
Tradução

José Antonio Arantes

2 -a  edição

11742 - Jonathan Strange_2ED.indd   3 4/1/15   10:06 AM



Copyright © by Su san na Clar ke, 2004
Copyright © das ilustrações by Por tia Ro sen berg, 2004
Pu bli ca do ori gi nal men te na In gla ter ra, pela Blo oms bury Pu blis hing.

O selo Seguinte pertence à Editora Schwarcz S.A.

Tí tu lo ori gi nal
Jo na than Stran ge & Mr. Nor rell

Capa
Alceu Chiesorin Nunes

Ilustração de capa
Jean-Michel Trauscht

Pre pa ra ção
Ma ria Ce cí lia Ca ro pre so

Re vi são
Carmen S. da Costa
Marise Simões Leal

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Clarke, Susanna
Jonathan Strange & Mr. Norrell / Susanna Clarke ; ilustra-

ções Portia Rosenberg. — 2a ed.— São Paulo : Seguinte, 2015.

Título original: Jonathan Strange & Mr. Norrell.
isbn 978-85-359-0714-8

1. Bruxos — Ficção  2. Mágicos — Ficção  3. Ficção fantásti-
ca  4. Ficção inglesa  i. Rosenberg, Portia  ii. Título.  

05-4779                                                                 cdd-823.037

Índice para catálogo sistemático:
1. Bruxos : Magia : Ficção fantástica : Literatura inglesa  823.037

[2015]
Todos os direitos desta edição reservados à
editora schwarcz s.a.
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32
04532 -002 — São Paulo — sp

Telefone: (11) 3707 -3500
Fax: (11) 3707 -3501
www.seguinte.com.br
www.facebook.com / editoraseguinte
contato@seguinte.com.br

11742 - Jonathan Strange_2ED.indd   4 4/1/15   10:06 AM



Sumário

introdução: É o seguinte, 11

volume 1: Mr. Nor rell, 15

 1.  A bi bli o te ca de Hurt few, 17
 2.  A es ta la gem Old Star re, 31
 3.  As pe dras de York, 43
 4.  Os ami gos da ma gia in gle sa, 53
 5.  Dra wlight, 64
 6.  “Meu se nhor, a ma gia não é res pei tá vel”, 79
 7.  Uma opor tu ni da de pou co pro vá vel de se re pe tir, 91
 8.  Um ca va lhei ro de ca be los de al go dão, 98
 9.  Lady Pole, 108
 10.  A di fi cul da de de en con trar em pre go para um mago, 113
 11.  Brest, 117
 12.  O es pí ri to da ma gia in gle sa leva Mr. Nor rell a apoi ar a Grã-Bre ta nha, 123
 13.  O mago da rua Thre ad ne e dle, 134
 14.  A fa zen da Des gos to, 143
 15.  “Como vai Lady Pole?”, 152
 16.  Es pe ran ça Per di da, 161
 17.  A inex pli cá vel apa ri ção de vin te e cin co gui néus, 170

11742 - Jonathan Strange_2ED.indd   7 4/1/15   10:06 AM



 18.  Sir Wal ter con sul ta ca va lhei ros de vá ri as pro fis sõ es, 178
 19.  O clu be dos Peep-O’Day-Boys, 186
 20.  O cha pe lei ro in ve ros sí mil, 193
 21.  O ba ra lho de Mar se lha, 201
 22.  O ca va lei ro de paus, 210

volume 2: Jo na than Stran ge, 225

 23.  A Casa da Som bra, 227
 24. Um ou tro mago, 243
 25.  O en si no de um mago, 253
 26.  Orbe, co roa e ce tro, 266
 27.  A es po sa do mago, 277
 28.  A bi bli o te ca do Du que de Rox burg he, 292
 29.  Na casa de José Es to ril, 305 
 30.  O li vro de Ro bert Find helm, 328
 31.  De zes se te na po li ta nos mor tos, 339
 32.  O rei, 363
 33.  Po nha-me nos olhos a lua, 381
 34.  À bei ra do de ser to, 391
 35.  O ca va lhei ro do con da do de Not ting ham, 397
 36.  To dos os es pe lhos do mun do, 410
 37.  O Cin que Dra gow nes, 424
 38.  D’ A Re vis ta de Edim bur go, 436
 39.  Os dois ma gos, 440
 40.  “Pode es tar cer to: Wa ter loo não exis te!”, 456
 41.  Sta re cross, 478
 42.  Stran ge re sol ve es cre ver um li vro, 489
 43.  A cu ri o sa aven tu ra de Mr. Hyde, 500
 44.  Ara bel la, 519

11742 - Jonathan Strange_2ED.indd   8 4/1/15   10:06 AM



volume 3: John Us kglass, 523

 45.  Pre fá cio a His tó ria e prá ti ca da ma gia in gle sa, 525
 46.  “O céu fa lou co mi go...”, 530
 47.  “Um moço pre to e um su jei to azul, isso deve sig ni fi car al gu ma coi sa.”, 544
 48.  As gra vu ras, 559
 49.  Im pe tu o si da de e lou cu ra, 575
 50.  His tó ria e prá ti ca da ma gia in gle sa, 582
 51.  Uma fa mí lia de nome Greys te el, 601
 52.  A ve lha dama de Can na re gio, 611
 53.  Um pe que no ca mun don go cin zen to mor to, 619
 54.  Uma cai xi nha da cor da tris te za, 632
 55.  O se gun do verá o seu mais caro bem nas mãos do ini mi go, 647
 56.  A Tor re Ne gra, 660
 57.  As Car tas Ne gras, 674
 58.  Henry Wo od ho pe faz uma vi si ta, 679
 59.  Leu cro cu ta, o Lobo da Noi te, 688
 60. Tem pes ta de e men ti ras, 708
 61.  Árvore fala com pe dra; pe dra fala com água, 720
 62.  Fui até eles com um gri to que que brou o si lên cio de uma flo res ta in ver nal, 731
 63.  O pri mei ro en ter ra rá o pró prio co ra ção numa es cu ra flo res ta sob a 
       neve e, ain da as sim, sen ti rá a pró pria dor, 737
 64.  Duas ver sõ es de Lady Pole, 755
 65.  As cin zas, as pé ro las, a col cha e o bei jo, 766
 66.  Jo na than Stran ge e Mr. Nor rell, 776
 67.  O pil ri tei ro, 789
 68.  “Sim.”, 796
 69.  Stran gi tas e nor rel li tas, 810

11742 - Jonathan Strange_2ED.indd   9 4/1/15   10:06 AM



volume 1
Mr. Nor rell

Ele qua se nun ca fa la va de ma gia; quan do fa la va, era como 
uma aula de his tó ria e nin guém ti nha pa ci ên cia para ouvi-lo.
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1. A biblioteca de Hurtfew
Outono de 1806 — janeiro de 1807

Al guns anos atrás, na ci da de de York, exis tia uma so ci e da de de ma gos. Eles 
se reu ni am na ter cei ra quar ta-fei ra de cada mês e liam en sai os lon gos e en fa do-
nhos so bre a his tó ria da ma gia in gle sa.

