho sa. Se vo cê es tá as san do uma tor ta 
pa ra os seus ami gos e lê um ar ti go in ti tu la do “Co mo 
cons truir uma ca dei ra” no lu gar do li vro de re cei tas, 
a sua tor ta pro va vel men te aca ba rá fi can do com gos-
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to de ma dei ra e pre gos em vez de cros ta cro can te 
e re cheio de fru tas. E se vo cê in sis tir em ler es te li vro 
em vez de ler al gu ma coi sa mais ale gre, mui to cer-
ta men te fi ca rá ge men do de de ses pe ro em vez de se 
con tor cer de pra zer e, por tan to, se ti ver um pin go 
de juí zo, po rá de la do es te li vro e irá pe gar um ou-
tro. Por exem plo, eu sei de um li vro cha ma do O 
menorzinho dos el fos, que con ta a his tó ria de um 
ho men zi nho mi nús cu lo que fi ca cor ren do de um 
la do pa ra ou tro no País das Fa das, vi ven do to da 
sor te de aven tu ras ado rá veis, e vo cê lo go irá per ce-
ber que, pro va vel men te, fa ria me lhor em ler O me-
norzinho dos el fos e se con tor cer de pra zer com as 
coi sas ado rá veis que acon te ce ram com es sa cria tu ra 
ima gi ná ria em um lu gar de faz de con ta, em vez de 
ler es te li vro e fi car ge men do com as coi sas ter rí veis 
que acon te ce ram com os três ór fãos Bau de lai re na 
pe que na ci da de on de es tou ago ra ba ten do à má qui-
na es tas mes mas pa la vras. Os tor men tos, des gra ças 
e perfídias con ti dos nas pá gi nas des te li vro são tão 
pa vo ro sos que é im por tan te que vo cê não leia mais 
na da além do que já leu.

Os ór fãos Bau de lai re, na épo ca em que co me ça 
es ta his tó ria, cer ta men te de se jariam não es tar len do 
o jor nal que tinham dian te dos olhos. Um jor nal, 
co mo es tou cer to de que vo cês já sa bem, é uma co-
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le ção de his tó rias su pos ta men te ver da dei ras, es cri tas 
por au to res que, ou as vi ram acon te cer, ou fa la ram 
com pes soas que vi ram. Es ses au to res são chama dos 
jor na lis tas e, do mes mo mo do que telefo nis tas, açou-
guei ros, bai la ri nas e pes soas que fi cam lim pan do a 
su jei ra dos ca va los, os jor na lis tas podem às ve zes co-
me ter er ros. Es te foi cer ta men te o ca so com a pri mei-
ra pá gi na da edi ção ma tu ti na d’O Pundo nor Diá rio, 
que as crian ças Bau de lai re es ta vam len do no es cri tó-
rio do sr. Poe. “Gê mEOS CAPTURADOS PE LO CON-

DE OmAR”, di zia a man che te, e os três ir mãos se en-
treo lha ram, per ple xos com os er ros que os jor na lis tas 
d’O Pun do nor Diá rio ti nham cometido.

“‘Dun can e Isa do ra Quag mi re’”, leu Vio let em 
voz al ta, “‘os gê meos que são os úni cos so bre vi ven-
tes co nhe ci dos da fa mí lia Quag mi re, fo ram rap ta-
dos pe lo no tó rio con de Omar. Omar é pro cu ra do 
pe la po lí cia por uma gran de va rie da de de cri mes 
es ca bro sos, e é fa cil men te re co nhe cí vel por sua úni-
ca e lon ga so bran ce lha e pe lo olho ta tua do no tor-
no ze lo es quer do. Omar tam bém rap tou Es mé 
Squa lor, a sex ta con sul to ra fi nan cei ra mais im por-
tan te da ci da de, por ra zões des co nhe ci das.’ Eca!” A 
pa la vra “Eca!” não es ta va no jor nal, é cla ro, mas foi 
al go que Vio let pro nun ciou ela mes ma, co mo um 
mo do de di zer que es ta va eno ja da de mais pa ra pros-
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se guir com a lei tu ra. “Se eu in ven tas se al gu ma coi-
sa de um jei to tão des lei xa do quan to es te jor nal es-
cre ve as suas ma té rias”, dis se ela, “o in ven to se 
des man cha ria so zi nho ime dia ta men te.” Vio let, que 
aos ca tor ze anos era a mais ve lha das crian ças Bau-
de lai re, era tam bém uma ex ce len te in ven to ra e pas-
sa va um bo ca do de tem po com o ca be lo amar ra do 
com uma fi ta, pa ra im pe dir que caís se nos olhos 
en quan to pen sa va em no vos dis po si ti vos me câ ni cos.

