
1 
 

O REI DE AMARELO 
(Tradução do clássico ‘The King in Yellow’) 

AUTOR: ROBERT W. CHAMBERS 

ANO DA PUBLICAÇÃO ORIGINAL: 1895 

 

Características prévias da edição brasileira 

Editora: Clock Tower (CNPJ 17.238.582/0001-41) 

Texto integral com tradução nova diretamente dos originais 

Acabamento: capa dura, folhas de guarda, fita marca-páginas, diagramação 
que privilegia o leitor 

Miolo: Papel tipo polen da Suzano Papel e Celulose (o melhor papel do 
mercado brasileiro) 

EXTRAS: alguns contos que deram origem ao livro, introdução, biografia 
do autor com recentes descobertas, ilustrações internas exclusivas dos 
contos, edição numerada e nome do comprador impresso no livro se 
assim ele desejar, ebook exclusivo com os contos adicionais do livro à 
edição original de 1895. 

Data limite para aquisição: 25 de dezembro de 2014 (não haverá 
reimpressão do livro) 

Nossos livros baseiam-se em um financiamento coletivo próprio, a 
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CONTRA CAPA DO LIVRO ‘O 
REI DE AMARELO’ (TEXTO 
INTEGRAL) 

MUTAÇÃO E LOUCURA 

 

Caro leitor,  
 
Você tem o privilégio de ter 
em suas mãos, pela primeira 
vez em língua portuguesa, 
uma das maiores criações 
literárias de ficção fantástica 
de horror de toda a história da 
literatura norte-americana e, 

por que não dizer, mundial. 

O Rei de Amarelo é a tradução do clássico The King in Yellow, escrito em 
1895 por Robert W. Chambers.  

Há acerca deste livro muitas lendas antigas e superstições, entre as quais 
quem o lesse aos poucos ficaria desorientado e, finalmente, enlouqueceria. 
Para alguns será como ler um romance sem aparente significado, para 
outros sua leitura descortinará terríveis visões do universo e de nossa 
pavorosa posição dentro dele! 

Composto pelo famoso pintor, escritor e boêmio Chambers no final da Belle 
Époque, em um de seus transes ao consumir a bebida alucinógena 
conhecida como absinto, este livro é formado por dez contos que têm 
estranhas e subjetivas relações entre si e promete roubar a consciência e a 
sanidade de quem o lê, assim como fez a seu próprio autor ao longo de sua 
conturbada carreira como escritor.  

Com tudo isso, esta obra tornou-se rapidamente conhecida no passado, e é 
ainda hoje um livro severamente proibido na maioria dos países pelas 
organizações eclesiásticas.  

O Rei de Amarelo ressurge exatos 120 anos após sua primeira edição, após 
tantos anos oculto nos mais profundos calabouços... 

Como parte de um resgate histórico, esta versão de singular volume é 
também um novo olhar sobre a obra e a vida tão enigmática que teve seu 
autor logo após escrevê-la, e é aqui apresentada pela primeira vez com 
base em recentes estudos e descobertas. 

Surpreenda-se com a leitura e mantenha-se lúcido se for capaz... 
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INTRODUÇÃO 

Um Estranho no Moulin Rouge 
 
 
Mais uma vez a Editora Clock Tower nos entrega um volume de 

qualidade de alguma obra fundamental do horror, e essa obra em questão é 
o clássico “O Rei de Amarelo”. Você sabe, o primeiro livro foi “O Mundo 
Fantástico de H. P. Lovecraft” e lá, abrindo o conto mais famoso do autor, 
encontramos a frase que define exatamente a que me proponho agora: “A 
coisa mais misericordiosa no mundo, acho, é a inabilidade da mente 
humana em correlacionar todo seu conteúdo”. 
 Era uma manhã de outono de 2012. Eu caminhava pelo Quartie Latin 
em Paris enquanto observava os pintores vendendo suas obras na rua e as 
meretrizes fazendo compras na feira livre. Pensava sobre como tudo aquilo 
parecia decadentemente artificial, voltado apenas para o turista ter uma 
sensação de retorno à Belle Époque. Mas eu estava enganado. 
 Para aquela viagem foi-me entregue um tablet contendo mapas, 
dicionários e guias. Aproveitando essa entrada na alta tecnologia, fui atrás 
de livros digitais que sempre quis ler e que sabia que eram de domínio 
público. Um dos primeiros a colocar no dispositivo foi “The King in Yellow”, 
de Robert William Chambers. A primeira vez que ouvira falar algo sobre sua 
obra foi em um conto de Lovecraft, que você encontra na mesma antologia 
que mencionei acima. 
 Chambers nasceu no dia 26 de maio de 1865, no estado de New 
York. De família nobre e abastada, formou-se em arte e foi conhecer o 
velho mundo. Foi em Munich, no ano de 1887, que ele escreveu seu 
primeiro livro. “In the Quarter” só foi publicado em 1894 e tratava sobre 
desventuras românticas dos boêmios habitantes do tal Quartier Latin, o 
famoso bairro latino de Paris de muitos bristôs, boa música e vida cultural 
ativa.  Esses mesmos temas e personagens retornariam na segunda edição 
de seu segundo livro: “The King in Yellow”. Dessa vez, fazendo uso de 
futurismo, o autor projeta os efeitos da chamada invasão amarela na capital 
francesa. Alemães declarando guerra, americanos contra-atacando. Entre 
poeira e muros caídos, poetas se apaixonavam, se embebedavam e 
morriam, sempre nas mesmas quatro ruas do famoso bairro latino.  
 

