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O mundo está perdido quando não conseguimos 

distinguir os bons dos maus da fita.

Mas vão lá tentar convencer os fotógrafos 

que se acumulavam à entrada do hotel.

E a multidão de curiosos que só queriam dar 

uma olhadela.

E os polícias que tentavam inutilmente abrir 

passagem.

Nada mais, nada menos, que para o mau da 

fita.

Que exatamente às 21h07 foi escoltado para 

fora das portas giratórias do hotel para enfrentar 

uma explosão de flashes.

Cujo efeito foi o de lhe deixar um clarão de 

luz mesmo no meio dos olhos encandeados.

Tornando-lhe impossível ver as caras da 

multidão ondulante.

Um prólogo surpreendente que 
vai dar-vos vontade de ler  

o resto (se tudo correr bem)
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Até que um polícia empurrou um fotógra-

fo. E se ouviu alguém a gritar. E uma mulher 

desmaiou.

E o mau da fita foi empurrado pelo meio da-

quela chusma de gente.

Com as mãos algemadas.

Os sapatos já muito coçados.

O mundo de pernas para o ar.

O bom transformado em mau.
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Soltem o fogo de artifício

Era um fogo de artifício como nunca se tinha 

visto.

— Senta-te direito, Timmy — mandou a mi-

nha mãe.

— Mas eu quero ver.

— Não há nada para ver — retorquiu ela.

E, ao dizer aquilo, explodiu mais um inseto 

gigante contra o para-brisas do carro.
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— Ooooh, aquele era dos grandes! — disse 

eu. — E muito colorido, também.

— Timmy, faltam-nos centenas de quilóme-

tros de viagem — disse a minha mãe. — Agora, 

senta-te como deve ser ou tenho de parar o carro.

Recostei-me para trás, mas fui atingido no 

braço pelo meu urso-polar.

— Au! — gritei.

— O que foi agora? — perguntou a minha mãe.

— O meu urso-polar bateu-me!

É verdade. É uma coisa que ele faz sempre 

que vê um Volkswagen.

— Já chega — disse a minha mãe, que antes 

de eu me dar conta virou para o parque de esta-

cionamento de um Motel Sono Solto.

AU
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— Não podes parar aqui — disse eu à minha 

mãe. — Estamos no meio de nenhures.

Mas ela não respondeu. Limitou-se a sair do 

carro e disse qualquer coisa ao Porteiro Dave, 

que tinha estacionado ao nosso lado.

O Porteiro Dave é o namorado da minha 

mãe. Chama-se Porteiro Dave porque costumava 

ser o porteiro do nosso prédio. Mas agora arran-

jou um emprego muito longe, e portanto temos de 

usar as minhas preciosas férias da Páscoa para 

o ajudar a mudar-se.

O que é uma verdadeira tragédia.

Uma tragédia, porque há centenas de quiló-

metros que eu não vejo nada a não ser campos 

de milho.

Uma tragédia, porque fizemos o caminho 

todo a ouvir a música country preferida da mi-

nha mãe.

VEJAM SÓ… MAIS MILHO.
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E uma tragédia por causa do efeito que isso 

estava a ter num rapaz do outro lado do mundo.

Um rapaz chamado Timur Plimkin.

 QUANDO É QUE ELE VAI PARAR  
DE CANTAR SOBRE O CAVALO?

(NA
~
O SE PREOCUPEM,

 EU EXPLICO
   DEPOIS.)

TIMUR
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Apresento-vos o Timur Plimkin

O Timur Ismavitch Plimkin é de uma terra mui-

to longe daqui.

E não tem livro absolutamente nenhum.

Quem descobriu isso foi a minha colega de 

turma Toody Tululu, uma pacifista que está sem-

pre a querer salvar o mundo, quando viu a cara 

do Timur num anúncio no jornal.

ANÚNCIO DE
  JORNAL
A FAMIĹIA DO TIMUR

  PLIMKIN NA~O TEM
  UM ÚNICO LIVRO
   PARA ELE LER…

     PODEAJUDAR-NOS?
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E então a Toody resolveu montar uma obra 

de caridade, a «Timur Ismavitch Plimkin, Triste, 

Infeliz e Pobre». O nome não era muito simpáti-

co, mas o acrónimo até ficava no ouvido.

