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1
Havia um vilarejo, um bibliotecário e também um 
incêndio. Quando estive no vilarejo, fui contratado pa-
ra investigar esse incêndio, e pensei que o bibliotecário 
pudesse me ajudar a levar um vilão à justiça. Eu tinha 
quase treze anos e estava errado. Sobre tudo. Eu devia 
ter feito a pergunta: “Por que alguém destruiria um pré-
dio quando na verdade queria destruir outro?”. Em vez 
disso, fiz a pergunta errada — quatro perguntas erradas, 
mais ou menos. Esta é a história da terceira delas.

Eu estava tendo uma péssima manhã numa ótima 
biblioteca. O que estava péssimo era o clima, muito 
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mais quente que o aceitável. O sol estava dando um 
chilique tão grande que todas as sombras tinham fugido 
assustadas, e por isso as calçadas de Manchado-pelo-
-mar, o vilarejo onde eu estava, não eram lugar para 
uma pessoa decente caminhar. A biblioteca, com seu 
silêncio tranquilo e refrescante, era o único ambiente 
confortável para passar as primeiras horas do dia.

O clima não era o único fator que tornava a manhã 
péssima. Havia um homem, um vilão perverso, que 
atendia pelo nome de Tiro Furado. Toda manhã em que 
Tiro Furado ainda estivesse à solta era uma manhã pés-
sima. Ele estava escondido em algum lugar no vilarejo, 
sinistramente à espreita, conspirando planos terríveis, 
assim como seus aliados, também escondidos e conspi-
rando numa organização chamada Sociedade Desuma-
na. Eles haviam aberto recentemente um negócio na 
Clínica Colofão, se a expressão “abrir um negócio” sig-
nificasse “transformar um hospital inteiro em um lugar 
onde muitas crianças são mantidas prisioneiras com um 
propósito sinistro”. Ainda que a Clínica Colofão tenha 
sido destruída, eu estava certo de que Tiro Furado pro-
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curava um novo lugar para executar qualquer que fosse 
o plano que estava tramando.

Por isso passei a dedicar minhas tardes à observação 
da última escola remanescente do vilarejo. Acho que a 
minha intenção era ver se as crianças estavam sendo 
raptadas. Não estavam; nem por Tiro Furado nem por 
ninguém. A maioria delas já tinha ido embora. A indús-
tria de tinta, que um dia fora o orgulho de Manchado-
-pelo-mar, tinha desaparecido, e boa parte do vilarejo 
sumira junto. A Escola Manchada possuía um campus 
enorme, uma expressão que, neste contexto, quer dizer 
que havia um prédio alto e largo suavemente curvado 
como uma concha — talvez fosse um auditório ou uma 
quadra — rodeado por um agrupamento de prédios pe-
quenos. No passado, o campus devia ter sido um lugar 
agitado e barulhento quando o sinal anunciava o fim do 
dia. Agora era grande demais para o punhado de alunos 
que saíam em silêncio para a tarde cinzenta. Por causa 
do tempo que eu passava no vilarejo, alguns deles eram 
familiares para mim. Outros não. Todos pareciam can-
sados e nenhum me olhou nos olhos. Observá-los era 
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um trabalho solitário, e não descobri nada sobre o pro-
jeto sombrio de Tiro Furado.

Eu torcia para ter mais sorte na biblioteca e, naque-
la péssima manhã, estava lendo duas coisas que eu espe-
rava que pudessem ajudar. A primeira era um livro sobre 
caviar, e eu não me importava que as pessoas o vissem. 
Caviar são os ovos de um peixe, geralmente de um es-
turjão, negros e brilhosos e servidos sobre torradinhas 
em festas para as quais você não é convidado. Naquela 
manhã, aos treze anos, eu nunca tinha comido caviar. E 
não estava interessado em fazer isso. Eu estava lendo 
Caviar: a saborosa joia salgada do mar na esperança de 
descobrir alguma pista, mas quando terminei de ler um 
parágrafo sobre os tanques especiais usados para estur-
jões jovens fiquei me perguntando se estaria errado mais 
uma vez.

