


Para o Fred:
A mais pequena coisa pode salvar o mundo. 

Mas sem pressão.
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O Sr. Darrow estava a construir um mundo.
Estava a construí -lo no seu quarto, que era 

o maior de todo o colégio interno. O quarto era tão 
frio e vazio como uma cave, com o teto alto e o chão 
sem alcatifa. O Sr. Darrow já tinha pedido para se 
mudar para um sítio melhor, mas o diretor recusara 
sempre o pedido dele. Afinal, como diria o diretor… 
«O senhor é só um encarregado».

O Sr. Darrow não era «só» nada. Ele era um  
génio. Infelizmente, ninguém sabia disto a não ser  
o próprio. 

Mas, depois desta noite, isso ia mudar de vez. 
O Sr. Darrow olhou fixamente para o mundo em 

miniatura construído em cima da sua secretária. Era 
um pequeno tabuleiro de areia, não maior do que 
um livro. Lá dentro, estavam centenas de pequenas 
palmeiras, cada uma esculpida à mão e do tamanho 
de fósforos. Tinham sido plantadas num círculo em 
redor de uma lagoa verde. A lagoa brilhava à luz do 
candeeiro como uma esmeralda que alguém deixou 
cair na areia. 
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Não restavam dúvidas quanto ao seguinte: esta 
era a obra prima do Sr. Darrow. O modelo mais 
grandioso que alguma vez fizera. 

Outras miniaturas enchiam as prateleiras por 
cima da secretária. Eram às centenas, empilhadas 
umas sobre as outras, do chão até ao teto. Miniaturas 
de barcos, de aviões, de palácios e monumentos, de 
dinossauros e de arranha -céus, cada uma mais pe-
quena e perfeita do que a anterior. 

Mas não eram nada comparadas com a sua última 
criação. Era o paraíso… e estava quase terminada.

Só faltava fazer uma coisa.
O Sr. Darrow abriu uma gaveta ao seu lado e ti-

rou um par de óculos de metal. Tinham duas lentes 
muito grossas, cobertas por arames e pontos. Ele 
colocou -os no rosto e carregou num botão lateral. 
As lentes saíram disparadas da armação como dois 
telescópios. 

O Sr. Darrow estava muito orgulhoso dos seus 
óculos telescópicos — afinal, tinha -os construído 
com as suas próprias mãos. O seu valor era incal-
culável. 

Exatamente como o soro.
O Sr. Darrow pegou no frasco pequenino que es-

tava ao seu lado e segurou -o contra a luz. Lá dentro, 
tinha menos de um dedal de líquido, mas as cores 
ondulavam e mudavam num milhão de padrões.  
O Sr. Darrow girou cuidadosamente o frasco, mistu-
rando o vermelho, o verde, depois o azul, antes de as 
cores se separarem outra vez. 
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Tinha demorado 20 anos a encontrar aquele 
soro. Nunca esperara conseguir obter uma quan-
tidade tão grande e, ainda por cima, com tanta  
qualidade… mas, mesmo assim, só teria uma opor-
tunidade de o usar.

Inclinou o candeeiro por cima da caixa da areia. 
A lagoa brilhou.

— Luz e água — murmurou ele. — Não precisa 
de mais nada.

O Sr. Darrow engoliu em seco. 5 anos de cons-
trução, 20 de planeamento: tudo se resumia a este 
instante. Tentou não pensar no que aconteceria se 
usasse demasiado soro, ou se usasse soro a menos, 
ou — e nem sequer queria equacionar esta possibi-
lidade — se deixasse cair o frasco. 

O Sr. Darrow desenroscou a tampa com cuidado, 
inspirou profundamente e debruçou -se sobre o seu 
melhor trabalho.

— Ora bem — disse. — Vamos a isto.
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O diretor pigarreou.
— Bom dia, meninos.

— Bom dia, Sr. Pitt — responderam 500 vozes.
O Sr. Pitt sorriu. Todo o colégio estava intei-

ramente nas suas mãos. Podia dizer -lhes que  
fizessem o pino e que cantassem na aula de fran-
cês, e os alunos obedeceriam. Era a sua parte  
favorita do cargo de diretor. Isso e os discursos que  
fazia.

— Hoje — anunciou —, é o último dia de aulas. 
É também o fim do meu primeiro ano como vos-
so novo diretor! Embora dirija o Colégio Interno de 
São Golias há pouco tempo, sinto que já conheço 
cada um de vocês pessoalmente. 

