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23 de novembro de 1963

O guarda Reg Cranfield virou a esquina da Totter’s Lane, cortando a névoa 
com o facho da lanterna. A neblina estava densa naquela noite, e seu pai a 
teria chamado de “fumaça de matar” se ainda estivesse vivo para dizer qual-
quer coisa.

E fazia frio. Reg fechou mais o casaco, torcendo para que os caras da 
delegacia tivessem se lembrado de manter o bule de chá quente dessa vez. 
Ele não queria encarar um chá frio em uma noite como aquela. Ainda as-
sim, pelo menos as ruas estavam calmas aquela noite. Todos estavam em 
casa assistindo às notícias que vinham dos Estados Unidos. Uma coisa hor-
rível, aquilo.

Não era seu turno regular. Ele tinha trocado no último minuto com o 
colega de bar, o guarda Rawlings, que dissera estar ficando gripado. Reg não 
se convenceu. Fred tinha saúde de ferro; desde que os dois se conheciam, ele 
mal ficara resfriado. O sargento Clough achava que tinha algo a ver com o 
que acontecera na noite anterior, quando Fred voltou à delegacia branco 
feito papel, balbuciando sobre “pessoas na névoa que não estavam ali de 
verdade”. O mais provável era que ele havia tomado umas a mais no Rose 
and Crown, mas nos últimos meses Fred tinha trocado de turno muitas vezes 
para visitar o pai.

Reg se viu pensando no pai outra vez. Já fazia duas semanas. Duas 
semanas desde que ele se fora, menos de meia hora depois que Reg saiu do 
asilo após a visita do horário da noite. Era quase como se o pai tivesse es-
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perado deliberadamente até que o filho único estivesse voltando para casa 
no ônibus 91 para então seguir rumo aos portões do paraíso.

Não que seu pai tivesse qualquer crença em algo relacionado com 
vida após a morte. Na verdade, ele só ia à igreja na noite de Natal porque 
tinha prometido à mãe de Reg que continuaria indo depois que ela 
morresse.

“Se houvesse vida após a morte, eu saberia”, provocava ele. “Sua mãe 
me perturbava sem parar quando estava viva, e ela com certeza ia voltar dos 
mortos para fazer a mesma coisa.”

Claro, agora seu pai tinha ido se juntar à sua mãe. Onde quer que 
fosse.

Reg só descobriu na manhã seguinte, quando usou o telefone da 
delegacia para ligar para o asilo e perguntar se o pai passara bem a noite. 
Ele não tinha telefone em casa, então os funcionários do asilo não tive-
ram como entrar em contato antes. Evidentemente, agora não fazia sen-
tido instalar uma linha.

Sua lanterna iluminou o portão de madeira do ferro-velho de Fore-
man, e Reg parou para verificar se ele estava bem fechado. Diziam que al-
guns adolescentes ficavam vadiando perto do portão todo dia e toda noite. 
Apesar disso, nenhum arrombamento tinha sido denunciado, e nada sumi-
ra. Mesmo assim, não significava que o ferro-velho podia servir de ponto 
de encontro para garotos quando eles deveriam estar em casa com a famí-
lia. Não se Reg pudesse evitar.

— Reggie...
Ele se virou de repente, agitando a lanterna como se estivesse usando 

um florete.
— Quem é?
— Reggie!
Reg estremeceu. Aquilo não tinha graça. A única pessoa que o chama-

va assim era seu pai. Quem estava fazendo aquilo ia ter que se explicar 
muito bem.

— Eu perguntei quem é.
E a luz de sua lanterna encontrou um rosto. Um rosto se aproximan-

do lentamente pela névoa densa. Um rosto que parecia não estar ligado a 
nada.

Doctor Who - Mortalha da lamentação_3r.indd   8 31/01/18   11:39



9

— Meu nome é guarda Cranfield — anunciou. — Identifique-se!
— Reggie... sou eu!
Reg sentiu as pernas virarem gelatina e precisou apoiar a mão livre no 

portão do ferro-velho para se firmar.
— Pai?
O rosto agora estava mais claro, ganhando forma à medida que mais 

fiapos da névoa se agitavam no ar. Era, sem sombra de dúvida, o pai de 
Reg.

— Pai! — disse ele, com a voz fraca e a boca de repente seca. — Pai, 
eu... eu não...

— Você me abandonou, Reggie.
— O quê?
— Você me abandonou naquela noite. Você me deixou morrer 

sozinho.
As pernas de Reg cederam, e ele caiu de costas no portão, balançando 

a corrente e o cadeado.
— Não... Você não entende!
— Eu estava sozinho, Reggie. Sozinho e com dor. Eu sequer consegui 

pedir ajuda.
— M-mas, pai... — disse Reg, piscando em uma tentativa de conter 

as lágrimas. — Eu tinha que pegar o último ônibus. Você sabe que eu sem-
pre pego aquele ônibus quando vou vê-lo... quando eu ia vê-lo. Você sabe 
disso.

O rosto estava se aproximando, crescendo e saindo da névoa, ficando 
mais real a cada segundo.

— Você não sabe como é, Reggie — disse o rosto, assumindo uma 
expressão de desprezo e raiva. — Ser abandonado pela própria família. Ser 
deixado por aqueles com quem você se preocupou a vida toda!