A TIP TIP organizou vendas de bolos e lava-

gens de carros e corridas de bicicletas até juntar 

dinheiro suficiente para ajudar o pobre coitado 

do Timur Plimkin a comprar alguns livros. Na 

quantia total de:

— Zero dólares e doze cêntimos — leu o vice-

-presidente da TIP TIP, o Nunzio Benedici.

— O quê?! — exclamou escandalizada a 

Toody Tululu na reunião mensal da TIP TIP. — 

Leia lá isso outra vez, madame vice-presidente.

TIP TIP
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— Eu sou um rapaz — respondeu o Nunzio. 

— Não me podes tratar por «madame».

— Não interessa. Lê lá de uma vez.

O Nunzio voltou a ler o valor em voz alta.

— Não pode ser — disse a Toody. — Tínhamos 

120 dólares na última reunião, e não gastámos 

um tostão entretanto. Para onde foi o dinheiro?

— Sei lá eu — respondeu o Nunzio, olhando 

para as contas. — Aqui não está.

E assim a pacífica Toody fez uma declaração 

breve, mas pungente.

VOU
MATAR
ALGUÉM

POR CAUSA
DISTO!!!!!

Miolo4.indd   17 2/24/16   3:27 PM



CAPĺTULO
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Vamos voltar atrás  
no tempo outra vez

Quando todo o vosso dinheiro

For roubado por um criminoso,

Chamem o Timmy Fiasco

E não o Timmy Fioso.

— Slogan do Timmy Fiasco1

Tanto quanto eu sei, já toda a gente no mundo leu 

os três primeiros volumes da história da minha 

vida.

1. Sim, eu sei que não há ninguém chamado Timmy 
Fioso, mas não havia mais nenhuma palavra que rimasse 
com criminoso. Além de que eu sou um detetive, e não 
um poeta.
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Porém, caso tenham passado os últimos anos 

a viver debaixo de uma pedra:

Ou no fundo do mar:

O QUE ESTARÁ A ACONTECER 
NO MUNDO?
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Ou numa viagem no tempo:

Então deixem-me explicar-vos resumida-

mente.

O meu nome é Fiasco. Timmy Fiasco.

NA~O SEI MUITO
BEM COMO
É QUE SE
DESENHA
ISTO.

uE

CACHECOLCARATERÍSTICO
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Sou o fundador, presidente e administrador 

da Fiasco Limitada, a melhor agência de deteti-

ves da cidade, provavelmente da região, talvez 

até do país.

No início, a agência chamava-se Fiasco 

Total, Lda. Sendo que «Total» era o nome do meu 

sócio, Total.

Mas depois eu despedi-o.

E agora ele passa a vida refastelado na cama 

a comer bombons.

O MEU
SÓCIO,
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O maldito do urso aproveitou-se vergonho-

samente da nossa relação profissional.

Ainda estou tão irritado, que não me apetece 

falar do assunto.

E, além disso, quero voltar à história.

Portanto, deixem-me resumir tudo aquilo 

que precisam de saber da forma mais abreviada 

possível, para podermos avançar.

1. Eu Timmy.

2. Timmy grandioso.

3. Urso gordo.

Bom-bons
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Resolvida esta questão, já sabem porque é 

que, quando a TIP TIP foi pifada2, eles resolve-

ram chamar a única pessoa que os podia ajudar.

E não era o Timmy Fioso.

2. Calão de detetive para «roubada». E não, não estou a 
inventar palavras.

GRANDIOSIDADE
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O sargento rotundo

— Começa pelo princípio — pedi ao meu melhor 

amigo, o Rollo Tookus.
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— O dinheiro da TIP TIP desapareceu — dis-

se o Rollo.

— Sim, isso eu sei, Rollo. Mas o que é que tu 

tens a ver com o assunto?

— Sou o sargento de armas. Disseram que 

me cabia a mim descobrir o que aconteceu.

