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ELE NÃO GOSTA DE SE EXIBIR, nem 

de revelar que é este indivíduo: Timmy 

Fiasco, fundador, presidente e diretor 

executivo da maior agência de deteti-

ves da cidade, talvez do país. Mas ele é.  

E está prestes a desvendar o maior 

caso de sua geração: um concurso es-

colar para encontrar um globo rouba-

do. É sua única chance de ganhar um 

prêmio que pode garantir seu sustento 

por toda a vida. Contudo, alguém cla-

ramente está tentando burlar o sis-

tema, e agora cabe a Timmy – com a 

ajuda duvidosa de seu sócio Total, o 

preguiçoso urso-polar, e de sua nova e 

improvável aliada, a excêntrica tia-avó 

Colander – encontrar uma maneira de 

se vingar dessas falcatruas.

Ele só precisa conseguir entregar 

a tempo o formulário com sua inscri-

ção para o concurso.

STEPHAN PASTIS mora na Califórnia e 

passou muitas horas da infância desenhan-

do sozinho no quarto. Quando não estava de-

senhando, passava o tempo colecionando fi-

gurinhas de beisebol, sua outra paixão. Pas-

tis é criador da aclamada tirinha de humor 

Pérolas aos porcos e de Larry in  Wonderland, 

primeiro lugar na lista de bestsellers do The 

New York  Times. Um dos mais famosos cartu-

nistas norte-americanos, ele agora traz seu 

humor característico para os jovens leitores.

˜

˜

13/11/15

Timmy Fiasco esta de volta! 
E voce so precisa saber de tres coisas: 
 Eu nasci. 
  Fundei um imperio. 
   Demonstrei grandiosidade.

E agora estou prestes a desvendar o maior  
caso da minha geracao.

Mas existe alguem que esta tentando burlar  
o sistema. Fraudar. Engambelar. Entao,  
naturalmente, tenho de me proteger contra  
a unica coisa que pode me derrubar: 

FALCATRUAS.



STEPHAN PASTIS
Tr a d u ç ã o d e raq u e l Za m p i l
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Um Prólogo que Provavelmente 
Vai Fazer Sentido Mais Tarde

De todas as coisas que podem entupir seu enca-

namento, um mamífero ártico obeso é sem dú-

vida a pior.

Um bom bombeiro hidráulico pode tirar do 

cano uma colher ou uma bola de cabelo ou um 

sabonete, mas é muito mais difícil remover um 

destes:

Isto, veja bem, é um urso-polar.
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E hoje ele está preso em um tipo de cano 

diferente.

O Tubo do Terror.

O Tubo do Terror é o toboágua mais rápido 

e mais cheio de curvas do mundo.

Mas hoje ele não está rápido.

Porque está entupido.

Entupido com um urso-polar ansioso e gor-

do demais para descer pelo tubo.

E, no entanto, alguém o deixou descer.
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É aí que entra o suborno.

Porque um urso-polar que não consegue 

o que quer vai usar seu charme. E um urso- 

-polar que não consegue o que quer usando seu 

charme vai enganar. E um urso-polar que não 

consegue enganar vai tirar do bolso um grande 

maço de dinheiro e piscar o olho.

Porque é assim que o mundo funciona.

Então isto vai acontecer:

E se você é um detetive de primeira linha 

que por acaso está amarrado a esse urso-polar 

e que não teve escolha a não ser segui-lo toboá-

gua abaixo, você tem um problema.

Um grande e sufocante problema.

Porque a água corrente continua a vir.
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E com o grande traseiro do urso-polar fun-

cionando como um tampão, a água não tem para 

onde ir, exceto voltar tubo acima.

Que é onde eu estou.

Aprisionado debaixo d’água.

E não muito feliz com isso.
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CAP 1 TU LO
1

É uma Coisa Horrível 
Não Ter Cabeça

 

 

 

 

Carl Kobalinski não é a pessoa mais inteligente 

do mundo.

Mas tente dizer isso para a mulher com o 

colete xadrez.

– O Museu de Recordes Mundiais de Maury 

está fechado agora – diz ela. – E você precisa ir 

para casa.

– Mas olhe só isto – digo. – É uma afronta.

– O quê? – pergunta ela.

