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Capítulo 1

A mao com garras 

afiadas

Dakota – Cody – Jones tinha acabado de criar 

um enigma para ser decifrado pelo Clube 

dos Caçadores de Códigos, quando ouviu três 

batidinhas rápidas na janela do seu quarto. Ela 

se levantou, sentou-se à escrivaninha e virou a 

cabeça, ouvindo atentamente.

Mais três batidinhas, desta vez com o intervalo 

de uma batida.
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Em seguida, mais três batidas rápidas iguais às 

três primeiras.

Assim que reconheceu o chamado de SOS, 

Cody saiu correndo em direção à janela. Sob a luz 

fraca da rua, viu Quinn Chaves, membro do Clube 

dos Caçadores de Códigos, agarrado ao freixo 

gigante próximo à sua janela, com o cabelo preto 

todo espetado, coberto por um boné de beisebol 

da Universidade de Berkeley, Califórnia. A única 

coisa que estava faltando eram os óculos de sol, 

que ele sempre usava.

Ele estava segurando um galho comprido.

Cody abriu a janela e colocou a cabeça  

para fora. 

– Quinn, o que você está fazendo? – sussurrou. 

Uma brisa levantou a ponta do seu rabo de cavalo 

ruivo.

Quinn se atrapalhou e deixou o galho escapar. 

Cody o viu cair alguns metros.

– Quinn! Tome cuidado! – disse Cody.
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– Venha cá! – respondeu ele. – Preciso falar 

com você. É importante! – Cody ergueu o dedo 

pedindo “um minuto”. Ela fechou a janela, colo-

cou um moletom por cima do pijama de fla-

nela com estampa de gato e desceu a escada 

na ponta dos pés. A mãe dela estava sentada 

no sofá da sala, com os olhos grudados num 

episódio de um seriado policial. Cody não teve 

dificuldade para passar de mansinho por ela e 

sair pela porta da frente.

– É bom que seja importante – disse Cody para 

Quinn, cruzando os braços para se proteger do 

frio do outono. – Se minha mãe me pegar aqui 

fora, vou ficar de castigo até o verão. Ou ela vai 

me mandar para a cadeia! – a mãe de Cody era 

policial em Berkeley, Califórnia, e sempre que 

ficava encrencada, ela perturbava a mãe com a 

ideia de ficar presa na cadeia local.

– Olhe – acenou Quinn com a cabeça na dire-

ção da casa em estilo vitoriano toda degradada, 
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que ficava em frente à casa de Cody. – Está acon-

tecendo alguma coisa muito esquisita na casa do 

Homem Esqueleto. 

Cody olhou para o outro lado da rua, para o jar-

dim coberto por ervas daninhas e a casa com a 

pintura deteriorada, que estava sinistramente ilu-

minada pelo brilho fraco da luz da rua. 

– Para mim, parece tudo igual – afirmou ela, 

encolhendo os ombros. – As mesmas esculturas 

bizarras no jardim. A mesma tranqueira assusta-

dora na varanda. As mesmas cortinas sujas nas 

janelas.

Quinn apontou para a janela do segundo andar 

à direita: – Preste atenção naquela janela.

Cody ficou olhando fixamente para a cortina 

amarelada e esfarrapada do Homem Esqueleto 

por alguns instantes. Uma luz sombria brilhou lá 

dentro. – Eu não vejo nada – falou ela, agitada, vol-

tando o olhar para a porta da frente da casa dela. 

– Minha mãe está...
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– Espere – murmurou Quinn. Ele fitava a janela 

no alto como se estivesse esperando para ver um 

fantasma aparecer. – Lá! Você viu?

Cody prendeu a respiração.

A cortina havia esvoaçado.

Uma mão com garras afiadas puxou o tecido 

para trás da janela riscada e imunda.

– E daí? Ele está olhando pela janela de novo. 

Ele sempre faz isso. Você sempre diz que ele 

fica espionando a gente, lembra? Mas, minha 

mãe falou...

Quinn a interrompeu. – Psiu! Continue pres-

tando atenção!

Cody viu o que parecia ser um dedo torto esque-

lético traçar uma linha na vidraça suja. Apareceu 

outra linha. Depois outra.

– Não parece que ele está escrevendo alguma 

coisa? – perguntou Quinn.