“E se eu les se li vros de um jei to tão des lei xa do”, 
dis se Klaus, “não con se gui ria me lem brar de um só 
fa to que fos se.” Klaus, o Bau de lai re do meio, ti nha 
li do mais li vros que qual quer pes soa da sua ida de, 
que era qua se tre ze anos. Em mui tos mo men tos cru-
ciais, suas ir mãs já ti nham con ta do com ele pa ra se 
lem brar de al gum fa to útil de um li vro que ti nha 
li do anos antes.

“Kre chin!”, dis se Sunny. Sunny, a mais jo vem 
dos Bau de lai re, era um be bê pou co maior que uma 
me lan cia. Co mo mui tas crian ci nhas, Sunny mui tas 
ve zes di zia pa la vras que eram di fí ceis de en ten der, 
co mo “Kre chin!”, que sig ni fi ca va al go na li nha de 
“E se eu usas se os meus qua tro den tões pa ra mor der 
al gu ma coi sa de um jei to tão des lei xa do, não dei xa-
ria nem mar ca da mor di da!”.

Vio let trou xe o jor nal mais pa ra per to de uma das 
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lu zes de lei tu ra que o sr. Poe ti nha no seu es cri tó rio, 
e co me çou a con tar os er ros que apa re ciam nas pri-
mei ras sen ten ças que ti nha li do. “Pa ra co me çar”, 
dis se ela, “os Quag mi re não são gê meos. Eles são 
tri gê meos. O fa to de que o ir mão de les pe re ceu no 
in cên dio que ma tou os seus pais não mu da a sua 
iden ti da de de nas cen ça.”

“É cla ro que não”, con cor dou Klaus. “E eles fo-
ram rap ta dos pe lo con de Olaf, não Omar. Já di fi cul-
ta bas tan te as coi sas o fa to de que Olaf es tá sem pre 
dis far ça do, mas ago ra o jor nal dis far çou o no me de-
le tam bém!”

“Es mé!”, acres cen tou Sunny, e seus ir mãos con-
cor da ram, balançando a cabeça. A mais jo vem dos 
Bau de lai re es ta va fa lan do da par te do ar ti go que 
men cio na va Es mé Squa lor. Es mé e seu ma ri do, Je-
ro me, ti nham si do re cen te men te os tu to res dos Bau-
de lai re, e as crian ças vi ram com seus pró prios olhos 
que Es mé não fo ra rap ta da pe lo Con de Olaf. Es mé 
aju da ra Olaf em se gre do com o seu pér fi do es que ma, 
e fu gi ra com ele no úl ti mo mi nu to.

