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Sempre muito curioso, estudou desde 
cedo temas ligados ao autoconheci-

mento.

Dono de uma intuição ímpar, escreve 
com o intuito de levar às pessoas algo 

que lhes seja útil a ajudá-las a superar os 
obstáculos da vida ou para que, simples-
mente, tenham um delicioso passatempo.
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CAPÍTULO 1

Naquele entardecer de agosto de 2013, a 
brisa suave deixava marcas rosadas nas 

faces do avô e do neto, com seu gélido sopro 
vindo do Atlântico Sul.

Ao longe, o velho olhava alguns barcos de 
pesca que teimavam em travar uma luta contra 
as ondas traiçoeiras e os ventos que mudavam 
constantemente de direção.

O mar sempre agitado de Ilhabela, no litoral 
norte do Estado de São Paulo, era um desafio a 
estes pequenos pescadores.

O pequeno Daniel puxou o anzol e falou:
— Por que você está com esta cara, vovô?
— Às vezes eu fico melancólico quando vejo 

este mar. Foi perto daqui onde estamos que meus 
avós lutaram por suas vidas — respondeu Mi-
guel, o velho senhor de cabelos brancos, óculos 
de grau e visivelmente emocionado. — O navio 
bateu contra uma laje submersa.

— Vovô, podemos chegar mais perto?
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— Não Daniel. É muito perigoso e é do outro 
lado da ilha. Além do mais, não há nada a se ver. 
O “Príncipe de Astúrias” está sepultado junto 
com sabe se lá quantas almas, sob toneladas de 
água salgada servindo como túmulo eterno para 
aqueles pobres coitados.

— Ah, então com certeza deve haver fantas-
mas! — O garotinho de apenas seis anos fez uma 
careta de medo muito engraçada, fazendo com 
que o senhor Miguel de Almeida tirasse aquele 
olhar sisudo da face.

— Disso eu tenho certeza! Sabe, à noite, os 
caiçaras que moram por aqui dizem ouvir as al-
mas penadas procurando seus familiares e que-
rendo chegar ao porto de Santos ou de Buenos 
Aires. 

Uma rajada muito forte de vento os atingiu 
neste momento e o garoto se agarrou ao braço 
do avô. Ele riu.

— Vamos, seus pais não gostam que eu fique 
relembrando esta história.

— Não, vovô! Me conte, por favor!
— Eu já lhe contei quando você era menor — 

O avô olhou novamente para o mar.
— Mas antes eu era pequeno. Agora já sou 

grande. Posso saber dos detalhes mais chocantes.
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O senhor Miguel o olhou com admiração e es-
panto.

— Detalhes chocantes? De onde tirou isto?
— Ué? Da televisão. Tem um programa que 

só mostra vídeos chocantes. Cada desastre que 
você não acredita! E, além disto, pior do que o 
Titanic não deve ser. Eu já assisti o filme umas 
oito vezes.

O avô achou graça.
— Está bem, Daniel. Vou lhe contar. Vamos 

nos sentar aqui nesta pedra, mas primeiro dei-
xe-me ligar para sua mãe para falar que estamos 
bem.

Miguel pegou seu celular, porém não havia si-
nal. Usar um telefone celular na ilha era tarefa 
quase impossível.

— Incrível, em pleno século XXI e não posso 
fazer uma simples ligação — resmungou o se-
nhor.

— Vai vô, conta!
— Está bem, sua mãe sabe que saímos para 

vir até a ponta da ilha, então se ela se preocupar 
nos encontra aqui.

— Meu avô fez de tudo para salvar sua avó e 
o primo dele. 

Só Deus sabe como ele tentou... 
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Houve uma explosão enorme e o primo dele, 
que não sei o nome, saiu correndo atrás de algu-
ma coisa muito importante para eles e meu avô 
foi para o convés com minha avó. Mas foi aí que 
tudo veio abaixo. A água entrou com uma força 
enorme, uma violência que parecia um trem des-
governado, como meu próprio avô me contou.