Isto era mentira. O Sr. Pitt tinha passado o ano 
inteiro metido no seu gabinete e não sabia o nome 
de praticamente ninguém, a não ser que algum dos 
aluno se chamasse «Ó Tu». 

— Daqui a uma hora começam as férias de ve-
rão. Apesar de vocês irem todos para as vossas ca-
sas, eu vou continuar aqui, para orientar a próxima  
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e entusiasmante fase da história de São Golias:  
o Edifício Pitt!

Acenou com a mão para o que costumava ser o 
campo de futebol. Agora era um local de constru-
ção, todo rodeado de fita vermelha. 500 crianças ob-
servaram com tristeza à medida que um gangue de 
construtoras arrancava as balizas. 

— Vamos todos ter saudades do campo de fute-
bol — disse o Sr. Pitt. — Mas como vosso diretor é 
meu dever levar este colégio até ao futuro.

Algumas crianças perguntaram se isso queria di-
zer que íamos ter professores ciborgues. O Sr. Pitt 
mandou -os para a sala de castigo.

— Não significa que vamos ter professores ci-
borgues — respondeu ele. — Significa que vamos 
ter tecnologia de ponta. Instalações topo de gama.  
Um edifício completamente novo para substituir  
o antigo. 

Apontou para o colégio atrás dele com uma care-
ta. Quando ali chegara, São Golias estava prestes a 
desmoronar -se e agora ainda tinha pior aspeto. Era 
apenas uma das muitas coisas que o Sr. Pitt assegu-
rara aos administradores do colégio que ia mudar, 
assim como o fim dos almoços gratuitos, a desmon-
tagem da biblioteca… 

E, claro, também ia ver ‑se livre do Sr. Darrow.
O Sr. Pitt sorriu. Era um item a menos na sua 

lista, e não tinha sequer levantado um dedo. 
— O que me traz a uma triste notícia. — Deu 

um suspiro cuidadosamente ensaiado. — Lamento 
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anunciar que desde o dia de ontem, o nosso amado 
encarregado, o Sr. Darrow…

A voz do Sr. Pitt desvaneceu -se. Os seus olhos es-
tavam a observar a fila da frente para avaliar o efeito 
do seu suspiro dramático, mas agora tinham parado 
numa única cadeira. Era uma cadeira diferente das 
outras. Nas costas, com grandes letras vermelhas 
que todos conseguiam ver dizia LUGAR ESPECIAL, 
mas estava vazia.

O Sr. Pitt levantou os olhos.
— Onde está o Max?
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O Max estava escondido no armário.
Normalmente escondia -se nas casas de ba-

nho, mas tinham explodido todas naquela manhã — 
outra vez — e o Sr. Darrow ainda não as arranjara.  
O Colégio Interno de São Golias estava cheio de coi-
sas que o Sr. Darrow não arranjara. 

O Max estava escondido por dois motivos. O pri-
meiro, porque não queria estar presente durante o dis-
curso do Sr. Pitt. Tinha a certeza de que o iam obrigar 
a sentar ‑se novamente no LUGAR ESPECIAL, como 
faziam em todas as assembleias. O Max não queria ser 
o centro das atenções, só queria que o deixassem em 
paz para poder trabalhar nas suas miniaturas.

O que o levava ao segundo motivo para se esconder. 
O seu castelo estava quase completo. Era peque-

no, não maior do que um frasco de compota, mas  
o seu interior era composto por mais de 100 divisões. 
Tinha torres e torreões, portas com fechadura e esca-
das em espiral. E o Max construíra tudo sozinho. 

— Eis onde o Rei Max se vai dirigir aos seus súbdi-
tos leais em cada manhã — murmurou, esculpindo  
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os floreados finais da torre mais alta do castelo. —  
E é aqui que vai reunir os seus cavaleiros todas as noi-
tes, para partilharem as histórias de batalhas passadas…

Tirou outro bisturi do estojo que tinha ao colo  
e esculpiu três letras pequeninas na base da torre.

M -A -X.
Sorriu. O castelo tinha demorado o período in-

teiro a construir, mas tinha valido a pena. Mal podia 
esperar por ver a expressão no rosto do Sr. Darrow 
quando lho mostrasse e…

O armário abriu -se.
— Max?
O Max levantou os olhos. Estava um rapaz mes-

mo à sua frente. Ele tinha a mesma idade do Max 
e usava o mesmo uniforme do colégio, mas as se-
melhanças ficavam por aqui. Aquele rapaz era mais 
alto, mais fixe e tinha um corte de cabelo melhor.  
O Max escondeu o castelo.