Eram ma gos ca va lhei ros. Ou seja, nun ca fi ze ram mal a nin guém por meio 
da ma gia, nem por meio dela ja mais fi ze ram al gum bem. De fato, para fa lar 
a ver da de, ne nhum de les nun ca re cor reu ao me nor en can ta men to, nem por 
meio da ma gia ja mais fez uma fo lha de ár vo re tre mu lar, nun ca al te rou o cur so 
de uma par tí cu la de pó ou mu dou um só fio de ca be lo na ca be ça de al guém. 
Po rém, fei ta essa pe que na res sal va, os ma gos ti nham a re pu ta ção de ser os ca va-
lhei ros mais sá bi os e mais má gi cos do con da do de York.

Re fe rin do-se à pro fis são, um gran de mago afir mou que os que a exer cem 
“de vem se es for çar e dar tra tos à bola para apren der al gu ma coi sa, mas en tre 
eles a de sa ven ça é sem pre mu i to na tu ral”,1 e os ma gos de York com pro va ram a 
ver da de dis so ao lon go de mu i tos anos.

No ou to no de 1806, aco lhe ram um novo mem bro, um ca va lhei ro de nome 
John Se gun dus. Na pri mei ra reu ni ão de que par ti ci pou, Mr. Se gun dus se 
le van tou e pro fe riu um dis cur so ante a so ci e da de. Co me çou por con gra tu lar os 
ca va lhei ros pela his tó ria no tá vel que ti nham; enu me rou os mu i tos ma gos e his-

17

1. His tó ria e prá ti ca da ma gia in gle sa, de Jo na than Stran ge. Vol. 1, cap. 2, ed. John Mur-
ray, Lon dres, 1816.
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to ri a do res re no ma dos que em di fe ren tes pe rí o dos per ten ce ram à So ci e da de de 
York. Deu a en ten der que sa ber da exis tên cia de tal so ci e da de fora um gran de 
es tí mu lo para ir até York. Os ma gos do Nor te, lem brou ele ao pú bli co, sem pre 
ha vi am sido mais res pei ta dos do que os do Sul. Mr. Se gun dus dis se que es tu da ra 
ma gia du ran te anos a fio e co nhe cia a his tó ria de to dos os gran des ma gos do pas-
sa do. Lera as no vas pu bli ca çõ es so bre o as sun to e até fi ze ra uma mo des ta con-
tri bu i ção para a pro li fe ra ção de las, mas re cen te men te co me ça ra a se per gun tar 
por que os gran des fei tos de ma gia so bre os quais lera per ma ne ci am nas pá gi nas 
do li vro que es cre ve ra e já não eram vis tos nas ruas nem no ti ci a dos nos jor nais. 
Mr. Se gun dus dis se que gos ta ria de sa ber por que os ma gos mo der nos não eram 
ca pa zes de pra ti car a ma gia so bre a qual es cre vi am. Em re su mo, de se ja va sa ber 
por que não se fa zia mais ma gia na In gla ter ra.

Era a per gun ta mais ba nal do mun do. Era a per gun ta que, cedo ou tar de, 
qual quer cri an ça no rei no fa ria à go ver nan ta, ao pro fes sor ou aos pais. En tre-
tan to, os cul tos in te gran tes da So ci e da de de York não gos ta ram nem um pou co 
de ouvi-la, por que es ta vam tão in ca pa ci ta dos para res pon dê-la quan to qual quer 
ou tra pes soa.

O pre si den te da So ci e da de de York (cujo nome era Dr. Fox cas tle) di ri giu-
se a John Se gun dus e ex pli cou que aque la era uma per gun ta equi vo ca da.

— Ela pres su põe que o mago tem uma es pé cie de de ver de pra ti car a 
ma gia, o que, cla ro, é um dis pa ra te. Creio que o se nhor não su ge ri ria que a ta re-
fa do bo tâ ni co fos se cri ar mais flo res. Ou que o as trô no mo de ves se re or ga ni zar 
as es tre las. O mago, meu se nhor, es tu da a ma gia pra ti ca da mu i to tem po atrás. 
Por que es pe rar dele mais do que isso?

Um ca va lhei ro ido so de olhos azu is apa ga dos e rou pas de co res tam bém 
apa ga das (cha ma do Hart ou Hunt, Mr. Se gun dus não en ten deu bem o nome) 
dis se apa ga da men te que não ti nha a me nor im por tân cia a ex pec ta ti va em tor no 
do que um mago deve fa zer. Um ca va lhei ro não de via pra ti car ma gia. Ma gia 
era o que os ma gos de rua si mu la vam fa zer para ti rar os cen ta vos das cri an ças. 
A ma gia (no sen ti do prá ti co) es ta va de gra da da. Ti nha as so ci a çõ es vul ga res. Era 
ami ga ín ti ma de ros tos bar bu dos, ci ga nos e la drõ es de do mi cí li os; do fre qüen-
ta dor de lu ga res imun dos com cor ti nas ama re las en car di das. Não, não! Um 
ca va lhei ro não ti nha de pra ti car ma gia. Um ca va lhei ro po dia es tu dar a his tó ria 
da ma gia (nada mais no bre), mas não ti nha de pra ti car ma gia al gu ma. O ca va-
lhei ro ido so olhou para Mr. Se gun dus com olhos apa ga dos e pa ter nais e dis se 
que es pe ra va que Mr. Se gun dus não ti ves se re cor ri do a en can ta men tos.

Mr. Se gun dus co rou.
Mas a cé le bre má xi ma dos ma gos se re ve lou ver da dei ra: dois ma gos — no 

caso o Dr. Fox cas tle e Mr. Hunt, ou Hart — não con se guiam con ci li ar os ar gu-

18
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men tos opos tos de dois ou tros ma gos. Vá ri os ca va lhei ros co me ça ram a per ce ber 
que ti nham a mes ma opi ni ão que Mr. Se gun dus e que ne nhu ma ou tra per gun-
ta con cer nen te a todo o co nhe ci men to da ma gia te ria mai or im por tân cia. En tre 
os par ti dá ri os de Mr. Se gun dus, o prin ci pal era um ca va lhei ro de nome Ho ney-
fo ot, um su jei to cor di al e sim pá ti co de cin qüen ta e cin co anos, fa ces ro sa das e 
ca be lo gri sa lho. Dado que a dis cus são fi cou mais aca lo ra da e o Dr. Fox cas tle 
fa la va com Mr. Se gun dus com mais sar cas mo, Mr. Ho ney fo ot di ri giu-se a Mr. 
Se gun dus vá ri as ve zes, sus sur ran do fra ses con for ta do ras como: “Se nhor, não 
lhes dê aten ção. Sou da mes ma opi ni ão”, “O se nhor tem toda a ra zão, não se 
dei xe es mo re cer” e “To cou no pon to! Sim, se nhor, to cou mes mo! A fal ta da per-
gun ta cer ta é que an tes nos to lhia. Ago ra que está aqui, fa re mos gran des coi sas”.

