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c A P í T u L O

Um

De pois de pas sar um bo ca do de tem po exa mi nan do 
ocea nos, in ves ti gan do tem pes ta des e pers cru tan do 
se  ve ra men te di ver sos be be dou ros, os cien tis tas do 
mun do de sen vol ve ram uma teo ria a res pei to de como 
a água é dis tri buí da pe lo nos so pla ne ta, a qual cha ma-
ram “ci clo das águas”. O ci clo das águas consis te em 
três fe nô me nos-cha ve: eva po ra ção, pre ci pi ta ção e 
acu mu la ção — to dos igual men te ma çan tes.

É cla ro que ler so bre coi sas ma çan tes é ma çan te, 
mas é me lhor ler al go que faz vo cê bo ce jar de té dio 
do que uma coi sa que o fa rá cho rar des con tro la da-
men te, dar mur ros no chão e dei xar man chas de 
lá gri mas es pa lha das na fro nha, nos len çóis e na sua 
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co le ção de bu me ran gues. As sim co mo o ci clo das 
águas, a his tó ria das crian ças Bau de lai re con sis te em 
três fe nô me nos-cha ve, mas se ria me lhor se, em vez 
de ler es ta las ti má vel his tó ria, vo cê les se al gu ma coi-
sa so bre o ci clo das águas mesmo.

Vio let, o fe nô me no mais ve lho, es ta va per to dos 
quin ze anos de ida de e mui to per to de ser a me lhor 
in ven to ra que o mun do já co nhe ceu. Até on de pos-
so di zer, era a me lhor in ven to ra que já se viu cap tu-
ra da pe las águas cin zen tas do Ar roio Ena mo ra do, 
agar ran do-se de ses pe ra da men te a um to bo gã en-
quan to era ar ras ta da pa ra lon ge do Va le das Cor ren-
te zas que So pram Cons tan tes. Se eu fos se vo cê, pre-
fe ri ria me con cen trar no ma çan te fe nô me no da 
eva po ra ção, que é o pro ces so pe lo qual a água se 
trans for ma em va por pa ra for mar nu vens, em vez de 
pen sar na con fu são que a aguar da va ao pé das Mon-
ta nhas de Mão Mor ta.

Klaus era o se gun do Bau de lai re mais ve lho, mas 
se ria me lhor pa ra sua saú de que vo cê se con cen tras se 
no ma çan te fe nô me no da pre ci pi ta ção, que é o pro-
ces so pe lo qual o va por vol ta a se trans for mar em água 
pa ra cair em for ma de chu va, em vez de gas  tar um 
mo men to que se ja pen san do no fe nô me no das ex ce-
len tes ha bi li da des de Klaus co mo pes qui sa dor e na 
quan ti da de de pro ble mas e in for tú nios que es sas ha-
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bi li da des lhe trou xe ram, a par tir do mo men to em 
que ele e suas ir mãs co nhe ce ram o con de Olaf, o 
no tó rio vi lão que per se guia as crian ças des de que seus 
pais pe re ce ram em um in cên dio ter rí vel.

E até Sunny Bau de lai re, re cen te men te saí da da 
pri mei ra in fân cia, é um fe nô me no em si, não ape nas 
por seus den tes afia dís si mos, que aju da ram os Bau-
de lai re em di ver sas cir cuns tân cias de sa gra dá veis, co-
mo tam bém por suas re cém-des co ber tas ha bi li da des 
cu li ná rias, que ali men ta ram os Bau de lai re em di ver-
sas cir cuns tân cias de sa gra dá veis. Mui to em bo ra o 
fe nô me no da acu mu la ção, que des cre ve o ajun ta-
men to da água da chu va em um só lu gar pa ra que 
ela eva po re e re co me ce o te dio so pro ces so, se ja tal vez 
o mais ma çan te do ci clo das águas, se ria mui to me-
lhor pa ra vo cê se le van tar e ir di re to à bi blio te ca mais 
pró xi ma pas sar vá rios dias ma çan tes len do to dos os 
fa tos ma çan tes que en con trar so bre acu mu la ção, 
pois o fe nô me no do que acon te ce com Sunny Bau-
de lai re no de cur so des tas pá gi nas é o mais pa vo ro so 
que sou ca paz de ima gi nar, e sou ca paz de ima gi nar 
uma enor me quan ti da de de les. O ci clo das águas 
po de ser uma sé rie de fe nô me nos ma çan tes, mas a 
his tó ria dos Bau de lai re é to tal men te di fe ren te, e es-
ta é uma ex ce len te opor tu ni da de pa ra vo cê ler al gu-
ma coi sa ma çan te em vez de se in tei rar do que acon-
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te ceu com os Bau de lai re, quan do as águas im  pe  tuo sas 
do Ar roio Ena mo ra do os ar ras ta ram pa ra lon ge das 
mon ta nhas.