— Sasha! O que estás a fazer aqui?
— Estou à tua procura! — exclamou o Sasha. — 

Pensei que o dormitório estava vazio, mas depois 
ouvi -te a falar sozinho. Oh, e vi a luz do teu candeei-
ro de cabeça.

O Sasha apontou para o candeeiro de cabeça do 
Max, que não era mais do que uma lanterna enta-
lada numas cuecas que pusera na cabeça. O Max  
desligou a luz. 

— Estava escuro — murmurou.
O Max saiu do armário para o dormitório que par-

tilhava com o Sasha. Estava dividido mesmo ao meio.  
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Do lado do Max havia prateleiras com livros de fic-
ção científica e fantasia, bem organizados por or-
dem alfabética. Do lado do Sasha havia cartazes de 
uma equipa de basebol de que o Max nunca ouvira 
falar e centenas de fotografias do Sasha com todos 
os seus amigos da América. 

— Então, ainda estás aqui porquê? — perguntou 
o Sasha. — Toda a gente está a ouvir o discurso do 
Sr. Pitt! Não ouviste o grande anúncio?

O Max atrapalhou -se.
— Oh! O discurso! Hum…
— Espera! — disse o Sasha. — Já percebi, são os 

teus ouvidos, não é?
O Max pestanejou.
— Os meus ouvidos?
— Os teus aparelhos para ouvir?
O Sasha apontou para os tubinhos de plástico em 

volta das orelhas do Max. E o Max irritou -se.
— Não, na verdade, os meus aparelhos para ouvir 

não têm nada que ver com…
O Max parou de falar. Detestava ser a única crian-

ça surda em todo o colégio São Golias. Detestava a 
forma como o obrigavam a sentar‑se no LUGAR 
ESPECIAL na primeira fila das assembleias, e detes-
tava que toda a gente falasse para ele EM VOZ ALTA, 
apesar de assim ser mais difícil para ele acompanhar 
o que lhe estavam a dizer… mas depressa se aper-
cebeu de que esta era uma daquelas vezes em que 
ser completamente surdo podia ser completamente  
útil.
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— Quero dizer… Sim, tens razão — declarou o 
Max — Não ouvi o anúncio. Os meus aparelhos de-
vem ter deixado de funcionar.

O Sasha sorriu.
— Olha! Lembrei -me de uma coisa!
Estendeu os dedos indicadores e cruzou -os um por 

cima do outro, como se estivessem a dar um abraço.
— Fui à Internet ver como se fazia! É fixe, não é?
O Max ficou confuso.
— O que é isso?
— É língua gestual! — explicou o Sasha. — Isto 

significa «amigo», não é? Ou estou a fazer mal? — 
Fez uma pausa. — Espera, devo ter ido ver Língua 
Gestual Americana! Aqui usam a Língua Gestual 
Inglesa, não é?

O Max corou.
— Hum… não sei. Eu não uso língua gestual.
O Sasha ficou com uma expressão desanimada.
— Não usas?
— Nunca aprendi.
O Sasha deixou cair os dedos. E seguiu -se um 

momento de silêncio desconfortável.
— Bem… é melhor irmos andando! — disse ele. 

— Não queremos perder o fim do discurso!
Os dois rapazes atravessaram o colégio em si-

lêncio. Todas as suas conversas acabavam assim. 
Podiam partilhar um quarto — todos os alunos de 
São Golias tinham de partilhar o quarto —, mas no 
que dizia respeito ao Max, era mesmo a única coisa 
que ele partilhava com o Sasha.
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O Sasha chegara da América no início do ano e 
menos de uma semana depois já toda a gente sabia 
quem ele era. As razões eram óbvias: era simpático, 
extrovertido, tinha roupas caras e uma pronúncia 
engraçada. Podíamos vê -lo sempre a andar pelo co-
légio no meio de um grande grupo, a tagarelar com 
toda a confiança. Ele era tão confiante que, com sor-
te, até era capaz de fazer malabarismos com ana-
nases, vestido com uma camisa de dormir e, ainda 
assim, parecer fixe.

O Max, por sua vez, não era fixe. Ele sabia que 
não era e não precisava que ninguém o recordasse, 
muito obrigado. Jamais poderia ser como o Sasha, 
a conversar com cinco pessoas ao mesmo tempo. 
O Max tinha de ler os lábios para perceber o que 
as pessoas diziam e ninguém em São Golias com-
preendia como isso era difícil de fazer. Eles fala-
vam muito depressa, viravam -se a meio das frases 
ou então tapavam a boca enquanto estavam a falar.  
As salas de aula barulhentas e o recreio faziam com 
que os aparelhos para ouvir fizessem uns ruídos es-
tranhos, e alguns minutos depois o Max estava tão 
exausto que tinha de se retirar para o seu quarto sos-
segado com um livro bom para recuperar.