Pa la vras tão gen tis as sim não dei xa ram de en con trar um ou vin te agra de ci-
do em John Se gun dus, cujo aba lo lhe trans pa re cia na fi si o no mia.

— Creio ter sido de sa gra dá vel — sus sur rou para Mr. Ho ney fo ot. — Não 
era mi nha in ten ção. Es pe ra va a opi ni ão fa vo rá vel des tes ca va lhei ros.

A prin cí pio Mr. Se gun dus se sen tiu in cli na do ao de sâ ni mo, mas uma 
ex plo são par ti cu lar men te mal do sa do Dr. Fox cas tle des per tou nele uma leve 
in dig na ção.

— Este ca va lhei ro — dis se o Dr. Fox cas tle, cra van do os olhos fri os em Mr. 
Se gun dus — pa re ce con ven ci do de que de ve mos com par ti lhar o des ti no in fe liz 
da So ci e da de dos Ma gos de Man ches ter!

Mr. Se gun dus bai xou a ca be ça na di re ção de Mr. Ho ney fo ot e dis se:
— Não pen sei que os ma gos do con da do de York fos sem tão obs ti na dos. 

Se não exis ti rem ami gos da ma gia no con da do de York, onde os en con tra rei?
A gen ti le za de Mr. Ho ney fo ot com Mr. Se gun dus não ter mi nou nes sa noi-

te. Ele con vi dou Mr. Se gun dus a ir à casa da fa mí lia em High-Pe ter ga te para um 
bom jan tar em com pa nhia de Mrs. Ho ney fo ot e das três lin das fi lhas, o que Mr. 
Se gun dus, um ca va lhei ro sol tei ro e não rico, acei tou com pra zer. Após o jan-
tar, Miss Ho ney fo ot to cou o pi a no for te e Miss Jane can tou em ita li a no. No dia 
se guin te, Mrs. Ho ney fo ot dis se ao ma ri do que John Se gun dus era pre ci sa men te 
como um ca va lhei ro de ve ria ser, mas re ce a va que não se be ne fi ci a ria com isso, 
pois não es ta va na moda ser mo des to, co me di do e bon do so.

Os dois ca va lhei ros logo fi ca ram ín ti mos. Em pou co tem po Mr. Se gun dus 
co me çou a pas sar duas ou três de cada sete noi tes na casa de High-Pe ter ga te. 
Numa oca si ão, a pre sen ça de um gran de gru po de jo vens le vou na tu ral men-
te à re a li za ção de um bai le. Tudo era agra da bi lís si mo, mas qua se sem pre Mr. 
Ho n ey  fo ot e Mr. Se gun dus es ca pu li am para con ver sar so bre o que de fato lhes 
in te res sa va: por que não se fa zia mais ma gia na In gla ter ra? Con tu do, por mais 
que con ver sas sem (com fre qüên cia até as duas ou três da ma nhã), es ta vam bem 

19
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lon ge de uma res pos ta. Isso, po rém, tal vez não im por tas se, pois to dos os ti pos de 
ma gos, an ti quá ri os e es tu di o sos vi nham fa zen do a mes ma per gun ta ha via bem 
mais de du zen tos anos.

Mr. Ho ney fo ot era um ca va lhei ro alto, sor ri den te, ale gre e cheio de ener gia 
que gos ta va de es tar sem pre fa zen do ou pla ne jan do al gu ma coi sa, ra ras ve zes se 
per gun tan do se a coi sa ti nha pro pó si to. A atu al ta re fa lem brou-lhe os gran des 
ma gos me di e vais,2 que, sem pre que ti nham um pro ble ma apa ren te men te di fí cil 
para re sol ver, vi a ja vam a ca va lo por um ano e um dia, ten do como guias um 
ou dois cri a dos má gi cos, e ao fim des se pe rí o do nun ca dei xa vam de en con trar 
a so lu ção. Mr. Ho ney fo ot dis se a Mr. Se gun dus que, em sua opi ni ão, o me lhor 
que po de ri am fa zer era se guir o exem plo des ses gran des ho mens, al guns dos 
quais ti nham ido às re giões mais re mo tas da In gla ter ra, Es có cia e Ir lan da (onde 
a ma gia era mais for te), en quan to ou tros ha vi am se re ti ra do com ple ta men te 
des te mun do e hoje em dia nin guém sa bia ao cer to on de fo ram pa rar ou o que 
fi ze ram quan do lá che ga ram. Mr. Ho ney fo ot não pro pu nha irem tão lon ge; com 
efei to, não de se ja va ir lon ge de modo al gum, por que era in ver no e as es tra das 
es ta vam pés si mas. En tre tan to, es ta va per su a di do de que de ve ri am ir a al gum 
lu gar e con sul tar al guém. Dis se a Mr. Se gun dus que acha va que am bos es ta vam 
fi can do ran ço sos; a van ta gem de uma opi ni ão di fe ren te se ria imen sa. Ne nhum 
des ti no, po rém, ne nhum ob je ti vo se apre sen ta va. Mr. Ho ney fo ot es ta va de ses pe-
ran ça do. Foi en tão que se lem brou de ou tro mago.

Al guns anos an tes, a So ci e da de de York ou vi ra bo a tos de que exis tia um 
ou tro mago no con da do de York. Esse ca va lhei ro vi via numa re gião bas tan te 
re mo ta do in te ri or, onde (di zia-se) pas sa va os dias e as noi tes es tu dan do tex tos de 
ma gia ra ros em sua ex ce len te bi bli o te ca par ti cu lar. Ten do des co ber to o nome 
de mais um mago e onde en con trá-lo, o Dr. Fox cas tle es cre veu-lhe uma car ta 
cor tês na qual o con vi da va a par ti ci par da So ci e da de de York. O ou tro mago res-
pon deu que se sen tia mu i to hon ra do, mas que la men ta va mu i to: es ta va im pos-
si bi li ta do, por causa da lon ga dis tân cia en tre York e Hurt few Ab bey, das es tra das 
ru ins, do tra ba lho que de modo al gum po de ria aban do nar, e as sim por di an te.

To dos os ma gos de York exa mi na ram a car ta e ma ni fes ta ram dú vi da de que 
al guém com uma ca li gra fia tão mi ú da fos se um mago ra zo á vel. De pois, sen tin-
do um li gei ro pe sar pela ex ce len te bi bli o te ca que ja mais ve ri am, afas ta ram o 
mago do pen sa men to. Mas Mr. Ho ney fo ot dis se a Mr. Se gun dus que, di an te da 
im por tân cia da per gun ta “Por que não se faz mais ma gia na In gla ter ra?”, se ria 
um gran de erro da par te de les des con si de rar qual quer opor tu ni da de. Como 
sa ber? Tal vez va les se a pena ou vir a opi ni ão do ou tro mago. Foi en tão que Mr. 