Cody se esforçou para ver na penumbra. – Acho 

que sim.
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– Eu o vi escrevendo algo na janela, quando 

vim aqui fora pegar minha bicicleta. – Quinn 

morava ao lado do Homem Esqueleto e durante 

semanas insistia que o velho ermitão os espio-

nava. Agora, ele parecia pensar que o vizinho 

deles tramava algo ainda mais suspeito. Mas 

Quinn tinha certa tendência a ver mistério para 

onde quer que olhasse.

Na realidade, essa é a razão pela qual Quinn 

criou o Clube dos Caçadores de Códigos. 

Durante a primeira semana na nova escola, 

Cody tinha visto um sinal codificado em um 

dos quadros de aviso.

5-14-20-18-5  16-1-18-1  15  3-12-21-2-5  4-15-19  

3-1-3-1-4-15-18-5-19   4-5   3-15-4-9-7-15-19

Desde que aprendeu a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) para se comunicar com Tana, sua 

irmã surda, Cody passou a adorar o fato de ser 

capaz de falar com as pessoas sem que os outros 

soubessem o que estava dizendo. Nesse sentido, a 
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Libras era uma espécie de código. Ela logo enten-

deu que Quinn havia escrito a mensagem num 

código baseado em matemática chamado código 

alfanumérico. Cada letra do alfabeto havia sido 

substituída por um número, começando com o 

A=1, depois B=2, C=3, e assim por diante. 

Confira em Respostas e Soluções dos Caçadores 
de Códigos na p. 244.

Por ser a garota nova na Escola Cooperativa do 

Fundamental II de Berkeley, Cody tinha esperança 

de fazer amigos logo. Quinn foi a primeira pessoa 

que encontrou e, imediatamente, eles se identifica-

ram. Ela ficou especialmente empolgada ao saber 

que ele morava bem do outro lado da rua dela. 

Quinn revelou o codinome dele para ela – Sete Cha-

ves – e a ajudou a criar o dela: CódigoVermelho, 

uma combinação do nome com o cabelo verme-

lho dela. Nas semanas seguintes, eles se tornaram 

grandes amigos. Quando não estavam inventando 

códigos, jogavam videogames solucionadores de 



20

enigmas com os outros membros dos Caçadores 

de Códigos, M.E. e Luke. E Quinn sempre apare-

cia com algo interessante para fazer, como agora.

– O Homem Esqueleto nunca fez isso antes – 

continuou ele, balançando a cabeça. – Talvez ele 

esteja tentando nos dizer alguma coisa.

Cody entrecerrou os olhos, tentando transfor-

mar as linhas em letras, porém não faziam sen-

tido. – Elas se parecem mais com desenhos do que 

com letras. Figuras-palito – afirmou ela.

– Cuidado! – Quinn agarrou o braço dela, e a fez 

agachar-se debaixo do grande pé de freixo, quase 

derrubando-a. – Tem mais alguém lá. Olhe!

Cody viu o rosto estranho de uma mulher na 

janela, espiando. Torceu para que nem ela nem 

Quinn tivessem sido descobertos, apesar de 

não estarem fazendo nada de errado. A não ser 

espionando.

Pouco depois, uma mão balofa surgiu na 

janela e bateu forte no vidro, borrando as linhas 
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cuidadosamente desenhadas. De repente, as corti-

nas foram bruscamente fechadas.

Cody olhou para Quinn, que estava apertando o 

próprio nariz. – Isso foi bizarro.

– Sério – disse Quinn. – Pensei que o Homem 

Esqueleto morasse sozinho. Quem era aquela 

pessoa?

Antes que Cody pudesse responder, a porta da 

frente do Homem Esqueleto se abriu. Com um 

dedo nos lábios, ela fez sinal para Quinn ficar 

em silêncio. Uma mulher corpulenta com cabelo 

loiro ondulado, usando um vestido florido dis-

forme entrou na varanda cheia de tranqueira. 

Franzindo as sobrancelhas, ela deu uma olhada 

rápida por tudo, como se procurasse alguma 

coisa. Ou alguém?

Cody a reconheceu como o rosto da janela do 

andar de cima.

Instantes depois, um homem baixinho e magri-

cela saiu detrás da mulher todo espremido. Não 
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era o Homem Esqueleto. A mulher disse algo 

para o tal homem, mas Cody não conseguiu deci-

frar as palavras.