“E ‘por ra zões des co nhe ci das’ é o maior er ro de 
to dos”, dis se Vio let, som bria. “As ra zões não são 
des co nhe ci das. Nós as co nhe ce mos. Nós sa be mos 
as ra zões por  que Es mé, o con de Olaf e to dos os 
seus cúm pli ces fi ze ram tan tas coi sas hor rí veis. É 
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por que são pes soas hor rí veis.” Vio let pôs de la do O 
Pun do nor Diá rio, cor reu os olhos pe lo es cri tó rio do 
sr. Poe e uniu-se aos ir mãos em um tris te e pro fun-
do sus pi ro. Os ór fãos Bau de lai re es ta vam sus pi ran-
do não só pe las coi sas que ti nham li do, co mo pe las 
coi sas que não ti nham li do. O ar ti go não men cio-
na va que tan to os Quag mi re co mo os Bau de lai re 
ti nham per di do os pais em in cên dios ter rí veis, e 
que am bos os ca sais de pais ti nham dei xa do enor-
mes for tu nas, e que o con de Olaf ti nha ma qui na do 
to dos os seus pla nos ma lé fi cos só pa ra apropriar-se 
da que las for tu nas. O jor nal dei xa ra de ob ser var que 
os tri gê meos Quag mi re ti nham si do rap ta dos en-
quan to ten ta vam aju dar os Bau de lai re a es ca par das 
gar ras do con de Olaf, e que os Bau de lai re qua se 
con se gui ram sal var os Quag mi re, pa ra em seguida 
vê-los ar re ba ta dos mais uma vez. Os jor na lis tas que 
es cre ve ram a ma té ria não ti nham in cluí do o fa to 
de que Dun can Quag mi re, que era ele mes mo um 
jor na lis ta, e Isa do ra Quag mi re, que era uma poe ta, 
le va vam sem pre con si go um ca der no ca da um, aon-
de quer que fos sem, e que em seus ca der nos eles 
ti nham ano ta do um se gre do ter rí vel que des co bri-
ram so bre o con de Olaf, po rém tu do o que os Bau-
de lai re sa biam a res pei to des se se gre do eram as ini-
ciais C.S.C., e que Vio let, Klaus e Sunny es ta vam 
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sem pre pen san do na que las três le tras e na coi sa 
hor ri pi lan te que po de riam sig ni fi car. Chocante, mais 
que tu do, entretanto, era os ór fãos Bau de lai re não 
terem lido nem uma pa la vra so bre o fa to de que os 
tri gê meos Quag mi re eram bons ami gos de les, e que 
os três ir mãos es ta vam mui to preo cu pa dos com os 
Quag mi re, e que to das as noi tes, quan do ten ta vam dor-
mir, suas ca be ças se en chiam de ima gens hor rí veis 
do que po de ria es tar acon te cen do com seus amigos, 
que eram pra ti ca men te a úni ca coi sa fe liz ocorrida 
nas vi das dos Bau de lai re des de que re ce be ram a 
no tí cia do in cên dio que ma ta ra seus pais e de ra 
iní cio à sé rie de des ven tu ras que pa re cia se gui-los 
aon de quer que fos sem. O ar ti go n’O Pun do nor 
Diá rio pro va vel men te não men cio nou es ses de ta-
lhes por que o jor na lis ta que es cre ve ra a ma té ria na-
da sa bia a res pei to de les, ou não pen sou que fos sem 
im por tan tes, mas os Bau de lai re sa biam tu do a res-
pei to de les, e as três crian ças fi ca ram sen ta das jun-
tas por al guns mo men tos e pen sa ram em si lên cio 
so bre aque les de ta lhes mui to, mui to im por tan tes.

Um aces so de tos se vin do da por ta do es cri tó rio 
ti rou-os de seus pen sa men tos, e os Bau de lai re se 
vol ta ram pa ra ver o sr. Poe tos sin do pa ra den tro de 
um len ço bran co. O sr. Poe era um ban quei ro que 
fo ra en car re ga do de cui dar dos ór fãos de pois do 
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in cên dio, e la men to di zer que ele era ex tre ma men-
te pro pen so a er ros, uma ex pres são que aqui sig ni-
fi ca “es ta va sem pre com tos se e pu se ra as três crian-
ças Bau de lai re em um gran de nú me ro de si tua ções 
pe ri go sas”. O pri mei ro tu tor que o sr. Poe en con-
trou pa ra os jo vens foi o pró prio con de Olaf, e a 
tu to ra mais re cen te que en con trou pa ra eles foi Es-
mé Squa lor e, en tre os dois, pu se ra as crian ças em 
uma va rie da de de cir cuns tân cias que pro va ram ser 
igual men te de sa gra dá veis. Nes sa ma nhã eles de ve-
riam fi car sa ben do acer ca do seu no vo lar, mas até 
ago ra tu do o que o sr. Poe fi ze ra fo ra ter di ver sos 
ata ques de tos se e dei xá-los às voltas com um jor nal 
mal es cri to.

“Bom dia, crian ças”, dis se o sr. Poe. “Sin to por 
tê-las dei xa do es pe ran do, mas des de que fui pro mo-
vi do a Vi ce-Pre si den te En car re ga do dos As sun tos de 
Ór fãos te nho an da do mui to, mui to ocu pa do. Além 
dis so, en con trar um no vo lar pa ra vo cês foi uma ta-
re fa um tan to abor re ci da.” Ele foi até a sua es cri va-
ni nha, que es ta va co ber ta por pi lhas de pa péis, e 
sen tou-se em uma gran de ca dei ra. “Fiz te le fo ne mas 
pa ra uma por ção de pa ren tes dis tan tes de vo cês, mas 
to dos eles ou vi ram fa lar das coi sas ter rí veis que ten-
dem a acon te cer on de quer que vo cês se en con trem. 
É com preen sí vel, eles fi cam de sas sos se ga dos de mais 
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por cau sa do con de Olaf pa ra con cor dar em to mar 
con ta de vo cês. ‘De sas sos se ga do’, aliás, quer di zer 
‘ner vo so’. Há mais uma...”