O Max não se importava de passar tempo so-
zinho. Quando estava sozinho podia concentrar-
-se naquilo em que realmente era bom: ler com 
voracidade, perder -se na sua própria imaginação, 
criar miniaturas bonitas. No colégio, sentia -se  
sempre como um estranho e, por muito que toda a 
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gente o tentasse incluir, nunca sentia que fazia parte 
dos grupos. Mas quando estava sozinho, com a sua 
última criação à frente… o Max sentia -se como um rei.

Depois, o colégio juntou -o ao Sasha e o Max per-
deu o único lugar para onde podia escapar -se. Não 
que o Sasha fosse mau ou desagradável; na verdade, 
era exatamente o contrário. O Sasha era superami-
gável e estava sempre a fazer perguntas ao Max e a 
tentar conversar com ele, e era aí que estava o pro-
blema. Por muito simpático que fosse, o Sasha pa-
recia não entender que o Max tinha dificuldade em 
conversar com as pessoas. Estar com ele era uma 
recordação constante de tudo o que o Max tinha di-
ficuldade em fazer. 

Por isso, o Max tentava evitar o seu colega de quarto 
sempre que era possível, escondendo -se dele sempre 
que o via ao fundo dos corredores e certificando -se 
de que raramente estavam sozinhos. Também man-
tinha o seu passatempo de construção de miniaturas 
em segredo, já que desconfiava que, se o Sasha des-
cobrisse, ia logo contar aos seus amigos fixes e depois 
todo o colégio teria mais uma razão para tratar o Max 
como um esquisito do pior. 

Sim, a vida no colégio era um bocadinho difí-
cil… mas nem tudo era mau. O Max ainda tinha um 
amigo em São Golias, o Sr. Darrow, o encarregado.  
Se não fosse pelas conversas que tinham e pelas 
aulas de construção de miniaturas, o Max não fazia 
ideia como conseguiria aguentar São Golias. E por 
falar nele, onde estava… 
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O Max parou de andar. O Sasha estava inclinado 
em direção ao seu rosto, a acenar com a mão. Já lhe 
tinha explicado várias vezes que bastava tocar -lhe no 
ombro quando queria a sua atenção, mas o Sasha 
costumava esquecer -se e acenava -lhe como se esti-
vesse a mandar parar o autocarro.

— Ei! Ouviste o que eu disse? Perguntei: vais fa-
zer alguma coisa nas férias?

O Max encolheu -se, pois tinha tido esperanças de 
que ninguém lhe perguntasse aquilo. Ia passar oito 
semanas com a tia -avó Meredith, numa comunida-
de para reformados do outro lado do país. Ela era  
a única pessoa da família que ainda estava viva. 
Tinha dez vezes a idade do Max e já mal se lembrava 
de quem ele era. Ela passava a maior parte do tempo 
a gritar -lhe perguntas, até que adormecia.

— Hum… não vou fazer nada de especial — disse 
o Max. — E tu?

O Sasha fez um sorriso rasgado.
— Eu vou voar para os Estados Unidos hoje à 

noite, com a minha irmã mais nova, a Joy. Vamos 
em primeira classe e tudo! Depois, a nossa mãe  
e o nosso pai vão levar -nos numa viagem de carro 
pelo país: Nova Iorque, Texas, São Francisco… Eles 
disseram que até somos capazes de ir ao Havai para 
o aniversário da Joy! É fixe, não é?

O Max suspirou. É claro que o Sasha também ti-
nha uma família agradável.

Saíram para o sol de verão. O resto dos alunos 
estava lá ao fundo, a assistir ao discurso final do  



Ross Montgomery

20

diretor. O Sasha deu uma palmadinha no ombro do 
Max.

— Quase me esquecia de te dizer, o Sr. Pitt estava 
a falar do novo edifício! Vai ser espantoso: vai haver 
uma piscina olímpica e um pavilhão novo para os 
desportos…

O Max assentiu com a cabeça, mas não estava 
a prestar muita atenção, estava a tentar localizar  
o Sr. Darrow. Se não encontrasse o encarregado em 
breve, não ia ter oportunidade de lhe mostrar o cas-
telo antes das férias. Olhou de relance para o Sasha, 
que continuava a falar.