 Em um feriado de 2007 estava voltando de uma cidade próxima de 
onde moro. Eu havia levado um asiático amigo meu para presenciar uma 
festividade religiosa que mencionava tal livro. Meu telefone tocou dentro do 
carro. Número desconhecido, e de outra região. 

(CONTINUA...) 
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O REI DE AMARELO 

DE ROBERT W. CHAMBERS 
 
Data de publicação original: 1895 

O REI DE AMARELO É DEDICADO A MEU IRMÃO 

 
Ao longo da costa, quebram-se as nuvens em ondas, 
Os sóis gêmeos abaixo do lago se escondem,   
Estendem-se as sombras 

Em Carcosa. 
 
 Estranha é a noite em que estrelas negras ascendem 
E luas estranhas os céus percorrem  
Mas ainda mais estranha é 

Perdida Carcosa.  
 

(CONTINUA...) 
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O REPARADOR DE REPUTAÇÕES 

I 

“Ne raillons pas les fous; leur folie dure plus longtemps que la nôtre… Voilà 
toute la differénce.”1   

Por volta do fim do ano de 1920, o governo dos Estados Unidos havia 
praticamente completado o programa adotado durante os últimos meses da 
administração do presidente Winthrop. O país estava aparentemente 
tranquilo. Todos sabiam como foram resolvidas as questões tributárias e 
trabalhistas. A guerra com a Alemanha, em um incidente pelo embargo, por 
parte desse país, às Ilhas Samoa, não deixou cicatrizes visíveis sobre a 
república, e a ocupação temporária de Norfolk pelo exército invasor fora 
esquecida na alegria de repetidas vitórias navais e com a subsequente e 
ridícula situação das forças do general Von Gartenlaube no estado de Nova 
Jersey. Os investimentos cubanos e havaianos lucraram cem por cento e o 
território de Samoa, como um posto de abastecimento de carvão, bem 
valeu seu custo. O país estava em um estado esplêndido de defesa. Cada 
cidade da costa havia sido bem-provida de fortificações em terra; o 
exército, sob o olhar parental do estado-maior, organizado de acordo com o 
sistema prussiano, ampliou-se para trezentos mil homens, com um 
contingente reserva de um milhão; e seis magníficas esquadras de 
cruzadores e navios de guerra patrulhavam as seis estações de mares 
navegáveis, deixando-se uma reserva a vapor amplamente preparada para 
controlar as águas locais. Os senhores do Oeste haviam, finalmente, sido 
compelidos a reconhecer que uma universidade para o treinamento de 
diplomatas era tão necessária quanto escolas de direito são para a 
formação de advogados; consequentemente, não éramos mais 
representados por compatriotas incompetentes. A nação estava próspera. 
Chicago, por um momento paralisada depois de um segundo grande 
incêndio, havia se levantado de suas ruínas, branca e imperial, e mais 
bonita que a cidade branca que fora construída para diversão da nação em 
1893. Por todos os lugares, a boa arquitetura estava substituindo a 
arquitetura de má qualidade, e, mesmo em Nova York, um desejo repentino 
por decência havia varrido uma grande porção dos horrores existentes. 
Ruas foram alargadas, propriamente pavimentadas e iluminadas, árvores 
foram plantadas, praças foram projetadas, estruturas elevadas foram 
demolidas e vias subterrâneas construídas para substituí-las. Os novos 
edifícios governamentais e quartéis eram amostras excelentes de 
arquitetura, e o longo sistema de píeres de pedra que cercava 
completamente a ilha havia sido transformado em parques que se 
revelavam como uma bênção à população. O subsídio para o teatro e a 
ópera estatais trouxe sua própria recompensa. A Academia Nacional de 
Design muito se assemelhava às instituições europeias do mesmo tipo. 
Ninguém invejava o secretário de Belas-Artes, muito menos seu gabinete e 
sua pasta. O secretário de Silvicultura e Preservação da Caça gozava de um 
                                                 