“O que se rá de nós?”, per gun tou Vio let, er guen-
do a voz pa ra se fa zer ou vir por ci ma do es tron do 
das águas. “Eu não creio que pos sa in ven tar na da 
que de te nha este to bo gã.”

“Eu creio que vo cê não de ve nem ten tar”, gri tou 
Klaus em res pos ta à ir mã. “A che ga da da Fal sa Pri-
ma ve ra der re teu o ge lo do ar roio, mas a água ain da 
es tá mui to fria. Se um de nós cair, não sei quan to 
tem po po de re mos so bre vi ver.”

“Qui gley”, cho ra min gou Sunny. A mais jo vem 
dos Bau de lai re mui tas ve zes fa la va de um jei to que 
po dia ser di fí cil de en ten der, mas ul ti ma men te sua 
fa la vi nha se de sen vol ven do qua se tão de pres sa 
quan to suas ha bi li da des cu li ná rias, e seus ir mãos 
sa biam que ela es ta va se re fe rin do a Qui gley Quag-
mi re, de quem os Bau de lai re ti nham se tor na do 
ami gos ha via pou co tem po. Qui gley aju da ra Vio let 
e Klaus a che gar ao al to do Cu me das Afli ções a fim 
de en con trar a base de ope ra ções de c.s.c. e sal var 
Sunny das gar ras do con de Olaf, mas um ou tro 
afluen te do Ar roio Ena mo ra do o ar ras ta ra na di re-
ção opos ta, e o car tó gra fo — uma pa la vra que aqui 
sig ni fi ca “al guém mui to bom em ma pas, e por quem 
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Vio let Bau de lai re sen tia um afe to es pe cial” — não 
ti nha se quer um to bo gã pa ra man tê-lo fo ra da água 
ge la da.

“Te nho cer te za de que Qui gley con se guiu sair da 
água”, dis se de pres sa Vio let, mui to em bo ra, na tu ral-
men te, não ti ves se cer te za de na da. “Eu só que ria 
que sou bés se mos aon de ele es ta va in do. Ele nos dis-
se pa ra en con trá-lo em al gum lu gar, mas o es tron do 
da ca choei ra o in ter rom peu.”

O to bo gã ba lan ça va na água en quan to Klaus en-
fia va a mão no bol so e ti ra va de lá um ca der no azul-
-es cu ro. O ca der no ti nha si do um pre sen te de Quig-
ley, e Klaus o usa va co mo li vro de lu gar-co mum, um 
ex pres são que aqui sig ni fi ca “ca der no no qual ele 
es cre via qual quer in for ma ção in te res san te ou útil”. 
“Nós de co di fi ca mos aque la men sa gem que nos in-
formava so bre um im por tan te en con tro de c.s.c. na 
quin ta-fei ra”, dis se ele, “e gra ças a Sunny sa be mos 
que o en con tro é no Ho tel De sen la ce. Tal vez se ja 
es se o lu gar on de Qui gley quer se en con trar co nos co 
— o úl ti mo san tuá rio.”

“Mas não sa be mos on de fi ca”, ob ser vou Vio let. 
“Co mo po de mos nos en con trar com al guém em um 
lu gar des co nhe ci do?”