— … e um telhado com planetário, uma cozinha 
de sushi e um laboratório de ciências com realidade 
virtual…

O Max manteve um olho fixo no Sasha enquanto 
perscrutava o campo de jogos. Talvez o Sr. Darrow 
estivesse na horta. Era onde normalmente ia quan-
do alguma coisa precisava de ser arranjada em São 
Golias. Quando o discurso acabasse, o Max podia lá 
dar um salto. Depois, talvez o Sr. Darrow lhe contas-
se finalmente qual era o seu projeto secreto, e…

— … o Sr. Darrow também desapareceu. Ninguém 
sabe onde ele está!

O Max parou de repente. O Sasha continuou a 
andar.

— Consegues acreditar? Hoje de manhã não 
apareceu para trabalhar e quando foram ao quarto 
dele, estava vazio! Deixou tudo para trás, as roupas, 
o dinheiro… e sabes o que é que encontraram tam-
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bém? Miniaturas! Centenas delas! Segundo parece, 
ele era um génio absoluto a construir estas minia-
turas e ninguém fazia ideia! — O Sasha abanou  
a cabeça. — É estranho, não é? Quero dizer, toda a 
gente sabia que ele era peculiar, com aquela gritaria 
e com as asneiras todas, e o facto de nunca chegar 
a arranjar nada, mas desaparecer assim sem mais 
nem menos, sem dizer nada a ninguém? Não faz 
muito sentido, pois não?

Seguiu -se silêncio. O Sasha virou -se para trás.
— Eu disse que não faz…
Mas já estava sozinho. O Max já se fora embora 

há algum tempo. 
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O Max estava no corredor dos funcionários. A por-
ta à sua frente já era velha e estava encardida, 

como a placa com o nome:
SR. DARROW

As crianças não deviam aproximar -se dos quartos 
dos funcionários. Era uma das regras mais impor-
tantes de São Golias. Bastava pôr um pé no andar de 
cima do internato e já dava direito a ir para o castigo. 
Quem sabia qual seria o castigo por invadir de facto 
um dos quartos?

Mas o Sr. Darrow tinha feito o Max prometer 
uma coisa. 

«Se eu um dia desaparecer subitamente — sem 
avisos, sem deixar mensagens, sem nada — vai di-
retamente ao meu quarto. Certifica -te de que nin-
guém te vê… principalmente o Sr. Pitt.

Porquê?
Quando lá chegares saberás.»
O Max não quebrava as regras. Isso era algo 

que fazia as pessoas destacarem -se e o Max já se 
destacava o suficiente. Os outros estavam sempre  
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a apontar para os seus aparelhos de ouvir e tratavam-
-no como se ele fosse estúpido e não surdo. De cada 
vez que alguém visitava o colégio, o Sr. Pitt exibia -o 
como se ele fosse uma foca do Jardim Zoológico. 

— Este é o Max, que como podem ver, tem pro-
blemas de audição. NÃO É VERDADE, MAX? Aqui 
em São Golias, certificamo ‑nos de que as crianças 
com impedimentos sintam que são tão normais 
como as outras. NÃO É VERDADE, MAX?

Depois dava uma palmadinha na cabeça dele ou 
empurrava -o para a sala de aula errada e levava as 
visitas a ver a piscina.

O Max perdera a audição quando tinha 4 anos. 
Não se lembrava de como era não ser surdo… mas 
recordava-se de como era a sua última escola. Ele 
adorava -a: era pequenina, de tijolo, com salas mui-
to acolhedoras e professores simpáticos. Lá, o Max 
tinha facilidade em fazer amigos. Se não entendes-
se alguma coisa, os professores repetiam até ele  
compreender.

Mas depois, há dois anos, a tia -avó Meredith 
enviara ‑o para São Golias. E subitamente o Max vira‑
-se rodeado de centenas de alunos, em salas de aula 
enormes e professores que não queriam saber se ele 
os entendia ou não. A única ajuda com que contava 
era a visita ocasional de uma hora que um profes-
sor para surdos lhe fazia, para saber se os aparelhos 
estavam a funcionar, mas que mal respondia às 
perguntas do Max antes de se ir embora. Ele nunca  
vira o mesmo professor mais de duas vezes.
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Mas o Sr. Darrow era diferente. Nunca lhe falava 
com superioridade, nem o tratava como se ele fosse 
um caso especial. Na verdade, era tão mal -educado 
para o Max como era para toda a gente. O Sr. Darrow 
podia ser um homem resmungão, mas também era 
bondoso; dava -se ao trabalho de o ouvir. explicava as 
coisas quantas vezes fossem necessárias até o Max 
as entender.