— E daí, vô?
— Então a escuridão total... Meu avô sepa-

rou-se de minha avó e foi puxado para baixo por 
uma correnteza ou qualquer coisa assim. Tudo 
o que ele se lembrava era de ter batido a cabeça 
e o corpo diversas vezes até que viu um grande 
clarão, muito brilhante lá embaixo.

— O que era?
— Eu não sei, mas tenho minhas desconfian-

ças...
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CAPÍTULO 2

Barcelona, 17 de fevereiro de 1916.

— Vamos querida, não quer perder o navio, 
não é?

— Calma, Ramon! Eu só preciso me pentear.
— Ah, Rúbia, você é linda e formosa de qual-

quer forma... — O jovem recém-casado apro-
ximou-se da esposa e beijou-lhe a nuca. Ela se 
arrepiou toda.

— Comporte-se rapaz! — brincou ela.
— Agora nós somos senhor e senhora Almei-

da, respeitável casal da corte espanhola em dire-
ção a uma vida nova em Santos.

— Querido, até agora eu não entendi o porquê 
não vamos a Buenos Aires. Lá a língua é a mes-
ma, nossos costumes, nossa gente... Ainda po-
demos ir para lá, é só não descermos em Santos.

Ramon olhou com muita ternura para a espo-
sa. Ela tinha o olhar preocupado, apesar de seus 
dezoito anos de idade. 
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Ele, sete anos mais velho, já tinha sofrido um 
bocado com a miséria e a guerra e conhecia mui-
to bem a sua gente. Queria algo novo, uma nova 
aventura. Um recomeço.

— Rúbia, eu não quero ficar entre aqueles que 
eu já conheço. Lembre-se de nossas vidas aqui 
na Espanha. Como têm sido?

A garota olhou para baixo, não tendo coragem 
para encará-lo. Ele continuou:

— Sua família está passando fome. A minha 
em pura miséria! E eu tendo que aceitar qual-
quer tipo de trabalho para sustentar a todos. 
Chega! Se Buenos Aires for igual, eu quero ficar 
distante de lá — Ramon aproximou-se da amada 
e a pegou pelos braços. — Vamos, tenha fé! Nós 
vamos conseguir ter uma vida boa, acredite em 
mim.

— Eu acredito meu amor!
— Então agora vamos, senão perdemos o na-

vio e teremos que nadar até lá.
Rúbia terminou de se arrumar e o casal saiu 

do hotel de quinta categoria em que estavam 
alojados. Foram em direção ao porto carregando 
em apenas uma mala tudo o que possuíam no 
mundo.

***
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Em outro ponto de Barcelona, Vivian, uma 
lindíssima jovem, com cabelos escuros e olhos 
castanhos bem acentuados, saía escondida de um 
beco onde passara a noite. Ela estava suja, ape-
sar de bem vestida e quem a olhasse não acharia 
que ela fosse uma pedinte ou algo assim, devido 
a sua beleza.

Ela estava na região do porto, local ideal para 
furtar malas ou carteiras. Nunca tivera de fazer 
isto em sua vida, até agora. Mesmo tendo ape-
nas dezesseis anos, sua altura e postura faziam 
com que ela se passasse tranquilamente por uma 
mulher de vinte e poucos anos.

— Ei, o que você está fazendo aqui? Cai fora! 
Aqui não é lugar de mulher.

A garota olhou para trás assustada e viu um 
homem enorme, todo sujo e suado, carregando o 
que parecia ser um pesado saco em seus ombros.

— Vamos, fora! — intimidou com sua voz 
grossa.

— Eu... estou perdida, com fome. Desculpe-
-me.

O brutamonte parou por um segundo. — Vem 
— e continuou andando.

Ela o seguiu e começou a se arrepender da 
ideia. 
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Foi caminhando por becos estreitos formados 
por sacos e mais sacos empilhados, cercados por 
muito pó e murmurinho geral. No final de um 
destes corredores, ele largou o saco ao chão e se 
virou rapidamente. Seu coração disparou.