— O que é um sargento de armas?

— Sei lá.

— Entraste para o exército?

— Acho que não.

— Estás armado?

— Não.

— Então significa o quê? — perguntei.

— Não sei — disse o Rollo. — Só sei que era 

o único cargo para o qual ainda não tinham ele-

gido ninguém na TIP TIP. E ser eleito para um 

cargo fica sempre bem na candidatura à univer-

sidade. Como tocar numa banda, participar em 

debates, ser membro de associações…

A cabeça dele desatou a abanar.

É uma coisa que acontece sempre que se fala 

nas notas, na universidade ou no futuro dele.

Eu fiz a única coisa que se podia esperar de 

um amigo. Atirei-lhe com a bola do espirobol.
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— Para que é que foi isso? — queixou-se ele.

— Estavas a resvalar para o teu mundo in-

feliz. Só te queria salvar.

Ele atirou-me com a bola em resposta. Foi 

bater-me em cheio no crânio.

TOING

POING
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— Oh, céus! — exclamei, ao cair no chão. — 

Fui agredido! Chamem as autoridades!

Mas o Rollo não chamou as autoridades.

E então fizemos aquilo que só os melhores 

amigos podem fazer:

Passámos mais cinco minutos a bater um no 

outro com a bola.

— Isto foi muito útil — acabei eu por dizer.

— Tu é que começaste — respondeu o Rollo.

— Pois, mas tu estavas a pedi-las.

— E atacaste um membro do exército — dis-

se o Rollo, inspecionando as calças de bombazine 

para ver se não as tinha rasgado.
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Levantou-se e foi-se embora.

— Ainda não acabei de te fazer perguntas 

— chamei-o.

— Podes continuar depois — gritou ele, por 

cima do ombro. — Agora há quem tenha de es-

tudar para o teste de História.

— Qual teste de História? — perguntei.
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Na~o sei muito de História,  
mas sou especialista em mistérios

TESTE DE HISTÓRIA
GRANDES EXPLORADORES

1) Quem foi Meriwether Lewis?

2) Quem foi William Clark?

3) Porque é que Meriwether viajou para oeste?

Na~o sei, mas acho muito dif ́cil 

acreditar que alguém fosse capaz 
de chamar Meriwether a um f lho.

Provavelmente alguém que gostava de  
fazer troc, a do Meriwether.

Para fugir às piadas 
do William Clark.

Nome: __________________TIMMY FIASCO
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— Acho que vou ter um 5 — sussurrei ao Rollo.

— Caluda — respondeu ele. — Ainda não 

acabei.

— Fala-me lá sobre a TIP TIP. Quem mais é 

que faz parte do grupo?

— Chiu — disse o Rollo.

— Mas eu tenho de saber — insisti eu. — 

Toda a gente é suspeita até prova em contrário.

Senti uma mão no ombro.

— Timmy, não se pode falar durante o teste.

Era o Sr. Jenkins, o nosso professor.

— Acabei mais cedo — disse eu para o profes-

sor. — Foi um dos testes mais fáceis que já fez. E, 

francamente, tenho imensa pena do Meriwether.
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— Não sei o que isso quer dizer, Timmy, 

mas, se acabaste mais cedo, fica quietinho a ler 

tudo outra vez.

Esperei que o Sr. Jenkins voltasse para a sua 

secretária e baixei a voz.

— Quem mais é que faz parte do grupo, Rollo?

Ele não disse nada.

— Vou continuar a falar enquanto não me 

contares.

Ele ignorou-me.

— Pelo menos diz-me o nome do tesoureiro.

O Sr. Jenkins levantou a cabeça e olhou na 

nossa direção.

Esperei que ele desviasse os olhos outra vez.

— Muito bem — sussurrei ao Rollo. — Não 

me digas nada. Mas depois não te queixes se eu 

levar séculos a resolver aquilo que poderia ser 

um caso arrumado. A TIP TIP vai deitar as cul-

pas para cima de quem? Para mim é que não vai 

ser. Imagino que para o sargento de armas.