Os três Bau de lai re sus pi ra ram e, por al guns mo-
men tos, os ir mãos fi ca ram sen ta dos em si lên cio no 
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to bo gã, ou vin do o gor go le jar da cor ren te za. Há pes-
soas que gos tam de ob ser var uma cor ren te za por ho-
ras, olhan do fi xa men te pa ra a água re bri lhan te e pen-
san do nos mis té rios do mun do. Mas as águas do 
Ar roio Ena mo ra do es ta vam su jas de mais pa ra re bri-
lhar, e ca da mis té rio que as crian ças ten ta vam re sol-
ver pa re cia le var a mais mis té rios, e até es ses mis té rios 
con ti nham ou tros mis té rios; por tan to, quan do elas 
pon de ra vam aque les mis té rios, sen tiam-se mais ar ra-
sa das que pen sa ti vas. Sa biam que c.s.c. era uma or-
ga ni za ção se cre ta, po rém, ao que pa re cia, não con se-
guiam des co brir mui ta coi sa so bre o que fa zia a 
or ga ni za ção, nem por que ela de ve ria in te res sar aos 
Bau de lai re. Sa biam que o con de Olaf es ta va ávi do 
por co lo car suas mãos imun das so bre cer to açu ca rei-
ro, po rém não fa ziam ideia de por que o açu ca rei ro 
era tão im por tan te, nem on de dia bos ele estava. Sa-
biam que ha via pes soas no mun do que po de riam 
aju dá-las, po rém mui tas des sas pes soas — tu to res, 
ami gos, ban quei ros — já ti nham pro va do não ser de 
ne nhu ma aju da, ou ti nham de sa pa re ci do de suas vi-
das quan do os Bau de lai re mais pre ci sa ram de las. E 
sa biam que ha via pes soas no mun do que não iriam 
aju dá-las — pes soas vi la nes cas, que pa re ciam se mul-
ti pli car na mes ma me di da que sua per fí dia e per ver-
si da de escor riam so bre a ter ra, co mo um ater ra dor 
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ci clo das águas do in for tú nio e do de ses pe ro. Mas, 
no momen to, o maior dos mis té rios pa re cia ser o que 
fazer em se gui da e, amon toa dos em ci ma do to bo gã 
flu tuan te, os Bau de lai re não con se guiam pen sar em 
na da.

“Se fi car mos no to bo gã”, dis se Vio let por fim, 
“pa ra on de vo cês acham que ire mos?”

“Mon ta nha abai xo”, dis se Klaus. “A água cor re 
pa ra bai xo. O Ar roio Ena mo ra do de ve de sem bo car 
fo ra das Mon ta nhas de Mão Mor ta, no in te rior, e 
de pois, por fim, em al gum cor po d’água maior — 
um la go ou um ocea no. De lá, a água se eva po ra rá 
for man do nu vens, cai rá co mo chu va e ne ve, e as sim 
por dian te.”

“Té dio”, dis se Sunny.
“O ci clo das águas é mes mo bem te dio so”, con-

cor dou Klaus, “mas po de ser o meio mais fá cil de 
nos afas tar mos do con de Olaf.”

“É ver da de”, dis se Vio let. “Olaf dis se que es ta ria 
bem atrás de nós.”

“Es me li ta”, dis se Sunny, o que que ria di zer al gu-
ma coi sa co mo: “Jun to com Es mé Squa lor e Car-
me li ta Spats”, e os Bau de lai re fran zi ram as so-
brance lhas ao pen sar na na mo ra da de Olaf, que 
par ti ci pa va dos es que mas do vi lão por que acre di ta-
va que trai ção e frau de eram coi sas mui to ele gan tes, 
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ou in, e na ex -co le ga de clas se dos Bau de lai re que 
se jun ta ra re cen te men te a Olaf por suas pró prias 
ra zões egoís tas.

“En tão va mos ape nas fi car sen ta dos nes te to bo gã 
e ver aon de ele nos le va?”, per gun tou Vio let.

“Não é um gran de pla no”, ad mi tiu Klaus, “mas 
não con si go ima gi nar um me lhor.”