20

2. Mais pre ci sa men te cha ma dos de Áureos, ou ma gos da Ida de de Ouro.
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Ho n ey  fo ot es cre veu uma car ta em que su ge ria que ele e Mr. Se gun dus te ri am 
pra zer em vi si tar o ou tro mago na ter cei ra ter ça-fei ra de pois do Na tal, às duas e 
meia da tar de. Pron to che gou uma res pos ta. Mr. Ho ney fo ot, com a afa bi li da de 
e a ca ma ra da gem ha bi tu ais, man dou cha mar sem de mo ra Mr. Se gun dus e lhe 
mos trou a car ta. Com sua ca li gra fia mi ú da, o ou tro mago es cre ve ra que te ria 
gran de pra zer em co nhe cê-los. Isso bas tou. Mr. Ho ney fo ot fi cou sa tis fei tís si mo e 
foi cor ren do in for mar Wa ters, o co chei ro, de quan do ele se ria ne ces sá rio.

Mr. Se gun dus fi cou so zi nho na sala com a car ta na mão: “Con fes so que 
me sin to um tan to in ca paz de en ten der o mo ti vo de uma hon ra as sim tão sú bi ta. 
É qua se in con ce bí vel que os ma gos de York, com toda a boa sor te da com pa nhia 
mú tua e o in cal cu lá vel be ne fí cio da sa be do ria co mum, te nham a ne ces si da de 
de con sul tar um es tu di o so so li tá rio como eu”.

Ha via um to que de sar cas mo su til na car ta; o mis si vis ta pa re cia zom bar de 
Mr. Ho ney fo ot a cada pa la vra. Mr. Se gun dus fi cou sa tis fei to ao con clu ir que 
Mr. Ho ney fo ot mal o per ce be ra, do con trá rio não te ria ido fa lar com Wa ters 
com tan ta eu fo ria. Era uma car ta tão hos til que Mr. Se gun dus sen tiu se dis si-
par todo o de se jo de vi si tar o ou tro mago. Bem, não obs tan te, pen sou, devo ir, 
por que Mr. Ho ney fo ot o de se ja, e o que afi nal po de rá su ce der de pior? Va mos 
vi si tá-lo, fi car de sa pon ta dos, e pron to.

Uma tem pes ta de pre ce deu o dia da vi si ta; a chu va cri a ra po ças com pri das 
e ir re gu la res nos cam pos cas ta nhos e sem ve ge ta ção; te lha dos mo lha dos pa re ci am 
es pe lhos de pe dra; e a di li gên cia de Mr. Ho ney fo ot per cor reu um mun do que 
con ti nha uma por ção mu i to mai or de céu cin za-gé li do e uma por ção mu i to 
me nor de chão fir me con for ta dor do que o ha bi tu al.

Des de a pri mei ra noi te Mr. Se gun dus ti nha a in ten ção de per gun tar a Mr. 
Ho ney fo ot a res pei to da So ci e da de Cul ta dos Ma gos de Man ches ter, que o Dr. 
Fox cas tle men ci o na ra. Per gun ta va ago ra.

— Essa so ci e da de foi fun da da não mu i to tem po atrás — dis se Mr. Ho ney-
fo ot. — Seus mem bros eram clé ri gos da clas se mais po bre, ex-co mer ci an tes res pei-
tá veis, bo ti cá ri os, ad vo ga dos, do nos de moi nhos apo sen ta dos com al gu ma no ção 
de la tim e as sim por adi an te, pes so as que se po de ri am qua li fi car de qua se-ca va-
lhei ros. Creio que o dou tor Fox cas tle fi cou sa tis fei to quan do se dis per sa ram... 
Ele não acha que pes so as des sa clas se de vam se tor nar ma gos. Mas sai ba que 
en tre eles ha via vá ri os ho mens in te li gen tes. Co me ça ram, as sim como o se nhor, 
com o ob je ti vo de tra zer a prá ti ca da ma gia de vol ta ao mun do. Eram ho mens 
prá ti cos e pre ten di am apli car à ma gia os prin cí pi os da ra zão e da ci ên cia, como 
o fi ze ram com as ar tes ma nu fa tu rei ras. De no mi na ram-na “tau ma tur gia ra ci o-
nal”. Como não deu re sul ta dos, de sa ni ma ram. Bem, não se pode cul pá-los por 
isso. Mas dei xa ram que a de si lu são os me tes se em todo tipo de di fi cul da des. 

21
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Co me ça ram a achar que no mun do não exis te e ja mais exis tiu ma gia. Afir ma-
ram que os ma gos Áureos eram to dos im pos to res ou se ti nham dei xa do en ga nar. 
E que o Rei Cor vo é uma in ven ção dos in gle ses do Nor te para pro te gê-los da 
ti ra nia do Sul (sen do eles mes mos do Nor te, ti nham uma cer ta afi ni da de com 
isso). Ah, os ar gu men tos que apre sen ta vam eram mu i to en ge nho sos. Es que ceu- 
me, ago ra, como ex pli ca vam a exis tên cia do Rei no En can ta do. Dis per sa ram-se, 
co mo lhe dis se, e um de les, que se não me en ga no se cha ma va Au brey, pre ten-
dia es cre ver so bre tudo isso e pu bli car. Mas, quan do che gou o mo men to, uma 
es pé cie de me lan co lia per ma nen te se apo de rou dele e não foi ca paz de en con-
trar es tí mu lo su fi ci en te para co me çar.

— Po bre ca va lhei ro — dis se Mr. Se gun dus. — Tal vez seja a épo ca. Não 
vi ve mos uma épo ca para ma gia ou co nhe ci men to, não é mes mo? Co mer ci an-
tes pros pe ram, ma ri nhei ros, po lí ti cos, mas não ma gos. Nos so tem po pas sou. 
— Re fle tiu um pou co. — Três anos atrás, quan do es ti ve em Lon dres, co nhe ci 
um mago de rua, um an da ri lho de ca rá ter du vi do so com uma es tra nha de for ma-
ção. O ho mem me per su a diu a pa gar uma ele va da soma de di nhei ro em tro ca 
da pro mes sa de que me re ve la ria um gran de se gre do. Quan do lhe en tre guei 
o di nhei ro, dis se-me que um dia dois ma gos res ti tu i ri am a ma gia à In gla ter ra. 
Em bo ra eu não acre di te nem um pou co em pro fe ci as, foi pen san do no que ele 
dis se que re sol vi des co brir a ver da de so bre o nos so de clí nio... Não é es tra nho?

— Tem toda a ra zão, pro fe ci as são uma gran de to li ce — pon de rou Mr. 
Ho ney fo ot, rin do. Em se gui da, como se as sal ta do por um pen sa men to, acres-
cen tou: — So mos dois ma gos. Ho ney fo ot e Se gun dus — dis se, tes tan do as pa la-
vras, como se ima gi nas se de que for ma apa re ce ri am nos jor nais e nos li vros de 
his tó ria. — Ho ney fo ot e Se gun dus... Soa mu i to bem.