O Rollo olhou de soslaio para mim.

— Não te preocupes — acrescentei. — Tenho 

a certeza de que as universidades não vão repa-

rar que o teu currículo diz «Sargento de armas 

expulso do cargo».
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O Rollo arrancou em pânico um canto da 

folha do teste e rabiscou um nome.

Viu se o Sr. Jenkins não estava a olhar e 

passou-me o pedaço de papel.

— Toma — sussurrou, por entre os dentes 

cerrados. — É o nome do tesoureiro. Agora. Está. 

Calado.

Olhei de relance para o pedaço de papel 

rasgado.

E percebi imediatamente.

Aquilo era mesmo um caso arrumado.
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As escamas da justic, a

A Molly Moskins é a criminosa mais procurada 

de todo o país.

PROCURADA
POR MUITOS, MUITOS CRIMES
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Mas é claro que já sabem, se tiverem lido os 

meus livros anteriores.

A Molly roubou sapatos, globos, colheres, 

trabalhos de ciências, além de ter coberto de ver-

gonha todo o sistema de justiça criminal.

Porque, apesar de eu a ter apanhado em fla-

grante várias vezes, ela ainda não foi submetida 

a julgamento.

É uma farsa de dimensões inauditas.

Mas o que é muito pior é que ela cheira a 

tangerina.

Aqui. Cheirem vocês mesmos.

Na~o li nada
de nada.

(Só funciona
se fngirem que

cheira a tangerina
depois de rasparem.)

MOLLY
<<RASPA E
CHEIRA>>
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É uma criminosa sem consciência. Uma pe-

cadora sem escrúpulos. Uma encapuzada sem 

capuz.

Era capaz de roubar a pele a um urso. As 

escamas a um peixe. E um peixe da própria 

balança.

E se tivesse acesso aos fundos esforçadamen-

te recolhidos por uma obra de caridade, era ca-

paz de os roubar mesmo que fosse cega e surda.

Surdo era o que eu ia ficar quando a Molly 

Moskins parasse de guinchar.

Sem capuz

PEIXE FRESCO
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A Sono Solto e confuso

— OH, TIMMY! VÃO SER AS FÉRIAS DE 

PÁSCOA MAIS ESPLENDORÍFICAS QUE JÁ 

TIVE!

Eu estava no parque de estacionamento do 

Motel Sono Solto, e a própria da larápia estava a 

saltar para cima e para baixo ao meu lado.
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Sim, ouviram bem.

A caravana-pra-nenhures da minha mãe não 

envolvia apenas a mudança do Porteiro Dave 

para o outro lado do país. Envolvia também fazer 

férias com a nova melhor amiga dela.

A Esther Moskins.

A Esther é mãe da Vocês-Sabem-Quem.

(sempre
agarrada ao
smartphone)

Podemos ir nadar juntos!!!
Podemos jogar à malha

         juntos!!!
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Supostamente, íamos viajar até uma cidade 

chamada Chicago, onde íamos ajudar o Dave a 

mudar-se para o seu novo apartamento. Depois 

o Porteiro Dave e eu e a minha imprevidente 

mãezinha e a larápia com cheiro a tangerina e 

toda a família da delinquente íamos passar férias 

juntos em Chicago.

Ah, esqueci-me de vos falar no resto da fa-

mília da delinquente?

Então cá vai.

Este é o Sr. Moskins:

É o pai da Molly. E só sei uma coisa acerca 

dele:

Gosta de mapas.

Sr.
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E aqui têm o irmão mais novo da Molly, o 

Micah. Mas ela não o trata por Micah. Passa a 

vida a chamar-lhe:

Nem queria imaginar porque é que ela lhe 

chamava Ranho. Só me queria esconder da Molly.

De maneira que me tranquei no carro.

MAPAS, MAPAS,MAPAS,
MAPAS,

MAPAS,
MAPAS.

RANHO.
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— Não queres vir cá para fora brincar? — 

perguntou a miúda com cheiro a tangerina.

— Não vamos ficar aqui, Molly Moskins.  