“Pas si vo”, dis se Sunny, e seus ir mãos as sen ti ram, 
ta ci tur nos. “Pas si vo” é uma pa la vra inu si ta da na bo-
ca de um be bê e, na ver da de, se ria uma pa la vra inu-
si ta da na bo ca de um Bau de lai re ou de qual quer 
ou tra pes soa que le ve uma vi da in te res san te. Sig ni-
fi ca ape nas “acei tar o que es tá acon te cen do sem fa-
zer na da a res pei to”, e cer ta men te to do mun do tem 
mo men tos pas si vos de vez em quan do. Tal vez vo cê 
já te nha vi ven cia do um mo men to pas si vo na lo ja de 
cal ça dos, en quan to o ven de dor for ça va seus pés pa-
ra den tro de uma sé rie de sapatos feios e des con for-
tá veis, sen do que o tem po to do vo cê que ria um par 
ver me lho-vi vo com fi ve las es qui si tas que nin guém 
no mun do com pra ria pa ra vo cê. Os Bau de lai re ti-
nham vi ven cia do um mo men to pas si vo na Praia de 
Sal, quan do re ce be ram a ter rí vel no tí cia so bre seus 
pais e, en tor pe ci dos, fo ram con du zi dos pe lo sr. Poe 
pa ra suas no vas vi das de des ven tu ras. Re cen te men-
te eu mes mo vi ven ciei um mo men to pas si vo, sen-
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ta do em uma ca dei ra en quan to um ven de dor for-
ça va meus pés pa ra den tro de uma sé rie de sa pa tos 
feios e des con for tá veis, sen do que o tem po to do eu 
que ria um par ver me lho-vi vo com fi ve las es qui si tas 
que nin guém no mun do com pra ria pa ra mim. Po-
rém, um mo men to pas si vo no meio de uma cor ren-
te za im pe tuo sa, quan do pes soas vi la nes cas es tão na 
sua co la em fu rio sa per se gui ção, é um mo men to 
di fí cil de acei tar, e foi por is so que os Bau de lai re 
es tre me ce ram em ci ma do to bo gã, en quan to o Ar-
roio Ena mo ra do os le va va ca da vez mais lon ge, 
mon ta nha abai xo, exa ta men te co mo eu es tre me ci 
quan do ten ta va pla ne jar mi nha fu ga da que la si nis-
tra lo ja de cal ça dos. Vio let es tre me ceu e pen sou em 
Qui gley, es pe ran do que ele ti ves se con se gui do es ca-
par da água fria e es ti ves se em se gu ran ça. Klaus es-
tre me ceu e pen sou em c.s.c., es pe ran do ain da po-
der apren der so bre a or ga ni za ção, ape sar de sua 
base de ope ra ções ter si do des truí da. E Sunny es tre-
me ceu e pen sou nos pei xes do Ar roio Ena mo ra do, 
que oca sio nal men te pu nham a ca be ça pa ra fo ra da 
água cin zen ta e tos siam. Ela se per gun ta va se as cin-
zas, que fo ram dei xa das na água por um in cên dio 
re cen te nas mon ta nhas e tor na vam di fí cil a res pi ra-
ção dos pei xes, tam bém es tra ga riam o sa bor deles, 
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mes mo se fos se usa da uma re cei ta com bas tan te 
man tei ga e li mão.

Os Bau de lai re es ta vam tão con cen tra dos em pen-
sar e es tre me cer que, quan do o to bo gã con tor nou 
uma das es tra nhas ver ten tes qua dra das dos pi cos das 
mon ta nhas, pas sou-se um ins tan te an tes que eles no-
tas sem o pa no ra ma que se des cor ti na va abai xo de les. 
Foi só de pois de al guns frag men tos de jor nal pas sa-
rem voan do dian te de seus ros tos que os Bau de lai re 
olha ram pa ra bai xo, e o que vi ram qua se os dei xou 
sem fô le go.