A outra coisa que eu estava lendo era um segredo. 
Tinha levado dez dias para chegar até mim, através do 
trabalho duro de algumas pessoas que moram no meu 
coração mas estão bem longe de mim no mapa. Tínha-
mos aprendido juntos, no que a maioria das pessoas 
chamaria de aula de história, que uma das melhores 
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maneiras de esconder algo é deixar bem à mostra. As 
pessoas esquecem de olhar para o que está bem à frente 
e, como esperado, eu encontrara alguma coisa grudada 
na parte de baixo da mesa em que sempre sentava. Foi 
trabalhoso tirar a fita adesiva sem que ninguém perce-
besse e, depois de remover o bilhete de seu esconderijo 
e desamassá-lo para facilitar a leitura, passei a enfiá-lo 
debaixo do livro sobre caviar sempre que temia estar 
sendo observado.

Era besteira escondê-lo. Tratava-se apenas de um 
pequeno recorte de um jornal da cidade grande. Nin-
guém em Manchado-pelo-mar se importava com aqui-
lo. Exceto eu.

Eu o escondi mesmo assim quando o bibliotecário 
se aproximou. Não dá pra ter uma biblioteca realmente 
formidável sem pelo menos um bibliotecário formidá-
vel, assim como não dá pra ter um quarto realmente 
formidável a menos que você possa trancar a porta. O 
único bibliotecário de Manchado-pelo-mar — ou, co-
mo ele se denominava, sub-bibliotecário — era formi-
dável porque era gentil e prestativo sem ser irritante ou 
mandão. Esse tipo de pessoa é uma espécie em risco, 
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quase extinta. Ficar na biblioteca era como observar 
uma criatura rara e estranha que eu talvez jamais tornas-
se a ver e, de fato, em poucos dias a única biblioteca de 
Manchado-pelo-mar desapareceria para sempre.

— Lamento interrompê-lo, Snicket — disse o bi-
bliotecário, com sua voz muito profunda. Seu nome era 
Dashiell Qwerty, um nome bonitinho e adequado que 
não combinava com sua aparência. Como de costume, 
ele vestia uma jaqueta de couro decorada com pequenos 
pingentes metálicos, uma peça de roupa tão ameaçadora 
que o cabelo de Qwerty sempre parecia querer fugir 
dela. Eu não sei qual nome combinaria com ele. Des-
grenhado Jaquetoso é o que me vem à cabeça.

— Está tudo bem — respondi, ouvindo o ruído que 
o jornal fez enquanto escorregava para baixo do livro. A 
reportagem contava a história de uma jovenzinha que 
fora presa na cidade pelos crimes de arrombamento e 
invasão. “Arrombamento e invasão não são os termos 
certos”, pensei. Minha irmã não tinha arrombado nada, 
não exatamente. Ela havia apenas entrado no Museu de 
Objetos quando ele estava fechado. Não me parecia um 
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bom motivo para condenar alguém, mas de acordo com 
a reportagem, era provável que isso acontecesse.

— Só vim conferir se você encontrou tudo de que 
precisa — disse Qwerty, sem ver ou fingindo não ver o 
que eu estava escondendo. — Chegaram novos dicio-
nários de italiano, pensei que pudesse se interessar.

— Talvez outra hora — eu disse. — Agora estou 
exatamente com o livro que estava procurando. Fiquei 
feliz de ver que as prateleiras estão arrumadas de novo.

— É, foi bem difícil reorganizar tudo — disse 
Qwerty —, mas agora os sprinklers e o sistema de alarme 
finalmente foram instalados. Os controles estão bem ali, 
no canto nordeste da sala, então fico mais tranquilo em 
relação às ameaças que foram feitas.

— Você já tinha mencionado essas ameaças — lem-
brei —, mas nunca contou mais nada sobre elas.

— Sim, eu mencionei — concordou Qwerty, olhan-
do de relance para o recorte de jornal no meu colo. — E 
não, eu não contei.