A minha mãe só parou o carro porque eu estava 

a lutar com o meu sócio.

A Molly ia perguntar-me qualquer coisa, 

quando foi interrompida pelo CLIC-CLIC das 

portas do carro a destrancarem.

— O que é que estás a fazer? — perguntei à 

minha mãe quando ela entrou no carro.

— Estou a destrancar o carro. Para poder 

entrar. Para poder conduzir.

— Vamos embora? — perguntei.

— Sim — disse ela.

— Oh, graças a Deus — respondi.

Ela abriu a janela do lugar do pendura e dis-

se para a Molly:
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— É melhor ires ter com os teus pais, queri-

da. Não nos vamos demorar.

A Molly foi-se embora a correr.

— Oh, por favor — resmunguei com a mi-

nha mãe. — A miúda não merece ser tratada por 

«querida». Tenho de recitar a litania dos seus 

crimes? Provavelmente roubou-te a aparelha-

gem do carro enquanto estavam na conversa.

A minha mãe virou-se para o banco de trás.

— A sério, Timmy, porta-te bem. Senão vou 

parar outra vez e obrigar-te a fazer o resto da 

viagem no carro do Dave.

O carro do Dave não tem ar condicionado, 

o que é muito perigoso para um mamífero do 

Ártico. A bem da saúde do Total, tive de obedecer.

Além disso, a minha mãe estava stressada.

E não tardaria a ficar ainda mais.

— Era só o que me faltava — disse ela ao ro-

dar a chave na ignição sem ouvir nada. — Não, 

não, não. Não morras agora — disse ela para o 

carro alugado. — Agora não. Aqui não.

Mas o carro não ouviu.

Então, ela disse muitas palavras que não po-

dem ser repetidas aqui.
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E logo a seguir estavam os adultos todos jun-

tos à volta do nosso carro morto.

— Continuem sem nós — disse a minha mãe 

à família Moskins. — Eu e o Dave ficamos aqui 

à espera do reboque.

— Isso pode levar um dia ou dois — disse a 

Esther Moskins, tirando os olhos do smartphone. 

— Estamos no meio do nada.

— Tenho a certeza de que não vai levar assim  

tanto — retorquiu o Porteiro Dave. — Nós fica-

mos bem.

— Podemos levar o Timmy connosco, se 

quiserem — ofereceu-se a Sra. Moskins. — 

Mostramos-lhe Chicago. Se calhar era mais di-

vertido do que ficar aqui sem fazer nada.

— Não, não era. Não, não era. Não, não era — 

insurgi-me, prevendo a tragédia épica que seria 

viajar com a Molly Moskins.

— Timmy — disparou logo a minha mãe.

— É muito simpático da vossa parte, Esther 

— disse o Porteiro Dave. — Mas não vos quere-

mos dar trabalho.

— Não dá trabalho nenhum — disse a Esther 

Moskins. — A Molly ia adorar passar algum tem-

po com o Timmy!
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A Molly sorriu.

Eu estava horrorizado.

— Então e que tal se passássemos todos a noi-

te aqui no motel? — sugeriu a Esther. — Depois, 

se amanhã de manhã o reboque ainda não tiver 

aparecido, eu levo o Timmy até Chicago e vocês 

vão lá ter connosco.

— O reboque vai chegar! O reboque vai che-

gar! — entoei.

A minha mãe tapou-me a boca com a mão.

— É muito simpático da tua parte, Esther 

— disse ela. — Vamos ver o que acontece com 

o reboque. Entretanto, talvez não seja má ideia 

passarmos aqui a noite. Pelo menos podemos 

descansar da viagem.

Saí do carro abatido. A minha única espe-

rança era que aparecesse um reboque perdido 

ali naquela estrada para lugar nenhum.
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Sem me poder virar para ninguém, olhei 

para cima, para o homenzinho de néon da placa 

do motel. E ele parecia bastante feliz por estar a 

dormir no Sono Solto.

SONO 
SOLTO
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Como era óbvio, não tinha de enfrentar as 

agruras de uma viagem de carro até Chicago com 

esta pessoa:
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