Por que motivo se teria ido embora?
O Max virou -se para a imagem emoldurada ao 

lado da porta. Era uma pintura em aguarela de um 
tapete de entrada. Colocou a mão com cuidado na 
parte de trás da pintura e encontrou a chave colada 
à parede, exatamente onde o Sr. Darrow lhe disse 
que estaria. O Max olhou uma última vez para o cor- 
redor, abriu a porta e entrou. 

O quarto estava completamente escuro. O Max 
levou a mão ao interruptor e acendeu a luz. Uma 
chuva de fagulhas saiu disparada e estornicou -lhe 
os dedos. 

— Ai! — exclamou o Max.
A lâmpada brilhava trémula. Nenhuma instala-

ção elétrica de São Golias funcionava como devia 
ser. Os alunos internos já estavam habituados ao 
facto de que ligar uma luz fazia normalmente ex-
plodir uma lâmpada ou outra, acionar os alarmes 
de incêndio, ou originar um grito distante ao fundo 
do corredor. Isto acontecia porque o Sr. Darrow era 
o pior encarregado de toda a História. Em vez de 
fazer o seu trabalho, estava sempre concentrado em 
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alguma tarefa desnecessária, como separar dez mil 
parafusos por tamanhos enquanto a escola desabava 
à sua volta. Não era segredo para ninguém que ele  
e o Sr. Pitt se desprezavam profundamente. 

O Max olhou em redor do quarto. Era enorme, 
sombrio e estava vazio. Ao lado da porta havia uma 
secretária com um monte de roupas velhas pousa-
das em cima. O chão estava coberto com centenas 
de pedaços de arame, parafusos e lascas de madei-
ra. De um dos lados havia um caixote do lixo caído 
cheio de comida velha; do outro lado a cama, que 
ainda estava por fazer. O quarto tinha uma janela 
com cortinas velhas e empoeiradas e uma ventoinha 
de teto que estava partida… e mais nada. Para ser 
sincero, era um quarto bastante deprimente. 

Mas depois, claro, havia as miniaturas.
Os olhos do Max brilharam. Nunca as tinha visto 

assim todas juntas. O Sr. Darrow costumava levar 
uma ou duas para lhe mostrar durante as aulas de 
construção de miniaturas, mas ali… eram tantas. 
Centenas delas. Milhares, talvez. E cada uma era tão 
bonita, construída com tanta perfeição, que nunca 
ninguém adivinharia que eram feitas por simples 
mãos humanas. 

O Max pegou na miniatura que estava mais perto 
de si. Era uma baleia azul, não maior do que um 
peixe dourado. A pele da baleia estava salpicada de 
minúsculas lapas acastanhadas. Cada olho da ba-
leia continha um pedaço de vidro esculpido. Era 
irrepreensível. Não importava quantas vezes o Max 
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olhasse para aquela miniatura, estava sempre à es-
pera que a baleia começasse a respirar.

Recordava -se da primeira vez que vira a baleia 
— o dia em que conheceu o Sr. Darrow. O Max 
recordava -se do encontro como se tivesse sido on-
tem. Era difícil esquecer a ocasião em que levara 
com uma abóbora na cabeça. 

— Sai já do meu barracão! 
O Sr. Darrow perseguira o Max para fora do bar-

racão, acertando -lhe com a abóbora. 
— Estou farto de vocês, miúdos estúpidos! 

Sempre a invadirem a minha horta e a roubarem as 
minhas cenouras todas!…

O Max não estava a tentar roubar as cenouras do 
Sr. Darrow. Só tinha ido dar uma volta nos terrenos 
do colégio para encontrar um sítio sossegado para 
trabalhar nas suas miniaturas quando deu de caras 
com o barracão dos vasos do Sr. Darrow. Era perfei-
to, sossegado e escondido, do outro lado do colégio, 
onde ninguém o ia encontrar. Pelo menos foi o que 
ele pensou.

— Mas eu não estava a roubar nada! — gritou o 
Max. — Estava a fazer isto!

O Max mostrou o seu último trabalho. Era uma mi-
niatura de si mesmo, mas como um corajoso rei guer-
reiro, completo com uma coroa e uma espada, tudo 
esculpido na ponta de um lápis. O Sr. Darrow parou.

— Foste tu quem fez isso?
O Max ficou surpreendido. Estava à espera de le-

var outra vez com a abóbora, ou pelo menos que ele 
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se risse de si… mas o Sr. Darrow parecia hipnoti-
zado. Pegou na miniatura e observou -a com muito 
cuidado. 