Ele me olhou e eu olhei pra ele. Nós dois queríamos 
saber os segredos um do outro, e ambos queríamos que 
o outro contasse primeiro. É uma situação comum, e é 
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por isso que você vê com tanta frequência crianças e 
adultos se encarando em meio a um silêncio tenso. Nós 
poderíamos ter ficado assim por um bom tempo, mas 
uma traça passou voando na linha de visão de Qwerty 
e ele a espantou com um lenço xadrez. Qwerty era um 
predador das traças conhecidas como comedoras-de-
-polpa de Farnsworth tanto quanto elas eram predado-
ras de papel. Parecia uma batalha que continuaria por 
muito tempo antes que Qwerty ou as traças desistissem.

— Bem, se você está satisfeito — disse Qwerty, en-
quanto uma traça escapava do seu ataque —, peço li-
cença e vou deixá-lo em paz. Aquela jovenzinha parece 
precisar de ajuda.

Levantei rápido demais. Mesmo enquanto lia duas 
coisas ao mesmo tempo, estava pensando em outra mui-
to diferente. A outra coisa era uma garota, mais alta do 
que eu, ou mais velha, ou ambos. Ela tinha sobrancelhas 
estranhas e encurvadas, parecidas com pontos de inter-
rogação, e um sorriso que podia significar qualquer coi-
sa. Seus olhos eram verdes e seu cabelo tão negro que 
fazia caviar parecer bege, e estava em posse de uma es-
tatueta ainda mais negra. Era a estatueta de uma criatu-
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ra mítica chamada Fera Ressonante, um objeto que as-
sistia, com olhos vazios e perversos, a toda a confusão 
gerada ao seu redor. O pai da garota estava em apuros, 
capturado por Tiro Furado, e ela tentara salvá-lo pres-
tando favores à Sociedade Desumana, então agora tam-
bém estava em apuros. Eu tinha prometido ajudá-la, 
mas eu não via nem a garota nem a estatueta havia um 
bom tempo. A garota e a minha promessa estavam sem-
pre na minha cabeça, não importava o que eu estivesse 
lendo, e seu nome estava sempre em meus ouvidos, co-
mo a música que eu ouvira em seu gramofone antigo, e 
numa caixinha de música que seu pai deixara pra trás. 
Eu não sabia que música era, mas gostava dela.

Ellington Feint. Ellington Feint. Ellington Feint.
“Não deve ser ela”, eu disse a mim mesmo, enquan-

to corria em direção à entrada da biblioteca, e não era 
mesmo. Era Moxie Mallahan, uma excelente jornalista 
e boa amiga, com um chapéu que parecia a letra a mi-
núscula e uma máquina de escrever que se fechava em 
uma maleta e na qual se podia datilografar a letra a e 
todas as outras. Ela pôs a maleta no chão, franzindo um 
pouco o rosto com a dor. Seu braço ainda estava enfai-

12989 - Vc nao deveria estar na escola.indd   19 4/6/15   3:42 PM



SÓ PERGUNTAS ERRADAS

20

xado por conta de um encontro recente com uma mu-
lher boa com a faca.

— Quais são as novas, Moxie? — eu disse.
— É bom ver você, Snicket — ela respondeu. — 

Não está ocupado demais fazendo o que quer que este-
ja fazendo, está?

— Sempre tenho tempo para uma aliada — eu dis-
se, e a acompanhei de volta à mesa, carregando sua má-
quina de escrever dobrável. Seu ferimento foi, em parte, 
minha culpa, como você pode ler em um dos meus re-
latos. Mas você não precisa ler sobre isso; tenho certeza 
de que já tem seus próprios problemas.

— Andei pesquisando os arquivos do Farol Mancha
do, como você me pediu — disse Moxie, sentada à mi-
nha frente. — Foi um trabalho enfadonho, Snicket.