– Isto – respondo, apontando diretamente 

para a estátua.
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– Garoto, eu ganho oito reais por hora para 

andar por este museu e garantir que ninguém 

quebre nada. Se você tem um problema com o 

que está exposto, vá falar com outra pessoa.

– Tenho um problema, sim. Mentiras, men-

tiras e mais mentiras. Todo mundo sabe quem é 

a pessoa mais inteligente.

CARL KOBALlNSKl
A PESSOA MAlS  

lNTELlGENTE DO MUNDO
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– Maravilha – resmunga ela, esfregando as 

têmporas.

– Sou eu – digo.

– Bom pra você – diz ela, me empurrando 

na direção da saída com uma das mãos. – Agora 

vou mostrar para a pessoa mais inteligente do 

mundo como funciona uma porta.

Fico subitamente tentado a mostrar com 

quem ela está falando.

Revelar que sou este cara:

É um nome tão facilmente reconhecível 

que ela saberia de imediato que é o do fundador, 

presidente e diretor executivo da maior agência 

de detetives da cidade, provavelmente do esta-

do. Talvez do país.
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Mas não digo quem sou.

Faço algo mais inteligente.

Escalo Carl Kobalinski e tento arrancar a 

placa.

– O que você acha que está fazendo? – grita 

a mulher do museu.
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– Estou salvando a credibilidade da sua ins-

tituição! – replico.

Mas não estou.

Porque não consigo alcançar a placa sem 

pular. E estou a quase três metros do chão.

Então faço o que somente a pessoa mais in-

teligente do mundo pensaria em fazer.

Eu pulo.

Só para descobrir que, embora Carl possa 

ter tido um cérebro forte, não se pode dizer que 

o pescoço de sua estátua também fosse.

E, quando pulo, ele se quebra. E me derru-

ba junto com a cabeça supervalorizada de Carl.

Direto para o chão do museu.

E ouço outro estalo.

Dessa vez, na minha perna.
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E digo a única coisa lógica possível à mu-

lher do museu debruçada sobre mim:

– Olha só o que você fez.
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CAP 1 TU LO
2

O Gesso Que Me Tolhe

Quando você está de cama com a perna direita 

quebrada, pode chorar ou escrever suas memó-

rias.

E Timmy Fiasco não chora.

Então aqui estão as minhas memórias:

Eu nasci.

Demonstrei grandiosidade.

Fundei um império.
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Esse império foi conquistado apesar dos 

muitos obstáculos à minha volta.

Tais como o Obstáculo Nº 1.

Esta é a minha mãe.

Ela é uma pessoa bem generosa. Mas tem 

suas fraquezas.

Tipo insistir que eu frequente este lugar:
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Bem, a escola é legal para quem precisa dela.

Mas para quem foi agraciado pela grandio-

sidade, é um estorvo incapacitante.

Em seguida, vem o Obstáculo Nº 2.

O nome dele é Total. E ele é um urso-polar 

de setecentos quilos.
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Total cresceu no Ártico. Mas a casa dele 

derreteu como um cubo de gelo ao sol. E ele pe-

rambulou quase cinco mil quilômetros até a mi-

nha casa.

Então eu lhe dei um emprego.

Nos primeiros seis meses, ele foi o urso-po-

lar mais confiável que já empreguei.

Até revelar seu verdadeiro caráter.

Foi uma traição tão profunda que não que-

ro falar a respeito.

Então vou dizer só uma coisa.

Se um urso-polar trabalhar duro para você 

nos primeiros seis meses, tenha isto em mente:

É UMA FARSA.

NÃO faça dele um sócio da sua agência de 

detetives.

NÃO concorde em mudar o nome da agên-

cia de “Fiasco Ltda.” para “Fiasco Total Ltda.”.

E, aliás, aproveitando que estou dando avi-

sos, NÃO siga o exemplo da pessoa que é o Obs-

táculo Nº 3.
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O nome dele é Rollo Tookus. Ele é meu me-

lhor amigo. E é um chato.

Chato porque só se preocupa com suas notas.

Essa é toda a descrição que ele vai ter.

E eu vou preencher com um desenho do 

meu rosto o espaço que, se Rollo não fosse as-

sim, ele ocuparia nestas memórias.
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