Mr. Se gun dus me ne ou a ca be ça.
— O su jei to co nhe cia a mi nha pro fis são e era de es pe rar que qui ses se me 

fa zer crer que eu era um dos dois ho mens. Mas no fim me fa lou, mu i to fran ca-
men te, que não se ria eu. No iní cio tive a im pres são de que não es ta va se gu ro 
dis so. Ha via algo a ver co mi go... Ele me pe diu que es cre ves se meu nome e o 
exa mi nou du ran te um bom tem po.

— Creio que per ce beu que não te ria como ar ran car mais di nhei ro do 
se nhor — co men tou Mr. Ho ney fo ot.

Hurt few Ab bey fi ca va a uns vin te qui lô me tros a no ro es te de York. A an ti-
güi da de es ta va só no nome. Lá exis ti ra uma aba dia, mas mu i to tem po atrás. A 
casa atu al fora cons tru í da na épo ca da rai nha Ana. Era mu i to bo ni ta, qua dra da, 
de apa rên cia só li da, num belo par que cheio de ár vo res úmi das e de as pec to fan-
tas ma gó ri co (o dia es ta va fi can do um tan to ene vo a do). Um rio (cha ma do Hurt) 
atra ves sa va o par que, e uma bela pon te de apa rên cia clás si ca pas sa va so bre ele.
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O ou tro mago (cha ma do Nor rell) es ta va no ves tí bu lo para re ce ber os vi si-
tan tes. Era mi ú do, tal como sua ca li gra fia, e a voz, ao lhes dar as boas-vin das 
a Hurt few, soou mu i to su a ve, como se ele não ti ves se o há bi to de ex pres sar os 
pen sa men tos em voz alta. Mr. Ho ney fo ot, que era um pou co sur do, não ou viu 
o que ele dis se.

— Meu se nhor, es tou fi can do ve lho. Seja pa ci en te co mi go.
Mr. Nor rell con du ziu as vi si tas a uma ele gan te sala em cuja la rei ra ar dia 

um fogo con for ta dor. Não ha via uma só vela ace sa; duas ja ne las mag ní fi cas dei-
xa vam en trar luz su fi ci en te, se bem que uma luz cin zen ta e nada ani ma do ra. 
Con tu do, ocor reu a Mr. Se gun dus que ha ve ria uma se gun da la rei ra ace sa, ou 
ve las, em al gum lu gar da sala, de for ma que ele não pa ra va de se vi rar na ca dei ra 
para olhar em vol ta e ver onde es ta vam. Mas nada se me lhan te ha via, tal vez só 
um es pe lho ou um re ló gio an ti go.

Mr. Nor rell dis se que lera o re la to de Mr. Se gun dus so bre os êxi tos dos cri a-
dos má gi cos de Mar tin Pale.3

— Uma obra lou vá vel, mas o se nhor es que ceu o mes tre Fal low thought. Um 
es pí ri to me nor, cla ro, cuja uti li da de para o Dou tor Pale era ques ti o ná vel.4 Mas 
sem Fal low thought a bre ve his tó ria dele fi ca ria in com ple ta.

 Se guiu-se um si lên cio.
— Re fe re-se a um es pí ri to en can ta do cha ma do Fal low thought? — per gun-

tou Mr. Se gun dus. — Que ro di zer... que ro di zer, nun ca ouvi fa lar des sa cri a tu-
ra, nes te ou em qual quer ou tro mun do.

Mr. Nor rell sor riu pela pri mei ra vez, mas uma es pé cie de sor ri so in te ri or.
— Cla ro — re pli cou. — Es que ceu-me. Está tudo na his tó ria de Hol garth 

e Pic kle, de como eles li da ram com o mes tre Fal low thought, obra que o se nhor 
pro va vel men te não leu. Eu o fe li ci to, por que for ma vam uma du pla de tes tá vel... 
mais cri mi no sos do que ma gos. Quan to me nos sou ber mos so bre eles, me lhor.

— Ah, meu se nhor! — ex cla mou Mr. Ho ney fo ot, achan do que Mr. Nor rell 
se re fe ria a um dos li vros que pos su ía. — Ou vi mos coi sas ina cre di tá veis so bre 
sua bi bli o te ca. To dos os ma gos do con da do de York fo ram vi ti ma dos pela in ve ja 
quan do sou be ram da quan ti da de de li vros que o se nhor pos sui!

— Não diga! — ex cla mou Mr. Nor rell, im pas sí vel. — O se nhor me sur pre en  de. 
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3. Uma des cri ção com ple ta dos cri a dos má gi cos do Dr. Pale, seus no mes, his tó ri as, ca rac te res e 
ser vi ços que lhe pres ta ram. John Se gun dus, ed. Tho mas Bu rham, Li vrei ro, Nor thamp ton, 1799.

4. Dr. Mar tin Pale (1485-1567), fi lho de um cur ti dor de cou ro do con da do de War wick, 
no cen tro da In gla ter ra. Último dos ma gos Áureos, ou da Ida de de Ouro. Ou tros o su ce de ram 
(conf. Gre gory Ab sa lom), em bo ra de re pu ta ção dis cu tí vel. Pale foi, sem dú vi da, o úl ti mo 
ma go in glês a se aven tu rar no Rei no En can ta do.
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Não fa zia idéia de que meus in te res ses fos sem tão co nhe ci dos... Deve ter sido 
Tho rough go od — dis se, pen sa ti vo, men ci o nan do o nome de um ho mem que 
ven dia li vros e ob je tos ra ros no pe que no mer ca do de York. — Chil der mass me 
avi sou vá ri as ve zes que Tho rough go od é in dis cre to.

Mr. Ho ney fo ot não en ten deu bem. Se ele ti ves se uma tal quan ti da de de 
li vros so bre ma gia, ado ra ria fa lar de les, ado ra ria que o elo gias sem por eles, que 
o ad mi ras sem. Não acre di ta va que Mr. Nor rell não fos se as sim. Por tan to, com 
a in ten ção de ser gen til e dei xar Mr. Nor rell à von ta de (por que acha va que o 
ca va lhei ro era tí mi do), per sis tiu:

— O se nhor se im por ta ria se eu ex pres sas se o de se jo de ver mos sua ex ce-
len te bi bli o te ca?

Mr. Se gun dus es ta va cer to de que Nor rell se re cu sa ria, mas, em vez dis so, 
Mr. Nor rell os fi tou um pou co (ti nha olhos azu is pe que nos e pa re cia es prei tar 
os vi si tan tes de al gum lu gar se cre to den tro de si) e, em se gui da, qua se com cor-
te sia, ce deu ao pe di do de Mr. Ho ney fo ot. Mr. Ho ney fo ot foi todo gra ti dão, fe liz 
ao se con ven cer de que sa tis fi ze ra Mr. Nor rell tan to como a si mes mo.