— Como é seu nome, garota?
— Vivian. Vivian Palmares.
— Eu sou Henrique. Venha comigo.
Eles entraram em uma minúscula sala, chei-

rando a bolor e o homem colocou a mão dentro 
de uma surrada mala que estava no chão.

— Meu Deus, ele vai me matar! — imaginou 
ela.

— Tome, coma.
O estivador apanhara um pedaço de pão e lhe 

deu. Ela olhou para ele e uma pequena lágrima 
despontou de seu olho. Henrique viu aquilo e se 
emocionou.

— Sabe, eu estou tão endurecido com minha 
vida que eu esqueço que somos humanos, que 
temos coração — revelou o homem.

Ela não respondeu. Comeu o pão duro com se 
fosse um prato de pato assado com ameixas. 

Depois de não sobrar uma só migalha, ela 
agradeceu.

— Senhor, eu lhe sou muito grata.
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— Menina, do que você está fugindo?
— Quem disse que eu fugi de alguma coisa?
— Não me faça de bobo! Uma moça linda 

como você passando fome e morando na rua não 
faz sentido.

— Eu não moro na rua, eu tenho casa — es-
bravejou.

— Sei, e por que não está nela agora?
— Eu... Eu não quero voltar, só isso.
— Tudo bem, não é do meu interesse mesmo.
— Senhor Henrique, obrigado por tudo — e 

olhou diretamente para os olhos cansados e com 
grandes olheiras daquele homenzarrão —, mas 
eu preciso sair do país. É uma questão de vida 
ou morte, acredite! Por favor, só o senhor pode 
me ajudar!

— Eu? Como? Se quer dinheiro, veio ao lugar 
errado — e riu ruidosamente.

— Não é isso, eu só preciso que o senhor me 
ajude a entrar em algum navio. Qualquer um, só 
para sair daqui.

Henrique coçou o queixo e a olhou de cima a 
baixo. Isto a incomodou, mas ela não demons-
trou qualquer reação.

— Está bem — assentiu com um longo sus-
piro. — Tem um navio partindo logo mais para 
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Buenos Aires, na Argentina. Se quiser, eu a co-
loco no compartimento de bagagens e de lá você 
se vira. Aceita?

— Argentina? Obrigada, Henrique! — Vivian 
deu um abraço em Henrique que o deixou sur-
preso.

— Vamos menina, vamos sair daqui. Vou achar 
uma caixa onde você caiba para depois entrar na 
fila de embarque do navio. Só preciso arrumar 
algum papel para fingir que é um documento de 
embarque. Ninguém confere estas coisas. Vou 
fazer com que você entre neste navio ou eu não 
me chamo Henrique Gonzáles!



EM 1916, VIVIAN FUGIU DE CASA EM BUSCA DE LI-
BERDADE. CONTUDO, SEU DESTINO FOI PROFUN-
DAMENTE MODIFICADO PELO NAUFRÁGIO DO NA-

VIO “PRÍNCIPE DE ASTÚRIAS”.

A VIDA DA JOVEM PASSA, ENTÃO, A SER MARCADA 
POR CONFLITOS, INTRIGAS E CHANTAGENS.

NOS DIAS DE HOJE, O GAROTO DANIEL E SEU AVÔ 
MIGUEL VIAJAM DE FÉRIAS AO LOCAL PRÓXIMO 
DO NAUFRÁGIO. HAVERIA ALGUMA LIGAÇÃO DE-
LES COM O PASSADO, COM O ACIDENTE? ELES TE-

RIAM ALGUM ELO COM VIVIAN?

NESTE ROMANCE CHEIO DE REVIRAVOLTAS E PI-
TADAS DE SUSPENSE, VOCÊ COMPREENDERÁ QUE A 
VIDA JUNTA AS PESSOAS DE ACORDO COM AS SUAS 
NECESSIDADES DE ENTENDIMENTO E QUE NADA 

ACONTECE SEM UMA RAZÃO JUSTA.
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