— Tenho certeza que sim. — O Farol Manchado foi 
um jornal que um dia esteve na mesa de café da manhã 
de todo morador de Manchado-pelo-mar, graças ao tra-
balho duro da família de Moxie. Mas o jornal tinha 
quebrado, um termo que, conforme Moxie tinha me 
explicado, não significava “quebrar” do jeito que você 
pode quebrar uma xícara ou um vaso ou uma escultura 
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de cristal de um homem com uma espada montado 
num cisne. Queria dizer que o jornal havia se rendido à 
escassez de tinta que fizera tantos cidadãos deixar o vi-
larejo. Moxie era a única jornalista que restara em Man-
chado-pelo-mar, e a única coisa que sobrara do jornal 
eram pilhas enormes de edições antigas, espalhadas pe-
las salas e quartos do farol dos Mallahan. — Lamento 
ter pedido pra você fazer isso — eu disse —, mas não 
consegui encontrar absolutamente nada na biblioteca 
sobre a indústria de pesca de Manchado-pelo-mar.

— Fiz uma pesquisa na seção de economia do jor-
nal — disse Moxie —, voltando até o dia em que nasci. 
Minha mãe sempre dizia que a seção de economia es-
conde todos os segredos realmente empolgantes bem à 
nossa vista, mas não tenho certeza se encontrei algum. 
Queria que ela ainda estivesse no vilarejo, porque pode-
ria ter me ajudado.

— Tenho certeza de que você vai ter notícias dela 
em breve — eu me apressei em dizer, embora não tives-
se certeza nenhuma daquilo.

Moxie assentiu, mas não estava olhando pra mim. 
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Ela abriu a máquina de escrever e observou uma folha 
com as anotações que vinha digitando.

— A seção de economia pode até ter segredos em-
polgantes, mas é muito chata de se ler.

— Deve ser por isso que escondem os segredos nela.
— Pode ser. Foi difícil ficar acordada enquanto lia.
— Talvez você devesse ter bebido um pouco de café.
— Eu não, Snicket. Eu não bebo café. Você está 

pensando na garota que causou toda a encrenca com 
aquela estatueta.

— É, acho que estou pensando nela — admiti. 
Ellington gostava de sentar no balcão de um lugar cha-
mado Café Gato Negro, na esquina da Caravan com a 
Parfait. Ela tomava o café bem tarde e depois ficava lá 
para assistir ao nascer do sol.

— Bem, eu gostaria que você parasse — Moxie dis-
se, ríspida. — De todo modo, encontrei algo que você 
talvez ache útil. É de uma reportagem publicada quan-
do o vilarejo estava debatendo a drenagem do mar: 
“Porter Ova, dono da Casa da Ova, disse aos repórteres 
que é contra a drenagem, pois ela afetaria adversamente 
a vida marinha local”. O que quer dizer “adversamente”?
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— Terrivelmente — expliquei, e nós dois assenti-
mos, melancólicos. Alguns anos atrás, o vilarejo havia 
decidido drenar o mar para encontrar os últimos polvos 
e extrair sua tinta. A ideia era salvar a Tinta S.A., a maior 
e mais importante empresa de Manchado-pelo-mar. 
Mas foi uma ideia errada. A drenagem do mar acabou 
drenando junto o vilarejo. Lojas e restaurantes quebra-
ram tão rápido quanto O Farol Manchado. Uma escola 
chique e de ponta que ficava numa ilha agora não pas-
sava de um monte de prédios vazios sobre uma pilha de 
rochas íngremes, com uma ponte que não era mais ne-
cessária. Onde um dia houve incontáveis peixes e ondas 
imponentes, agora havia a Floresta Aglomerada, uma 
paisagem de algas farfalhantes, vasta e sem leis. A Tinta 
S.A. fora afetada tão adversamente quanto o resto do 
vilarejo e, pouco tempo atrás, quebrara de vez. Uma 
jovem que eu conhecia, uma química brilhante chama-
da Cleo Knight, estava num pequeno chalé trabalhando 
numa solução para o problema da tinta, mas eu não 
sabia se ela conseguiria terminar antes de o vilarejo de-
saparecer completamente. Ninguém sabia.

Moxie continuou a ler suas anotações.
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