Mr. Nor rell con du ziu os dois ca va lhei ros por um cor re dor, um cor re dor 
bas tan te co mum, pen sou Mr. Se gun dus, as pa re des e o piso re ves ti dos de 
ma dei ra de car va lho bem po li da chei ran do a cera de abe lha. De pois ha via uma 
es ca da, ou tal vez só três ou qua tro de graus, e adi an te ou tro cor re dor onde o ar 
era um pou co mais frio e o piso fei to da boa pe dra de York: tudo sem ca rac-
te rís ti cas es pe ci ais. (Ou será que o se gun do cor re dor vi nha an tes da es ca da ou 
dos de graus? Ou será que nem exis tia uma es ca da?) Mr. Se gun dus era o tipo 
de ca va lhei ro que sem pre con se gue di zer se está di an te do nor te ou do sul, do 
les te ou do oes te. Não se tra ta va de um ta len to do qual sen tis se um or gu lho 
es pe ci al — para ele era tão na tu ral quan to sa ber que a ca be ça ain da es ta va no 
pes co ço —, mas na casa de Mr. Nor rell esse dom de sa pa re ceu. Mais tar de, 
ja mais con se gui ria re pro du zir a se qüên cia de cor re do res e cô mo dos pe los quais 
fo ram con du zi dos, nem se quer cal cu lar quan to tem po de mo ra ram para che gar 
à bi bli o te ca. Tam pou co se ria ca paz de dis tin guir a di re ção. Pa re cia-lhe que Mr. 
Nor rell des co bri ra al gum tipo de quin to pon to da bús so la — nem les te, nem 
sul, nem oes te, nem nor te, mas algo bem di fe ren te, e essa era a di re ção para a 
qual os con du zia. Mr. Ho ney fo ot, de sua par te, não pa re cia no tar nada es tra nho.

A bi bli o te ca era tal vez um pou co me nor do que a sala de vi si tas que ti-
nham aca ba do de dei xar. Ha via um ex ce len te fogo na la rei ra e tudo era con for to 
e quie tu de. Con tu do, tam bém ali, a luz pa re cia não se har mo ni zar com as três 
ja ne las al tas de doze vi dra ças, de sor te que, mais uma vez, Mr. Se gun dus se viu 
per tur ba do pela per sis ten te sen sa ção de que ha ve ria ou tras ve las, ou tras ja ne las 
ou ou tra la rei ra que pro por ci o nas sem luz. As ja ne las exis ten tes da vam vis ta para 
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uma enor me vas ti dão de som bria chu va in gle sa, de for ma que Mr. Se gun dus 
não con se guia ver a pai sa gem nem per ce ber em que par te da casa se acha vam.

O cô mo do não es ta va va zio; sen ta do a uma mesa es ta va um ho mem, que 
se le van tou quan do eles en tra ram e a quem Mr. Nor rell bre ve men te apre sen tou 
como Chil der mass, seu pro cu ra dor.

Não era ne ces sá rio al guém di zer a ma gos como Mr. Ho ney fo ot e Mr. 
Se gun dus que o pro pri e tá rio pre za va a bi bli o te ca de Hurt few Ab bey aci ma de 
to dos os seus ou tros bens; e não se sur pre en de ram ao des co brir que Mr. Nor rell 
con ce be ra um lin do por ta-jói as para abri gar sua me ni na-dos-olhos. As es tan tes 
de li vros que for ra vam as pa re des do cô mo do eram de ma dei ra in gle sa e se as se-
me lha vam a ar cos gó ti cos en ta lha dos. Ha via en ta lhes de fo lhas (fo lhas se cas e 
tor ci das, como se o ar tis ta ti ves se pre ten di do re pre sen tar o ou to no), en ta lhes de 
raí zes e ra mos en tre la ça dos, en ta lhes de ba gas e he ras, tudo mu i to bem-fei to. Mas 
a ma ra vi lha das es tan tes nada sig ni fi ca va per to da ma ra vi lha dos li vros.

A pri mei ra coi sa que um es tu dan te de ma gia apren de é que exis tem li vros 
so bre ma gia e li vros de ma gia. A se gun da coi sa é que num bom li vrei ro se pode 
ad qui rir um exem plar per fei ta men te res pei tá vel dos pri mei ros li vros men ci o na-
dos por dois ou três gui néus, en quan to o pre ço dos se gun dos li vros é su pe ri or ao dos 
ru bis.5 Con si de ra va-se mu i to boa, qua se ex traor di ná ria, a bi bli o te ca da so ci e da de 
de York; en tre os mu i tos vo lu mes, ha via cin co obras es cri tas en tre 1550 e 1700 
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5. Como ve mos pela má xi ma de Jo na than Stran ge, ma gos dis cu tem todo tipo de coi sas, 
e mu i tos anos e mu i tos co nhe ci men tos fo ram con sa gra dos ao con tro ver so pro ble ma de se tal 
e tal vo lu me se qua li fi ca como li vro de ma gia. A mai o ria dos lei gos, po rém, acre di ta que esta 
re gra sim ples os sa tis faz mu i to bem: li vros es cri tos an tes de a ma gia ter aca ba do na In gla ter ra 
são li vros de ma gia, li vros es cri tos de pois são li vros so bre ma gia. O prin cí pio, do qual de ri va 
o mé to do em pí ri co do lei go, é que um li vro de ma gia de ve ria ser es cri to por um prá ti co de 
ma gia, e não por um te ó ri co ou his to ri a dor de ma gia. O que se ria mais ló gi co? En tre tan to, aí 
re si de um pro ble ma. Os gran des mes tres da ma gia, os que de no mi na mos ma gos da Ida de de 
Ouro, ou Áureos (Tho mas God bless, Ralph Sto ke sey, Ca the ri ne de Win ches ter, Rei Cor vo), 
es cre ve ram pou co, ou pou co res tou do que es cre ve ram. É pro vá vel que Tho mas God bless 
não sou bes se es cre ver. Sto ke sey es tu dou la tim num pe que no li ceu no con da do de De von, 
onde nas ceu, mas tudo que sa be mos so bre ele foi trans mi ti do por ou tros es cri to res.