Um dos três te le fo nes em ci ma da me sa do sr. 
Poe in ter rom peu-o com um to que es tri den te e feio. 
“Com li cen ça”, dis se o ban quei ro às crian ças, e co-
me çou a fa lar ao te le fo ne. “Aqui é Poe. O.K. O.K. 
O.K. Foi o que eu pen sei.O.K. O.K. Obri ga do, sr. 
Fa gin.” O sr. Poe des li gou o te le fo ne e fez uma mar-
ca em um dos pa péis so bre a sua es cri va ni nha. “Era 
um pri mo de vo cês em dé ci mo no no grau”, dis se o 
sr. Poe, “e a mi nha úl ti ma es pe ran ça. Achei que 
po de ria per sua di-lo a fi car com vo cês, só por uns 
pou cos me ses, mas ele re cu sou. Não pos so cul pá-lo. 
Re ceio que a re pu ta ção de vo cês co mo en cren quei-
ros es te ja ar rui nan do até mes mo a re pu ta ção do 
meu ban co.”

“mas nós não so mos en cren quei ros”, dis se Klaus. 
“O en cren quei ro é o con de Olaf.”

O sr. Poe ti rou o jor nal das crian ças e exa mi-
nou-o aten ta men te. “Bem, te nho cer te za de que a 
ma té ria n’O Pun do nor Diá rio vai aju dar as au to ri da-
des a fi nal men te cap tu ra rem Olaf, e en tão os seus 
pa ren tes vão fi car me nos de sas sos se ga dos.”

“mas a ma té ria es tá cheia de er ros”, dis se Vio let. 
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“As au to ri da des não vão sa ber nem qual é o ver da-
dei ro no me de le. O jor nal o cha ma de Omar.”

“A ma té ria foi um de sa pon ta men to pa ra mim 
tam bém”, dis se o sr. Poe. “O jor na lis ta dis se que o 
jor nal pu bli ca ria uma fo to gra fia mi nha com o ar ti-
go, e uma le gen da so bre a mi nha pro mo ção. man-
dei cor tar o ca be lo es pe cial men te pa ra is so. Ver o 
meu no me nos jor nais te ria dei xa do mi nha mu lher 
e meus fi lhos mui to or gu lho sos, por is so en ten do 
por que vo cês fi ca ram de sa pon ta dos com o fa to de 
o ar ti go ser so bre os gê meos Quag mi re, e não so bre 
vo cês.”

“Não li ga mos pa ra ver os nos sos no mes sain do 
nos jor nais”, dis se Klaus, “e além dis so, os Quag mi-
re são tri gê meos, e não gê meos.”

“A mor te do ir mão de les mu da a sua iden ti da de 
de nas cen ça”, ex pli cou o sr. Poe se ve ra men te, “mas 
não te nho tem po pa ra fa lar so bre is so. Pre ci sa mos 
des co brir...”

To cou ou tro te le fo ne e o sr. Poe des cul pou-se de 
no vo. “Aqui é Poe”, dis se ele ao te le fo ne. “Não. Não. 
Não. Sim. Sim. Não im por ta. Até lo go.” Ele des li-
gou o te le fo ne e tos siu no seu len ço bran co an tes de 
en xu gar a bo ca e vol tar-se de no vo pa ra as crian ças. 
“Bem, esse te le fo ne ma re sol veu to dos os seus pro-
ble mas”, dis se ele sim ples men te.
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Os Bau de lai re se en treo lha ram. Te riam pren di do 
o conde Olaf? Os Quag mi re te riam si do sal vos? Al-
guém te ria in ven ta do um jei to de vol tar no tem po e 
sal var seus pais do ter rí vel in cên dio? Co mo po de-
riam to dos os seus pro ble mas ter si do re sol vi dos com 
um te le fo ne ma a um ban quei ro?

“Plinn?”, per gun tou Sunny.
O sr. Poe sor riu. “Vo cês já ou vi ram o afo ris mo”, 

dis se ele, “‘É pre ci so uma ci da de pa ra edu car uma 
crian ça’?”