— Hum, nada mau — disse o encarregado. — 
Boa simetria, os braços têm um comprimento 
uniforme, boa textura nas pregas do manto… mas 
o rosto está uma confusão. O que usaste para o  
esculpir?

O Max mostrou -lhe o velho compasso de mate-
mática. O Sr. Darrow resfolegou. 

— Bem, aí está o teu problema! Mais valia esta-
res a esculpir com um tijolo. — Devolveu o lápis ao 
Max. — Como te chamas?

— Max.
O Sr. Darrow levou a mão ao bolso.
— Olha aqui, Max, diz -me o que te parece. 

Acabei -a ontem. E gostava de saber a tua opinião… 
de um construtor de miniaturas para o outro.

O Sr. Darrow pousou a baleia no centro da palma 
da mão do Max. E ele olhou para a baleia durante al-
gum tempo, quase em choque. Nunca na vida tinha 
visto algo tão perfeito. 

— Eu sei — afirmou o Sr. Darrow, a abanar a ca-
beça. — Está uma confusão. E o interior ainda está 
pior. 

O Max pestanejou.
— Tem um interior?
O Sr. Darrow tirou uma pinça do bolso e abriu a 

boca da baleia. O Max ficou deslumbrado. No inte-
rior da boca havia duas fileiras precisas de dentes 
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perfeitamente esculpidos, preso no meio dos dentes 
havia krill, e a língua era larga e estava manchada 
com algas. Um tubo de respiração que não era mais 
largo do que um cabelo humano estava pendurado 
no céu da boca da baleia. Dava para ver até à gargan-
ta brilhante. O Sr. Darrow apontou com a pinça.

— Estás a ver ali? Liguei o espiráculo ao estôma-
go para poder esculpir a epiglote. Mas não sei onde 
estava com a cabeça, são dois sistemas de órgãos 
completamente diferentes! Enfim. 

O Max estava espantado.
— Mas… esta é a melhor miniatura que já vi! 

Dava tudo para conseguir fazer uma tão boa como 
esta!

O Sr. Darrow encolheu os ombros.
— Eu pratiquei a minha vida toda, Max. Talvez 

um dia, se nunca te casares, se não tiveres filhos e 
detestares o teu trabalho, também venhas a ser tão 
bom como… 

— Pode ensinar -me?
Assim que o Max fez a pergunta, a expressão no 

rosto do Sr. Darrow mudou. O Max recordava ‑se da 
expressão precisa nos olhos do encarregado quando 
a mudança acontecera. Era como se tivesse trope-
çado na peça de um puzzle que tinha perdido há 
muitos anos e que acabara por esquecer.

— Ensinar ‑te? — repetiu o Sr. Darrow, quase 
para com os seus botões. 

— Eu pratico todos os dias — disse o Max. — Sou 
um trabalhador muito esforçado. 
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O Sr. Darrow ficou em silêncio durante alguns 
instantes. Mastigou pensativamente o que restava 
da abóbora. 

— Sabes, Max, és capaz de estar com sorte. Até 
me dava jeito ter um par de mãos extra. Uma espé-
cie de aprendiz, se quiseres. Alguém que me ajude 
com um projeto grande em que tenho andado a tra-
balhar.

— Outra miniatura? — perguntou o Max.
E pela primeira vez, o Sr. Darrow riu ‑se. 
— Algo parecido com isso… e ao mesmo tempo 

muito diferente. Para dizer a verdade, é mais do que 
uma miniatura apenas. É uma coisa que vai mudar 
o mundo.

Os olhos do Max arregalaram -se.
— O que é?
O Sr. Darrow abanou a cabeça .
— Não te posso dizer, pelo menos por enquan-

to. Primeiro temos de trabalhar nessas tuas fracas 
capacidades de escultura e também arranjar -te al-
gumas ferramentas decentes. Depois, quando fores 
suficientemente bom, deixo -te entrar no projeto.  
Vai ser um trabalho árduo, sabes? Não penses que 
vou ser brando contigo!

O Sr. Darrow olhou para ele e perguntou algo 
que há muito, muito tempo ninguém perguntava ao 
Max:

— Entendeste o que te disse, Max?
O Max olhou em redor do quarto do Sr. Darrow. 

Na altura pensou que o tinha entendido, sim, mas 
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estava enganado. Passou um ano inteiro a trabalhar 
com o Sr. Darrow, passava todas as pausas e ho-
ras de almoço na horta com ele a aprender as suas 
novas habilidades para a escultura de miniaturas. 
Esculpiu, raspou e lixou até as suas mãos ficarem 
quase a sangrar. Pensou que eram amigos… mas 
agora o Sr. Darrow tinha desaparecido desta forma. 