Os ma gos só se de di ca ram a es cre ver li vros quan do a ma gia já es ta va em de clí nio. As tre-
vas já bai xa vam para ex tin guir a gló ria da ma gia in gle sa; os ho mens que de no mi na mos ma gos 
da Ida de de Pra ta, ou Ar gên te os (Tho mas Lan ches ter, 1518-90; Jac ques Be la sis, 1526-1604; 
Ni cho las Gou bert, 1535-78; Gre gory Ab sa lom, 1507-99), eram cha mas de ve las bru xu le an tes 
no cre pús cu lo; eram em pri mei ro lu gar es tu di o sos; em se gun do, ma gos. Sem dú vi da, afir ma-
vam fa zer ma gia, al guns até ti nham um ou dois cri a dos má gi cos, mas pa re ce que re a li za ram 
mu i to pou co des sa for ma e al guns es tu di o sos mo der nos le van ta ram a dú vi da de que te ri am 
si do ca pa zes de fa zer ma gia.
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que se po de ria jus ta men te afir mar se rem li vros de ma gia (em bo ra um de les não 
pas sas se de duas pá gi nas ras ga das). Li vros de ma gia eram ra ros e nem Mr. Se gun-
dus nem Mr. Ho ney fo ot ti nham vis to mais do que dois ou três numa bi bli o te ca 
par ti cu lar. Em Hurt few, to das as pa re des es ta vam for ra das de es tan tes de li vros e 
to das as pra te lei ras es ta vam abar ro ta das de li vros. E os li vros eram to dos, ou qua se 
to dos, an ti gos; li vros de ma gia. Bem, de cer to mu i tos ti nham en ca der na çõ es mo der-
nas im pe cá veis, mas sem dú vi da eram vo lu mes que Mr. Nor rell re en ca der na ra 
(pa re cia dar pre fe rên cia a cou ro de be zer ro sem ador nos, com tí tu los im pres sos 
em ele gan tes le tras mai ús cu las pra te a das). Inú me ros de les, po rém, ti nham en ca-
der na çõ es an ti gas, mu i to an ti gas, com lom ba das e can tos pu í dos.

Mr. Se gun dus olhou de re lan ce para as lom ba das dos li vros numa es tan te 
pró xi ma; o pri mei ro tí tu lo que leu foi Como in da gar a es cu ri dão e en ten der suas 
res pos tas.

— Um li vro des ca bi do — ob ser vou Mr. Nor rell. Mr. Se gun dus se so bres-
sal tou: não per ce be ra que o an fi tri ão es ta va tão per to. Mr. Nor rell pros se guiu: 
— Eu o acon se lho a não re fle tir um só ins tan te so bre ele.

Mr. Se gun dus olhou en tão para o li vro se guin te, As ins tru çõ es, de Be la sis.
— Des cul pe-me, co nhe ce Be la sis? — in da gou Mr. Nor rell.
— De nome, se nhor — res pon deu Mr. Se gun dus. — Sem pre ouvi di zer 

que ti nha a cha ve para um mon te de coi sas boas, mas tam bém ouvi di zer, e 
os es pe ci a lis tas con cor dam, que to dos os exem pla res de As ins tru çõ es fo ram 
des tru í  dos há mu i to tem po. Mas aqui está um! E isto, meu se nhor, é ex traor di-
ná rio! É ma ra vi lho so!

— O se nhor es pe ra mu i to de Be la sis — co men tou Nor rell —,  e no pas sa do 
tam bém pen sei as sim. Lem bro-me de que du ran te me ses de di quei oito de vin te 
e qua tro ho ras ao es tu do de sua obra; aten ção que, devo di zer, nun ca dei a ou tro 
au tor. Mas, em con clu são, é uma de cep ção. É eso té ri co quan do de ve ria ser 
in te li gí vel; in te li gí vel quan do de ve ria ser obs cu ro. Há coi sas que não se de ve ri am 
in clu ir em li vros para todo mun do ler. Quan to a mim, já não te nho Be la sis em 
gran de con ta.

— Eis um li vro de que nun ca ouvi fa lar — dis se Mr. Se gun dus. — As su pe-
ri o ri da des da ma gia ju dai co-cris tã. O que me diz dele?

— Ah! — ex cla mou Mr. Nor rell. — É do sé cu lo de zes se te, mas tam bém 
não o te nho em gran de con ta. O au tor era men ti ro so, bê ba do, adúl te ro e tra tan-
te. Ain da bem que caiu no es que ci men to.

Ao que pa re cia, Mr. Nor rell não me nos pre za va só ma gos vi vos. Ava li a ra tam-
bém a ca pa ci da de de to dos os mor tos e con clu í ra que eram me dí o cres.

En quan to isso, Mr. Ho ney fo ot, as mãos no ar como um me to dis ta que 
reza a Deus, pas sa va com ra pi dez de es tan te em es tan te. Mal se de ti nha tem po 
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su fi ci en te para ler o tí tu lo de um li vro e seus olhos eram atraí dos por ou tro no 
lado oposto da bi bli o te ca.

— Ah, Mis ter Nor rell! — ex cla mou. — São tan tos li vros! De cer to en con-
tra re mos as res pos tas para to das as nos sas per gun tas!

— Du vi do, meu se nhor — foi a re a ção seca de Mr. Nor rell.
O pro cu ra dor sol tou uma ri sa da bre ve, um riso sem dú vi da di ri gi do a Mr. 

Ho ney fo ot. Ape sar dis so, Mr. Nor rell não o re pre en deu nem com o olhar nem 
com pa la vras, e Mr. Se gun dus se per gun tou que tipo de ta re fa Mr. Nor rell con-
fi a ria àque la pes soa. De ca be los com pri dos re vol tos como chu va e pre tos como 
tro vão, es ta ria bem à von ta de num pân ta no var ri do pelo ven to, ou de em bos ca da 
num beco es cu ro como breu, ou tal vez num ro man ce de Mrs. Rad clif fe.

Mr. Se gun dus ti rou da es tan te As ins tru çõ es de Jac ques Be la sis e, não obs-
tan te a opi ni ão des fa vo rá vel de Mr. Nor rell, logo deu com dois tre chos ex traor-
di ná ri os.6 Em se gui da, ci en te da pas sa gem do tem po e dos olhos es cu ros e es tra-
nhos do pro cu ra dor so bre ele, abriu As su pe ri o ri da des da ma gia ju dai co-cris tã. 
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6. O pri mei ro tre cho que Mr. Se gun dus leu se re fe ria à In gla ter ra, ao Rei no En can ta do 
(que os ma gos às ve zes cha mam de “as Ou tras Ter ras”) e a um es tra nho país su pos ta men te 
si tu a do no lado ex tre mo do In fer no. Mr. Se gun dus ou vi ra fa lar do vín cu lo sim bó li co e má gi-
co que liga es ses três paí ses, mas nun ca lera uma ex pli ca ção tão cla ra de les como a que o 
tex to ofe re cia.

O se gun do tre cho con cer nia a um dos mai o res ma gos da In gla ter ra, Mar tin Pale. Em A 
ár vo re do co nhe ci men to, de Gre gory Ab sa lom, há um cé le bre tre cho que re la ta a vi si ta que o 
úl ti mo dos gran des ma gos Áureos, Mar tin Pale, fez ao prín ci pe dos se res má gi cos en quan to 
vi a ja va pelo Rei no En can ta do. As sim como ou tros da li nha gem, o prín ci pe dos se res má gi cos 
ti nha vá ri os no mes, ex pres sõ es ho no rí fi cas, tí tu los, pseu dô ni mos; mas era, em ge ral, co nhe-
ci do como Cold Henry. Cold Henry fez um lon go e res pei to so dis cur so para o hós pe de. 
O dis cur so, ape sar de re che a do de me tá fo ras e alu sõ es obs cu ras, pa re cia di zer que os se res 
má gi cos eram cri a tu ras na tu ral men te mal va das, nem sem pre ci en tes de que fa zi am o mal. Ao 
que Mar tin Pale re tru cou com bre vi da de e um tan to enig má ti co que nem to dos os pés dos 
in gle ses ti nham o mes mo ta ma nho.