As crian ças se en treo lha ram de no vo, des ta vez 
um pou co me nos es pe ran ço sas. A ci ta ção de um afo-
ris mo, co mo os la ti dos zan ga dos de um cão ou o 
chei ro de bró co lis co zi do de mais, ra ra men te é si nal 
de que al go de pro vei to so es tá pa ra acon te cer. Um 
afo ris mo é apenas um pe que no gru po de pa la vras 
dis pos tas em uma cer ta or dem por que soam bem 
as sim, po rém mui tas ve zes as pes soas ten dem a di-
zê-las co mo se es ti ves sem di zen do al go mui to mis-
te rio so e sá bio.

“Sei que is to pro va vel men te soa mis te rio so pa ra 
vo cês”, con ti nuou o sr. Poe, “mas na ver da de o afo-
ris mo é mui to sé rio. ‘É pre ci so uma ci da de pa ra 
edu car uma crian ça’ sig ni fi ca que a res pon sa bi li da-
de por cui dar dos jo vens ca be a to dos na co mu ni-
da de.”
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“Acho que li al gu ma coi sa a res pei to des se afo ris-
mo em um li vro so bre os pig meus mbu ti”, dis se 
Klaus. “O se nhor es tá nos man dan do pa ra vi ver na 
Áfri ca?”

“Não se ja bo bo”, dis se o sr. Poe, co mo se os mi-
lhões de pes soas que vi vem na Áfri ca fos sem to dos 
ri dí cu los. “Era a Pre fei tu ra ao te le fo ne. Di ver sas ci-
da de zi nhas dos ar re do res se ins cre ve ram em um no-
vo pro gra ma de tu to ria ba sea do no afo ris mo ‘É pre-
ci so uma ci da de pa ra edu car uma crian ça’. Ór fãos 
são en via dos a es sas ci da des e to das as pes soas que 
vi vem lá os edu cam em con jun to. Nor mal men te, eu 
sou a fa vor de es tru tu ras fa mi lia res mais tra di cio nais, 
mas is to é real men te mui to con ve nien te, e o tes ta-
men to dos seus pais de ter mi na que vo cês se jam edu-
ca dos do mo do mais con ve nien te pos sí vel.”

“Quer di zer que a ci da de zi nha in tei ra vai to mar 
con ta de nós?”, per gun tou Vio let. “É um bo ca do de 
gen te.”

“Bem, ima gi no que eles de vem se re ve zar”, dis se 
o sr. Poe, co çan do o quei xo. “Não é co mo se vo cês 
fos sem pos tos na ca ma por três mil pes soas ao mes-
mo tem po.”

“Snoi ta!”, gri tou Sunny. Ela que ria di zer al gu ma 
coi sa co mo “Pre fi ro ser pos ta na ca ma pe los meus 
ir mãos, e não por es tra nhos!”, mas o sr. Poe es ta va 
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ocu pa do exa mi nan do os pa péis em ci ma da sua me-
sa e não res pon deu.

“Te nho a im pres são de que re ce bi um fo lhe to 
so bre es se pro gra ma pe lo cor reio al gu mas se ma nas 
atrás”, dis se ele, “mas acho que se per deu em al gum 
lu gar nes ta me sa. Ah, aqui es tá. Deem uma olha da 
vo cês mes mos.”

O sr. Poe es ten deu a mão por ci ma da me sa pa ra 
en tre gar-lhes um fo lhe to co lo ri do, e os ór fãos Bau-
de lai re de ram uma olha da eles mes mos. Na ca pa 
es ta va o afo ris mo “É pre ci so uma ci da de pa ra edu-
car uma crian ça” es cri to em le tras flo rea das, e den-
tro ha via fo tos de crian ças com sor ri sos tão enor mes 
que os Bau de lai re fi ca ram com dor na bo ca só de 
olhar pa ra eles. Uns pou cos pa rá gra fos ex pli ca vam 
que noventa e nove por cen to dos ór fãos que par ti-
ci pa vam do pro gra ma es ta vam fe li cís si mos por ter 
ci da des in tei ras pa ra cui dar de les, e que to das as 
ci da des lis ta das na con tra ca pa es ta vam an sio sas por 
ser vir de tu to ras pa ra quais quer crian ças in te res sa-
das que ti ves sem per di do os pais. Os três Bau de lai-
re olha ram pa ra as sor ri den tes fo to gra fias e le ram o 
flo rea do afo ris mo, e sen ti ram um frio na barriga. 
Sen ti ram-se mais do que um pou co ner vo sos com 
a ideia de ter uma ci da de in tei ra co mo tu to ra. Já 
ti nha si do su fi cien te men te es tra nho quan do eles es-
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ti ve ram sob os cui da dos de di ver sos pa ren tes. Quão 
es tra nho pa re ce ria se cen te nas de pes soas es ti ves sem 
ten tan do agir co mo Bau de lai re subs ti tu tos?