1 “Não zombe dos loucos; sua loucura dura muito mais tempo do que a nossa… Eis toda a diferença.” 
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momento muito mais calmo graças ao novo sistema da Polícia Montada 
Nacional. Havíamos lucrado bastante por meio dos últimos tratados com a 
França e a Inglaterra; a expulsão dos judeus estrangeiros como uma 
medida de autopreservação, a criação do novo estado negro independente 
de Suanee, o controle da imigração, as novas leis concernentes à 
naturalização e a centralização gradual de poder no executivo contribuíram 
para a calma e a prosperidade da nação. Quando o governo solucionou o 
problema dos índios e esquadrões de patrulheiros da cavalaria indígena em 
vestimentas nativas foram substituídos por organizações deploráveis, 
atreladas à retaguarda de regimentos moldados por um antigo secretário de 
Guerra, a nação soltou um longo suspiro de alívio. Quando, depois do 
colossal Congresso de Religiões, o fanatismo e a intolerância foram 
enterrados em suas sepulturas, e a bondade e a caridade começaram a unir 
seitas antes inimigas, muitos pensaram que o milênio chegara, ao menos 
no Novo Mundo, que, afinal de contas, é um mundo por ele mesmo.  

Mas autopreservação é a lei primordial, e os Estados Unidos tiveram 
de observar, em pesar impotente, enquanto a Alemanha, a Itália, a 
Espanha e a Bélgica se contorciam nos espasmos da anarquia, enquanto a 
Rússia, assistindo do Cáucaso, as parou e as capturou uma a uma. 

Na cidade de Nova York, o verão de 1899 foi marcado pela 
desmontagem das linhas férreas elevadas. O verão de 1990 viverá na 
memória dos nova-iorquinos por muito tempo; a estátua do Dodge foi 
removida naquele ano. No inverno seguinte, iniciou-se aquela agitação pela 
revogação das leis que proibiam o suicídio, o que deu à luz seu último fruto, 
em abril de 1920, quando a primeira Câmara Letal do governo foi 
inaugurada na Washington Square.  

Aquele dia, saindo da casa do dr. Archer, caminhei pela Madison 
Avenue, onde estivera por mera formalidade. Desde aquela queda do meu 
cavalo, quatro anos antes, tive problemas com dores na parte posterior de 
minha cabeça e no pescoço, mas agora por meses elas têm estado 
ausentes, e aquele dia o médico me mandou embora dizendo não haver 
nada mais em mim a ser curado. Quase não valia a pena pagar por suas 
consultas para ele me dizer isso; eu sabia disso por mim mesmo. Ainda 
assim, não neguei a ele o dinheiro. O que me perturbava era o erro que ele 
cometera inicialmente. Quando eles me pegaram do pavimento onde eu 
havia caído inconsciente, e alguém por misericórdia meteu uma bala na 
cabeça do meu cavalo, fui levado ao dr. Archer, e ele, declarando meu 
cérebro afetado, me internou em seu sanatório particular, onde eu era 
obrigado a suportar tratamento para insanidade. Finalmente ele decidiu que 
eu estava bem, e eu, sabendo que minha mente sempre estivera tão 
saudável quanto a dele, se não mais saudável, “paguei minha taxa escolar”, 
como ele, brincando, a chamava, e parti. Disse a ele, sorrindo, que me 
vingaria por seu erro, ele riu entusiasticamente e me pediu para ligar de 
vez em quando. Eu o fiz, esperando por uma chance de acertar as contas, 
mas ele não me deu nenhuma, e eu disse a ele que esperaria. 

(CONTINUA...) 
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A MÁSCARA 

 
Camilla: O senhor deveria se revelar. 
 
Desconhecido: Deveras? 
 
 Cassilda: De fato é hora. Todos nós colocamos de lado o disfarce, exceto o 
senhor. 
 
Desconhecido: Não uso nenhuma máscara. 
 
Camilla: (Apavorada, ao lado de Cassilda.) Nenhuma máscara? Nenhuma 
máscara! 
 
 
O Rei de Amarelo, Ato I, Cena 2. 

I 

Embora eu não soubesse coisa alguma de química, ouvia fascinado. Ele 
pegou um lírio-de-páscoa que Geneviève trouxera aquela manhã de Notre 
Dame e o deixou cair dentro da bacia. Instantaneamente o líquido perdeu 
sua clareza cristalina. Por um segundo o lírio foi envolvido em uma espuma 
leitosa, que desapareceu, deixando o fluido opalescente. Matizes mutantes 
de laranja e carmim brincaram na superfície, e, então, o que parecia ser um 
raio de pura luz do sol surgiu do fundo, onde o lírio repousava. No mesmo 
instante ele imergiu sua mão na bacia e retirou a flor. “Não há perigo”, ele 
explicou, “se você escolher o momento certo. Aquele raio dourado é o 
sinal”. 