Du ran te sé cu los nin guém fez a me nor idéia do que isso po de ria sig ni fi car, em bo ra vá ri as 
te o ri as ti ves sem sido apre sen ta das, e John Se gun dus co nhe cia to das elas. A mais co mum era a 
que Wil li am Pan tler de sen vol ve ra no iní cio do sé cu lo xviii. Pan tler afir mou que Cold Henry 
e Pale se re fe ri am à te o lo gia. Os se res má gi cos (como todo mun do sabe) es ca pam ao al can ce 
da Igre ja; ne nhum Cris to os viu nem ja mais os verá — e nin guém sabe o que lhes su ce de rá 
no Dia do Ju í zo Fi nal. De acor do com Pan tler, Cold Henry per gun ta ra a Pale se ha ve ria 
al gu ma es pe ran ça de que os se res má gi cos, as sim como os ho mens, re ce bes sem a Sal va ção 
Eter na. A res pos ta de Pale — de que os pés dos in gle ses têm ta ma nhos di fe ren tes — foi o jei-
to que en con trou de di zer que nem to dos os in gle ses se rão sal vos. Ba se an do-se nis so, Pan tler 
atri bu iu a Pale a cren ça bas tan te es tra nha de que o Pa raí so é su fi ci en te men te gran de para 
con ter ape nas um nú me ro li mi ta do de aben ço a dos; para cada in glês con de na do, sur ge um 
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Não era (como es pe ra ra) um li vro im pres so, mas um ma nus cri to ra bis ca do 
às pres sas no ver so de to dos os ti pos de pe da ços de pa pel, mu i tos de les ve lhos 
re ci bos de cer ve ja ri as. Nele Mr. Se gun dus leu so bre aven tu ras ma ra vi lho sas. O 
ma go do sé cu lo xvii usa ra a ma gia in ci pi en te para com ba ter ini mi gos há beis e 
po de ro sos: com ba tes a que ne nhum mago hu ma no de ve ria se en tre gar. Es cre ve-
ra a col cha de re ta lhos da his tó ria de suas vi tó ri as exa ta men te no mo men to em 
que os ini mi gos o cer ca vam. O au tor sa bia mu i to bem que, en quan to es cre via, 
res ta va-lhe pou co tem po e que a mor te era o me lhor que po de ria es pe rar.

O cô mo do foi fi can do mais es cu ro; os an ti gos ra bis cos se tor na vam in dis-
tin tos na pá gi na. Dois cri a dos en tra ram e, ob ser va dos pelo pro cu ra dor ne gli gen-
te, acen de ram ve las, fe cha ram as cor ti nas da ja ne la e pu se ram mais car vão na 
la rei ra. Mr. Se gun dus achou con ve ni en te lem brar Mr. Ho ney fo ot de que ain da 
não ti nham ex pli ca do a Mr. Nor rell o pro pó si to da vi si ta.

No mo men to em que saí am da bi bli o te ca, Mr. Se gun dus es tra nhou algo. 
Uma ca dei ra ha via sido co lo ca da per to da la rei ra e ao lado dela ha via uma 
me si nha. Na mesa es ta vam as pran chas e a en ca der na ção em cou ro de um li vro 
bas tan te an ti go, duas te sou ras e uma faca ro bus ta de as pec to cru el, coi sas que 
um jar di nei ro usa ria para poda. As pá gi nas do li vro, po rém, não es ta vam vi sí veis. 
Tal vez, pen sou Mr. Se gun dus, ele o ti ves se man da do en ca der nar de novo. Mas 
a an ti ga en ca der na ção ain da pa re cia for te; por que en tão Mr. Nor rell te ria se 
dado ao tra ba lho de ti rar as pá gi nas, ar ris can do-se a da ni fi cá-las? Um en ca der-
na dor há bil se ria a pes soa in di ca da para esse tipo de tra ba lho.

Quan do vol ta ram a se sen tar na sala de vi si tas, Mr. Ho ney fo ot se di ri giu a 
Mr. Nor rell.

— O que aca bo de ver aqui me con ven ce de que o se nhor é a pes soa ide al 
pa ra nos aju dar. Mister Se gun dus e eu so mos da opi ni ão de que os ma gos 
mo der nos se guem pelo ca mi nho er ra do; des per di çam ener gia com to li ces. O 
se nhor con cor da?
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lu gar no Pa raí so para um ser má gi co. A re pu ta ção de Pan tler como te ó ri co da ma gia re si de 
in tei ra men te no li vro que ele es cre veu so bre o as sun to.

Em As ins tru çõ es, de Jac ques Be la sis, Mr. Se gun dus leu uma ex pli ca ção com ple ta men-
te di fe ren te. Três sé cu los an tes de Mar tin Pale ha ver pi sa do no cas te lo de Cold Henry, este 
re ce be ra uma ou tra vi si ta hu ma na, um mago in glês ain da mai or do que Pale: Ralph Sto ke sey, 
que ao par tir dei xa ra um par de bo tas. As bo tas, afir mou Be la sis, eram ve lhas, ra zão pela qual 
Sto ke sey pro va vel men te não as le vou con si go, mas a pre sen ça das bo tas no cas te lo cau sou 
enor me pre o cu pa ção aos se res má gi cos que ve ne ra vam os ma gos in gle ses. Cold Henry, em 
es pe ci al, viu-se numa po si ção em ba ra ço sa, re ce an do que de uma for ma tor tu o sa e in com pre en-
sí vel a mo ra li da de cris tã lhe atri bu ís se a res pon sa bi li da de pela per da das bo tas. Por isso ten tou 
se li vrar dos ter rí veis ob je tos ofe re cen do-os a Pale, que os re jei tou.
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— Ah, sim, con cor do — res pon deu Mr. Nor rell.
— Nos sa per gun ta — con ti nu ou Mr. Ho ney fo ot — é: por que a ma gia 

de caiu de um es ta do ou tro ra gran di o so na nos sa gran de na ção? Nos sa per gun ta, 
se nhor, é: por que não se faz mais ma gia na In gla ter ra?

Os olhi nhos azu is de Mr. Nor rell fi ca ram mais fir mes e mais bri lhan tes, e 
os lá bi os se com pri mi ram, como se ele pro cu ras se re pri mir um enor me e se cre to 
pra zer in te ri or. Como se ti ves se es pe ra do mu i to tem po, pen sou Mr. Se gun dus, 
por essa per gun ta e du ran te anos ti ves se a res pos ta na pon ta da lín gua. Mr. Nor-
rell res pon deu:

— Não pos so aju dá-lo quan to a essa per gun ta, se nhor, por que não a en ten-
do. É uma per gun ta equi vo ca da. A ma gia não aca bou na In gla ter ra. Eu mes mo 
sou um prá ti co ra zo á vel dela.
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