“O que é is so?”, dis se Vio let.
“Não sei”, dis se Klaus. “Des sa al tu ra é di fí cil 

dizer.”
“Sub ja vik”, dis se Sunny, e era ver da de. Da que le 

la do das Mon ta nhas de Mão Mor ta, os Bau de lai re 
es pe ra vam ver uma re gião sil ves tre, a vas ta ex ten são 
de pai sa gem pla na on de ti nham pas sa do um bom 
tem po. Em vez dis so, pa re cia que o mun do se 
trans for ma ra em um mar mui to, mui to es cu ro. Até 
on de a vis ta po dia al can çar, ha via re de moi nhos 
cin zen tos e pre tos mo ven do-se co mo es tra nhas en-
guias na água som bria. De quan do em quan do, um 
dos re de moi nhos li be ra va um pe que no e frá gil ob-
je to que flu tua va qual plu ma na di re ção dos Bau-
de lai re. Al guns des ses ob je tos eram frag men tos de 
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jor nal. Ou tros pa re ciam pe da ci nhos de pa no. E 
al guns, de tão es cu ros, eram ab so lu ta men te ir re co-
nhe cí veis, uma ex pres são que Sunny pre fe ria enun-
ciar co mo “sub ja vik”.

Klaus aper tou os olhos pa ra bai xo por trás dos 
ócu los e de pois vol tou-se pa ra as ir mãs com uma 
ex pres são de de ses pe ro. “Eu sei o que é is so”, dis se 
man sa men te. “São as ruí nas de um in cên dio.”

Os Bau de lai re olha ram no va men te pa ra bai xo e 
vi ram que Klaus ti nha ra zão. Da que la al tu ra, as 
crian ças le va ram um mo men to pa ra se dar con ta de 
que um enor me in cên dio de vas ta ra to da a re gião, 
dei xan do pa ra trás so men te res tos cin zen tos.

“É cla ro”, dis se Vio let. “É es tra nho não ter mos 
re co nhe ci do an tes. Mas quem atea ria fo go no mato?”

“Nós”, dis se Klaus.
“Ca li ga ri”, dis se Sunny, lem bran do Vio let de um 

hor rí vel par que de di ver sões on de os Bau de lai re ti-
nham pas sa do al gum tem po dis far ça dos. In fe liz-
men te, co mo par te do dis far ce, fo ra ne ces sá rio aju-
dar o con de Olaf a to car fo go no par que de di ver sões, 
e ago ra eles po diam ver os fru tos de seus es for ços, 
uma ex pres são que aqui sig ni fi ca “os re sul ta dos da 
coi sa hor rí vel que fi ze ram, mui to em bo ra não ti ves-
sem a me nor in ten ção”.

“O in cên dio não é cul pa nos sa”, dis se Vio let. 
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“Não in tei ra men te. Nós tí nha mos de aju dar Olaf, 
pois de ou tra for ma ele te ria des co ber to nos sos dis-
far ces.”

“Ele des co briu nos sos dis far ces mes mo as sim”, 
ob ser vou Klaus.

“Ne res cul pa”, dis se Sunny, o que que ria di zer al-
gu ma coi sa co mo: “Mas mes mo as sim a cul pa não é 
nos sa”.

“Sunny es tá cer ta”, dis se Vio let. “Nós não in ven-
ta mos o pla no. Olaf in ven tou.”

“Mas tam bém não o im pe di mos”, ob ser vou Klaus. 
“E uma por ção de gen te acha que so mos to tal men te 
res pon sá veis. Aque les pe da ços de jor nal são pro va vel-
men te d’O Pun do nor Diá rio, que já nos cul pou por 
to da sor te de cri mes ter rí veis.”

“Vo cê es tá cer to”, dis se Vio let com um sus pi ro, 
mui to em bo ra eu te nha des co ber to que Klaus es ta va 
er ra do e que os frag men tos de jor nal que pas sa vam 
voan do pe los Bau de lai re eram de uma ou tra pu bli-
ca ção, que te ria si do de enor me aju da ca so eles ti ves-
sem jun ta do os pe da ços. “Tal vez de va mos ser pas si-
vos por al gum tem po. Ser ati vos não nos aju dou 
mui to.”

“Qual quer que se ja o ca so”, dis se Klaus, “de ve-
mos con ti nuar no to bo gã. O fo go não po de nos fa-
zer mal se es ti ver mos flu tuan do em um ar roio.”
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“Pa re ce que não te mos es co lha”, dis se Vio let. 
“Olhem.”