Segurou o lírio novamente diante de mim e o peguei em minha mão. Ele 
transformara-se em pedra, no mais puro mármore. 

“Você vê?”, disse, “está sem uma falha. Qual escultor poderia reproduzi-lo?” 

O mármore era branco como a neve, mas em suas profundezas, as veias do 
lírio foram tingidas com azul-celeste, e uma débil vermelhidão deixou-se 
ficar fundo em seu âmago. 

(CONTINUA...) 
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Um Habitante de Carcosa 

Pois há diversos tipos de morte – alguns nos quais o corpo permanece; e 
em alguns, o corpo desaparece com o espírito. Isso geralmente ocorre 
apenas quando em solidão (tal é a vontade de Deus) e, ninguém vendo o 
fim, é dito que o homem está perdido, ou foi em uma longa jornada – a 
qual ele faz de fato; mas às vezes isso acontece à vista de muitos, como 
mostram abundantes testemunhos. Em um tipo de morte, o espírito 
também morre, e isso se sabe acontecer enquanto ainda o corpo esteve em 
vigor por muitos anos. Às vezes, como é veridicamente atestado, o espírito 
morre com o corpo, mas depois de um tempo se levanta novamente no 
mesmo lugar onde o corpo se decompôs.  

Ponderando essas palavras de Hali (que Deus o tenha!) e questionando seu 
amplo sentido como alguém que, tendo um sinal, ainda duvida se não há 
sentido diferente do que discerniu, não notei para onde eu havia me 
desviado até que um vento frio, atingindo meu rosto, reviveu em mim um 
senso dos arredores. Observei com assombro que tudo parecia 
desconhecido. De ambos os lados se estendia uma sombria e desolada 
vastidão de planície, coberta com alta grama seca, que farfalhava e 
assobiava ao vento de outono, com sabe o céu quais sinais, misteriosos e 
alarmantes. Projetadas a longos intervalos, estavam pedras sombrias de 
formato estranho. Umas poucas árvores apodrecidas aqui e ali pareciam 
líderes em sua conspiração malévola de expectativa silenciosa. 

O dia, pensei, deve estar bem avançado, embora o sol estivesse invisível; e 
embora ciente de que o ar estivesse úmido e frio, minha consciência desse 
fato era antes mental do que física – não sentia desconforto. Acima de toda 
a paisagem sombria, uma cobertura de nuvens baixas cor de chumbo 
pairava como uma maldição visível. Em tudo isso havia uma ameaça e um 
presságio – um prenúncio do mal, uma insinuação da ruína. Pássaro, fera, 
ou inseto não havia nenhum. O vento suspirava nos galhos desnudos das 
árvores mortas e a grama cinza se curvava para sussurrar seu segredo de 
terror para a terra; mas nenhum outro som ou movimento quebrava o 
repouso medonho daquele lugar sombrio. 

(CONTINUA...) 
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Carcassone 
 
Je me fais vieux, j’ai soixante ans, 
J’ai travaillé toute ma vie 
Sans avoir, durant tout ce temps, 
Pu satisfaire mon envie. 
Je vois bien qu’il n’est ici-bas 
De bonheur complet pour personne. 
Mon vœu ne s’accomplira pas: 
Je n’ai jamais vu Carcassonne! 
  
On voit la ville de là-haut, 
Derrière les montagnes bleues; 
Mais, pour y parvenir, il faut, 
Il faut faire cinq grandes lieues; 
En faire autant pour revenir! 
Ah ! si la vendange était bonne! 
Le raisin ne veut pas jaunir : 
Je ne verrai pas Carcassonne ! 

(CONTINUA...) 

Carcassone 
 
Envelheço, sessenta anos tenho, 
Toda minha vida labutei  
Sem ter, por todo esse tempo, 
Satisfeito o meu desejo. 
Sei bem que aqui não há 
Para ninguém total felicidade. 
Meu sonho não se realizará: 
Nunca vi Carcassone! 
 
Enxerga-se a cidade do alto, 
Atrás das montanhas azuis; 
Mas para chegar lá é preciso 
Cinco grandes léguas percorrer, 
E mais outras cinco para volver! 
Ah! Sim, a colheita foi grande! 
A uva não quer amadurecer: 
Não verei Carcassone!  

(CONTINUA...) 
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ROBERT WILLIAM CHAMBERS (1895-1933) 
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www.editora-clocktower.com.br  
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