Quinn acenou com a mão para a frente – o sinal 

militar para “sair em retirada”. Ele era craque em 

códigos militares e havia ensinado aos membros 

do clube não só os códigos de sinais, como tam-

bém os códigos militares de tempo.

Procurando não fazer barulho, Cody e Quinn 

se abaixaram e saíram correndo até o meio-fio, 

evitando os raios das luzes da rua. Quando chega-

ram à rua, se esconderam atrás do carro verme-

lho da mãe de Cody. Agora, Cody conseguia ouvir 

as duas pessoas conversando.

– Eu lhe disse para ter cuidado, seu velho bobo 

– falava a mulher. O homem resmungou algo bem 

na hora em que passou um carro, abafando as 

palavras dele. Então, a mulher apontou para a 

casa de Cody e afirmou: – Tenho certeza de que vi 

algumas crianças ali...
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Cody sentiu um arrepio correndo pela espinha. 

Eles haviam sido descobertos! De repente, ela sen-

tiu pelos roçando a sua perna.

Abobra! Um dos muitos gatos do Homem 

Esqueleto que, aparentemente, tinha adotado 

Cody e que, agora, estava se enrolando no torno-

zelo dela. Cody adorava gatos, porém não podia 

ter animais de estimação por causa das alergias 

da sua irmã de quatro anos. Mesmo assim, isso 

não a impedia de fazer de conta que o gato cor 

de laranja era seu. Ontem, ela tinha comprado 

uma coleira para ele, na qual escreveu o nome 

“Abobra” com canetinha preta. Ela topou com o 

gato, enquanto se esforçava para ouvir as duas 

pessoas conversando na varanda.

– Nós vamos encontrá-lo... tem de estar 

escondido em algum lugar por aqui... – afirmou 

o homem.

A mulher corpulenta deu-lhe uma forte coto-

velada. – Cale a boca, seu disco de vitrola velho 
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e estúpido! Alguém pode ouvi-lo. Quer estragar 

tudo pelo que temos lutado? – a mulher deu uma 

olhadela de lado na direção da casa de Cody, pro-

vocando outro arrepio na espinha dela.

– Dakota? – ecoou uma voz detrás dela. Era 

sua mãe, chamando da varanda da frente. – Você 

está aí fora?

O som da voz da mãe dela fez o gato fugir e Cody 

paralisar. Se respondesse, revelaria o esconderijo 

deles, e aqueles dois esquisitos, do outro lado da 

rua, ficariam sabendo que haviam sido espiona-

dos por crianças. No entanto, se não respondesse, 

poderia ficar realmente em maus lençóis com sua 

mãe-policial.

– Cody? O que você está fazendo atrás do meu 

carro?

Tarde demais. Eles tinham sido descobertos. 

E aqueles dois esquisitos, do outro lado da rua, 

ficariam sabendo, com certeza, que haviam sido 

espionados por eles.
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– Entre – ordenou a mãe dela. – Amanhã tem 

aula! Você sabe que não é para ficar aí fora 

quando anoitece. 

“Ter uma mãe policial realmente tem suas des-

vantagens”, pensou Cody, levantando-se de trás 

do carro.

Ela deu uma olhada na direção da varanda do 

Homem Esqueleto, certa de que também haviam 

sido vistos pelos dois estranhos.

Contudo, a varanda estava vazia.

Ela olhou para cima, para a janela do segundo 

andar. Estava escuro.

– Tô indo, mãe – gritou Cody. E disse a Quinn: 

– Tenho de ir. Marque uma reunião no Clube dos 

Caçadores de Códigos. Sem dúvida, há algo estra-

nho acontecendo.

Quinn lhe fez um sinal de positivo com o pole-

gar e foi para casa.

Cody entrou, deu um abraço de boa-noite na 

mãe e se aprontou para ir para a cama, sabendo 
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que não havia meio de ela conseguir dormir 

naquela noite – não com a Dona Flor Gigante e 

seu parceiro nanico espreitando por toda parte. 

Ela deu uma última olhada pela janela, procu-

rando por um sinal do Homem Esqueleto ou de 

seus visitantes.

A casa permanecia às escuras e a entrada, vazia.

O único movimento era o das cortinas do andar 

superior esvoaçando.