Os Bau de lai re olha ram, e vi ram que o to bo gã se 
apro xi ma va de uma es pé cie de con ver gên cia, on de 
ou tro afluen te do Ar roio Ena mo ra do se en con tra va 
com o de les. O ar roio es ta va ago ra mui to mais lar go, 
e a água ain da mais tur bu len ta, de mo do que os 
Bau de lai re ti nham de se agar rar fir me no to bo gã 
pa ra não ser ati ra dos às águas ca da vez mais fun das.

“De ve mos es tar nos apro xi man do de um cor po 
d’água maior”, dis se Klaus. “Avan ça mos mais no ci-
clo das águas do que eu ima gi na va.”

“Vo cê acha que é o mes mo afluen te que ar ras tou 
Qui gley pa ra lon ge?”, dis se Vio let, es ti can do o pes-
co ço pa ra pro cu rar o ami go de sa pa re ci do.

“Ego so lo!”, ex cla mou Sunny, o que que ria di zer: 
“Não po de mos pen sar em Qui gley ago ra, te mos de 
pen sar em nós mes mos”, e a mais jo vem dos Bau de-
lai re ti nha ra zão. Com um so no ro vupt! o ar roio 
con tor nou mais uma ver ten te qua dra da, e mo men-
tos de pois suas águas fi ca ram tão vio len ta men te agi-
ta das que os Bau de lai re ti ve ram a sen sa ção de es tar 
não so bre um to bo gã que bra do, mas ca val gan do um 
po tro sel va gem.

“Vo cê con se gue con du zir o to bo gã na di re ção da 
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mar gem?”, gri tou Klaus por ci ma do ba ru lho da cor-
ren te za.

“Não!”, gri tou Vio let. “O me ca nis mo de di re ção 
que brou quan do des ce mos a ca choei ra, e o ar roio é 
lar go de mais pa ra re mar mos até lá!” Vio let en con-
trou uma fi ta no bol so e pa rou um ins tan te pa ra 
pren der os ca be los com ela, o que a fa zia pen sar 
me lhor. Ela bai xou os olhos pa ra o to bo gã e ten tou 
lem brar dos di ver sos pro je tos me câ ni cos que exa mi-
na ra na in fân cia, quan do seus pais es ta vam vi vos e 
in cen ti va vam seu in te res se por en ge nha ria me câ ni-
ca. “Os pa tins do to bo gã”, dis se ela, e de pois re pe tiu 
num bra do pa ra ser ou vi da por ci ma do ba ru lho da 
água. “Os pa tins! Eles aju dam o to bo gã a ma no brar 
na ne ve, e tal vez pos sam nos aju dar a ma no brá-lo na 
água!”

“On de es tão os pa tins?”, per gun tou Klaus, olhan-
do em vol ta.

“No fun do do to bo gã!”, gri tou Vio let.
“Im pos siak to?”, per gun tou Sunny, o que sig ni fi-

ca va al gu ma coi sa do tipo: “Co mo va mos al can çar 
o fun do do to bo gã?”.

“Não sei”, dis se Vio let, e co me çou a pro cu rar fre-
ne ti ca men te nos bol sos al gum ma te rial pa ra in ven-
ções. Trou xe ra con si go uma com pri da fa ca de pão, 
mas ela se fo ra des de que a usa ra pe la úl ti ma vez 
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— pro va vel men te ar ras ta da pe la cor ren te za, jun to 
com Qui gley. Ela olhou pa ra a fren te, pa ra a tor ren-
te de água es pu man te que amea ça va en gol fá-los. 
Vio let con tem plou as mar gens dis tan tes do ar roio, 
que fi cavam ca da vez mais dis tan tes à me di da que 
ele con ti nua va a se alar gar. E olhou pa ra os ir mãos, 
que aguar da vam pa ra ser sal vos por suas ha bi li da des 
in ven ti vas. Seus ir mãos olha ram de vol ta, e os três 
Bau de lai re se en treo lha ram por um mo men to, pis-
can do pa ra ex pul sar a água es cu ra dos olhos en quan-
to pen sa vam em al gu ma coi sa pa ra fa zer.