“O se nhor acha que es ta ría mos a sal vo do conde 
Olaf”, per gun tou Vio let, he si tan te, “se vi vês se mos 
com uma ci da de in tei ra?”

“Acho que sim”, dis se o sr. Poe, e tos siu no seu 
len ço bran co. “Com uma ci da de in tei ra cui dan do 
de vo cês, pro va vel men te es ta rão mais se gu ros do que 
ja mais es ti ve ram. Além dis so, gra ças à ma té ria n’O 
Pun do nor Diá rio, te nho cer te za de que Omar se rá 
cap tu ra do em três tem pos.”

“Olaf   ”, cor ri giu Klaus.
“Sim, sim”, dis se o sr. Poe. “Eu que ria di zer 

‘Omar’. Ve ja mos ago ra, que ci da des es tão lis ta das 
no fo lhe to? Vo cês, crian ças, po dem es co lher o lu gar 
on de vão mo rar, se qui se rem.”

Klaus vi rou o fo lhe to ao con trá rio e leu a lis ta de 
ci da des. “Paltry vil le”, dis se ele. “É on de fi ca va a Ser-
ra ria Al to-As tral. Pas sa mos maus pe da ços lá.”

“Cal ten!”, gri tou Sunny, o que que ria di zer al gu-
ma coi sa co mo “Eu não vol ta ria pa ra lá nem por 
to do o chá da Chi na!”.

“A pró xi ma ci da de na lis ta é Te dia”, dis se Klaus. 
“O no me me soa fa mi liar.”

“É per to do lu gar on de vi via o tio monty”, dis se 
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Vio let. “Não va mos mo rar lá. Is so nos fa ria sen tir 
ain da mais sau da des do tio monty do que já sen-
timos.”

Klaus as sen tiu com a ca be ça. “Além dis so”, dis se 
ele, “a ci da de fi ca per to do mau Ca mi nho, por tan to 
é pro vá vel que te nha chei ro de raiz-for te. Aqui es tá 
um lu gar de que nun ca ou vi fa lar: Ophe lia.”

“Não, não”, dis se o sr. Poe. “Não que ro que vo cês 
mo rem na ci da de do Ban co de Ophe lia. É um dos 
meus ban cos me nos fa vo ri tos, e não que ro ter de 
pas sar por ele quan do for vi si tá-los.”

“Zoun ce!”, dis se Sunny, o que sig ni fi ca va “Is to é 
ri dí cu lo!”, mas Klaus deu-lhe uma cu tu ca da com o 
co to ve lo e apon tou pa ra a ci da de se guin te na lis ta 
do fo lhe to. Sunny ra pi da men te mu dou de tom, uma 
ex pres são que aqui quer di zer “Em vez dis so, ime-
dia ta men te dis se ‘Goun ce!’, o que que ria di zer al go 
co mo ‘Va mos mo rar lá!’ ou coi sa do gê ne ro”.

“Goun ce, sem dú vi da”, con cor dou Klaus, e mos-
trou a Vio let do que ele e Sunny es ta vam fa lan do. 
Vio let en go liu em se co, os três ir mãos se en treo lha-
ram e, mais uma vez, sen ti ram um frio na barriga. 
mas esse frio não era tan to de ner vo so, e sim de es-
pe ran ça — uma es pe ran ça de que o úl ti mo te le fo-
ne ma do sr. Poe ti ves se real men te re sol vi do to dos 
os seus pro ble mas, e de que, quem sa be, aqui lo que 
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ti nham li do bem ali no fo lhe to re ve las se ser mais 
im por tan te do que o que não ti nham li do no jor nal. 
Pois no fim da lis ta de ci da des, abai xo de Paltry vil le, 
e Te dia, e Ophe lia, es ta va a coi sa mais im por tan te 
que le ram na ma nhã in tei ra. Im pres sas na con tra ca-
pa do fo lhe to que o sr. Poe lhes de ra, na mes ma 
es cri ta flo rea da, es ta vam as le tras C.S.C.