Nem sequer se tinha despedido dele. 
O Max pegou nos óculos telescópicos que esta-

vam na secretária ao seu lado. O Sr. Darrow também 
os tinha deixado para trás, à semelhança de tudo o 
resto. Não fazia sentido nenhum. Aqueles óculos 
eram o seu bem mais precioso. Ele deixara o Max 
usá -los uma ou duas vezes, mas sempre sob severa 
supervisão. Afinal, eram o único par de óculos teles-
cópicos que existiam no mundo inteiro. 

Exatamente como as miniaturas. 
Foi nesse instante que o Max percebeu. Olhou 

para as prateleiras cheias de miniaturas e o seu co-
ração palpitou.

— Ele não pode ter ido embora! Ele jamais deixa-
ria as suas miniaturas para trás!

Subitamente, tudo fazia sentido. O Sr. Darrow 
não tinha desaparecido — devia ter qualquer coi-
sa que ver com o projeto secreto. Foi por isso que 
disse ao Max para ir até ali, para ele poder ver as 
suas miniaturas. Para que o Max entendesse que  
o Sr. Darrow não o tinha abandonado. Ele ia voltar. 

O Max olhou freneticamente em redor. Estava 
prestes a deixar o colégio durante oito semanas,  
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tinha de deixar uma mensagem ao Sr. Darrow, algo 
que lhe mostrasse que ele compreendera. Mas não 
havia um único lápis à vista.

O Max pegou na miniatura do castelo que tra-
zia no bolso e num bisturi que estava na secretária. 
Esculpiu rapidamente uma série de letras na base 
do castelo, mesmo por cima do seu nome:

SR. DARROW
EU ENTENDO

MAX

Depois foi até ao meio do quarto e colocou o cas-
telo no chão. Se o Sr. Darrow voltasse — não, quan-
do o Sr. Darrow voltasse —, o castelo ia ser a pri-
meira coisa que ia ver. Ia perceber de imediato que 
o Max tinha ido até ao seu quarto, como lhe pedira 
que fizesse e…

O Max parou. Havia qualquer coisa no chão à 
sua frente, aninhada entre os parafusos, lascas e 
arames. Era tão pequena que se tornava fácil não 
reparar nela. E o Max era bom a reparar em coisas 
pequenas, pois quando se perde a audição, apoiamo-
-nos nos outros sentidos mais do que a maior parte 
das pessoas. Era frequente as pessoas esquecerem-
-se de chamar a atenção do Max antes de falarem 
para ele, por isso tinha de estar sempre bem atento. 
Via pequenos movimentos, pequenas mudanças,  
diferenças minúsculas…

Reparava em coisas invulgares.
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O Max pegou nos óculos telescópicos do Sr. 
Darrow e colocou ‑os por cima da cabeça. O quar-
to contorceu -se e distorceu -se imediatamente à sua 
volta. O Max conseguia ver cada grão de pó. Olhar 
para as costas da sua mão era como admirar a su-
perfície da lua. Virou os olhos para o chão, focou as 
lentes e… franziu o sobrolho.

— Mas que?…
O Max sentiu um BANG súbito a passar ‑lhe pelos 

pés. A maior parte das pessoas não o teria sentido, 
mas ele sentiu. Alguém fechara uma porta no andar 
de baixo. Depois ouviu ‑se outro BANG e outro. 

O discurso já chegara ao fim, os alunos estavam 
a regressar aos seus quartos. Dali a menos de um 
minuto, o corredor dos funcionários ia estar cheio 
de professores.

O Max tirou os óculos e saiu a voar pela porta. 
Desligou o interruptor da luz ao passar por ele.

Click.
Mas a luz ficou ligada. O Max entrou em pânico. 
— Oh, vá lá!
Click, click, click.
Não valia a pena, a luz não desligava. Através das 

solas dos pés, o Max sentia os barulhos a ficarem 
cada vez mais fortes. Ia ter de deixar o quarto assim 
como estava. 

Olhou uma última vez para o quarto do Sr. 
Darrow. Havia muitas coisas que o Max não enten-
dia: para onde tinha ido o encarregado, por que mo-
tivo partira…
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Porém o que estava no chão do quarto era o que 
fazia menos sentido.

Por que razão havia areia no quarto do Sr. Darrow? 
E porque é que estava rodeada de palmeiras mi-

núsculas? 
— Que estranho — disse o Max. 
E fechou a porta. 