Jus to na que le mo men to, con tu do, mais um olho 
che gou, tam bém pis can do pa ra ex pul sar a água es-
cu ra en quan to se er guia pa ra fo ra da cor ren te za, bem 
na fren te dos Bau de lai re. De iní cio pa re cia o olho 
de al gu ma ter rí vel cria tu ra ma ri nha, en con trá vel so-
men te em li vros de mi to lo gia e nas pis ci nas de cer tos 
bal neá rios. Mas quan do o to bo gã che gou mais per-
to, as crian ças pu de ram ver que o olho era fei to de 
me tal, em po lei ra do no to po de um com pri do mas-
tro me tá li co que se cur va va na pon ta pa ra pro por-
cio nar um ân gu lo me lhor de vi são. É mui to inu si-
ta do ver um olho de me tal se er guen do do meio das 
águas tur bu len tas de um ar roio, e no en tan to aque-
le olho era al go que os Bau de lai re já ti nham vis to 
mui tas ve zes, des de o seu pri mei ro en con tro com um 
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olho ta tua do no tor no ze lo es quer do do con de Olaf. 
O olho era uma in sígnia e, se vo cê olhas se pa ra ele 
de um de ter mi na do mo do, tam bém se pa re cia com 
três le tras mis teriosas.

“c.s.c.!”, gri tou Sunny, quan do o to bo gã se apro-
xi mou ain da mais.

“O que é is so?”, per gun tou Klaus.
“É um pe ris có pio!”, dis se Vio let. “São usa dos por 

sub ma ri nos, pa ra olhar as coi sas que es tão na su per-
fí cie da água!”

“Is so quer di zer”, gri tou Klaus, “que há um sub-
ma ri no abai xo de nós?”

Vio let não pre ci sou res pon der, pois o olho se er-
gueu mais aci ma da água e os ór fãos pu de ram ver 
que o mas tro es ta va pre so a uma gran de pe ça cha ta 
de me tal, a maior par te da qual es ta va sub mer sa. O 
to bo gã che gou mais per to, até o pe ris có pio fi car ao 
al can ce da mão, e en tão pa rou, co mo uma jan ga da 
pa ra ria ao atin gir uma gran de pe dra.

“Olhem!”, gri tou Vio let en quan to as águas pre-
ci pi ta vam-se à vol ta de les. Ela apon tou pa ra uma 
es co ti lha bem na ba se do pe ris có pio. “Va mos ba ter, 
tal vez pos sam nos ou vir!”

“Mas não te mos ideia de quem es tá lá den tro”, 
dis se Klaus.

“Va ma gir!”, guin chou Sunny, o que que ria di zer: 
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“É nos sa úni ca pos si bi li da de de via jar por es sas águas 
em se gu ran ça”, en tão se in cli nou pa ra a es co ti lha e 
co me çou a ras pá-la com os den tes. Seus ir mãos jun-
ta ram-se a ela, pre fe rin do usar os pu nhos pa ra es-
mur rar a es co ti lha de me tal.

“Olá!”, gri tou Vio let.
“Olá!”, ber rou Klaus.
“Sha lom!”, guin chou Sunny.
Por ci ma do ba ru lho da tor ren te im pe tuo sa, os 

Bau de lai re ou vi ram um som mui to aba fa do vin do 
de trás da es co ti lha. O som era uma voz hu ma na, 
que res soa va e fa zia eco, co mo se vies se do fun do de 
um po ço. “Ami go ou ini mi go?”, dis se a voz.

Os Bau de lai re se en treo lha ram. Eles sa biam, as-
sim co mo es tou cer to de que vo cê sa be, que “amigo 
ou ini mi go?” é uma sau da ção tra di cio nal, di ri gi da a 
vi si tan tes que se apro xi mam de um lu gar im por tan-
te, co mo um pa lá cio real ou uma lo ja de cal ça dos 
for te men te guar da da, e pre ci sam se iden ti fi car co mo 
ami gos ou ini mi gos das pes soas que es tão den tro. 
Mas os ir mãos não sa biam se eram ami gos ou ini mi-
gos pe la sim ples ra zão de que não ti nham a me nor 
ideia de quem es ta va per gun tando.

“O que va mos di zer?”, per gun tou Vio let, bai xan-
do o tom de voz. “O olho po de que rer di zer que o 
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sub ma ri no é do con de Olaf, e nes se ca so so mos ini-
mi gos.”

“O olho po de sig ni fi car que o sub ma ri no é  c.s.c.”, 
dis se Klaus, “e nes se ca so so mos ami gos.”

“Ób vio!”, dis se Sunny, o que que ria di zer: “Só 
exis te uma res pos ta que nos fa ça en trar no sub ma ri-
no”, e gri tou pa ra a es co ti lha: “Ami go!”.

Hou ve uma pau sa, e en tão a voz ecoan te fa lou de 
no vo: “Se nha, por fa vor”.

Os Bau de lai re se en treo lha ram mais uma vez. 
Uma se nha, co mo se sa be, é uma cer ta pa la vra ou 
fra se que al guém pro nun cia a fim de re ce ber in for-
ma ções ou aden trar um lu gar se cre to, e os ir mãos, é 
cla ro, não fa ziam ideia do que di zer pa ra aden trar 
um sub ma ri no. Por um mo men to, eles não dis se ram 
na da, ape nas ten ta ram pen sar, mui to em bo ra de se-
jas sem es tar em um lu gar mais tran qui lo, pa ra po der 
pen sar sem os ruí dos das águas re vol tas a cor rer e dos 
pei xes a tos sir. De se ja vam que, em vez de es tar aban-
do na dos à pró pria sor te em um to bo gã no meio do 
Ar roio Ena mo ra do, es ti ves sem em al gu ma sa la si len-
cio sa, co mo a bi blio te ca dos Bau de lai re, on de pu-
des sem fi car sen ta dos em si lên cio, len do tu do a res-
pei to de qual po de ria ser a se nha. Mas en quan to os 
três ir mãos pen sa vam em uma bi blio te ca, uma das 
ir mãs lem brou-se de ou tra: a bi blio te ca des truí da de 
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c.s.c., lá em ci ma, no Va le das Cor ren te zas que So-
pram Cons tan tes, on de an tes se er guia a base de 
ope ra ções. Vio let pen sou em uma ar ca da de fer ro, 
um dos pou cos re ma nes cen tes da bi blio te ca, e no 
le ma ali gra va do. A mais ve lha dos Bau de lai re olhou 
pa ra seus ir mãos, in cli nou-se pa ra a es co ti lha e re pe-
tiu as pa la vras mis te rio sas que ti nha vis to e que, as-
sim es pe ra va, a le va riam, jun to com os ir mãos, à 
se gu ran ça.

“O mun do aqui si len cia”, dis se ela.
Hou ve uma pau sa e, com um es tri den te créc! me-

tá li co, a es co ti lha se abriu, e os ir mãos olha ram pa ra 
den tro de um bu ra co es cu ro on de uma es ca da pre sa 
à pa re de lhes per mi ti ria des cer. Eles es tre me ce ram, 
e não ape nas por cau sa da fria gem que vinha dos 
ven tos gé li dos da mon ta nha e das águas escuras e 
apres sa das do Ar roio Ena mo ra do. Eles es tre me ce-
ram por que não sa biam pa ra on de es ta vam in do, 
nem quem iriam en con trar se des ces sem a es ca da 
pa ra den tro do bu ra co. Em vez de en trar, os Bau de-
lai re que riam gri tar uma coi sa pa ra bai xo atra vés da 
es co ti lha — as mes mas pa la vras que al guém lhes gri-
ta ra pa ra ci ma. “Ami go ou ini mi go?” é o que que-
riam per gun tar. “Ami go ou ini mi go?” Se ria mais 
se gu ro en trar no sub ma ri no ou ar ris car a vi da do 
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la do de fo ra, nas águas im pe tuo sas do Ar roio 
Ena mo ra do?

“En trem, jo vens Bau de lai re”, dis se a voz, e, 
per ten ces se ela a ami go ou ini mi go, os Bau de lai-
re de ci di ram en trar.