— Não foi assim! — gritou Reg, as lágrimas agora descendo livre-
mente. — Se eu soubesse, teria ficado. Juro!

— Ficado para me ver morrer?
— Sim. N-não! Teria ficado lá para conseguir ajuda para você!
— Mas você não ficou, Reggie. Mesmo depois de tudo o que eu já fiz 

por você!
— Pai, por favor... — A voz de Reg mal passava de um sussurro.
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O rosto disparou para a frente na direção dele, com a boca aberta e os 
dentes à mostra. Reg largou a lanterna no chão e cobriu os olhos.

— Não! NÃO!
E o rosto do pai morto do guarda Reg Cranfield começou a gritar.
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Capítulo 1

Os motores da TARDIS gemeram como um aposentado exausto enquanto 
a caixa azul se elevava devagar — um centímetro de cada vez — acima de 
um redemoinho vasto de água turbulenta. Ondas enormes se debatiam à 
medida que a tempestade piorava, lançando para dentro da sala de controle 
jatos de bolhas verde-claras — que tinham um leve cheiro de abacate.

No meio de toda essa água e espuma havia uma corrente. Uma cor-
rente grande, forte e grossa. Uma das pontas estava enrolada na base do 
console, de onde, tensa como uma corda bamba, se estendia porta afora e 
para a arrebentação perfumada abaixo. Os elos de metal rangiam em pro-
testo enquanto a TARDIS subia um pouco mais, finalmente sustentando 
todo o peso do que estava preso na outra ponta.

— Alguma coisa? — gritou o Doutor. Ele estava ensopado e comple-
tamente coberto de espuma de banho. Seus pés tinham se enganchado na 
base do console. Os nós dos dedos embranqueciam à medida que ele pu-
xava uma alavanca com cabo azul, fazendo a nave subir ainda mais.

Agarrando com força o telefone atrás de uma das portas da TARDIS, 
Clara se inclinou com cuidado sobre a água e arriscou uma olhada para a 
corrente que desaparecia na tempestade espumosa e esverdeada abaixo deles.

— Ainda não! — respondeu ela, com água pingando do cabelo e 
caindo nos olhos. Ela arriscou soltar uma das mãos para esfregar a água do 
rosto.

A TARDIS agora voava quase em um ângulo de 45 graus. O Doutor 
sabia que, se escorregasse, ia seguir a corrente porta afora e cair na água 
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antes que dissesse “Alfava Metraxis”. Ele girou uma roda no painel do con-
sole e estendeu a mão livre para mexer em uma série de interruptores, 
forçando um pouco mais os motores, que já berravam.

— Vamos lá, linda! — incitou ele. — Eu sei que você consegue!
— Obrigada pelo elogio — disse Clara. — Eu não sabia que você se 

importava.
Com as bochechas coradas, o Doutor soltou os interruptores por 

tempo suficiente para acariciar o console.
— Desculpe, querida — sussurrou ele. — Eu estava falando de você, 

não dela. Juro.
Mais uma vez, a corrente rangeu com o peso da carga. O Doutor a 

observou, preocupado, se perguntando por um segundo se tinha escolhido 
um metal forte o suficiente para a tarefa. Ele mantinha à mão uma corrente 
feita com uma liga de estrela anã para tarefas muito pesadas. Mas teria sido 
necessário pelo menos dez dele para tirá-la do depósito, e ele não tinha 
tempo para fazer os telefonemas necessários.

— Ali! — gritou Clara. — Estou vendo a nave. Está quase na 
superfície.

— Ótimo! — berrou o Doutor. — Vamos dar mais uma... última... 
puxada! — Trincando os dentes, ele puxou outra alavanca com força, redi-
recionando ainda mais energia para os motores da nave. — Bem, tudo que 
está no frigorífico agora está descongelando...

Com um barulho alto, outro elo da corrente deslizou pelo vão da por-
ta, lascando a madeira e fazendo Clara se segurar com mais força ainda. Ela 
tirou o cabelo longo e escuro dos olhos, respingando nas portas da TARDIS 
uma mistura de lama e espuma. A sujeira quase parecia formar a imagem de 
um rosto. Ela a encarou por um instante. Quase se parecia com...

A TARDIS deu uma guinada, e Clara bateu com o corpo na porta, apa-
gando a imagem com o ombro. Ela olhou de novo para baixo. Sob seus pés, 
um oceano de ondas aromáticas se agitava revolto. Era bizarro pensar que, 
menos de trinta minutos antes, ela estava ajoelhada ali no solo duro e seco.

De repente, uma voz crepitou pelos alto-falantes do console.
— Doutor! Você está aí? É a Penny...
O Doutor tentou alcançar o interruptor que ativaria o microfone, mas 

depois percebeu que estava com as mãos ocupadas mantendo a  TARDIS 
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estável. Com um suspiro, inclinou-se para a frente e empurrou o botão para 
a posição de “ligado” com o queixo.

— Alôôôôôôôô, Penny! Aqui é o Doutor, ouvindo alto e claro. Como 
você está?

— Todos presentes e tudo bem, felizmente. — Foi a resposta. — 
Conseguimos voltar a bordo do Carter pouco antes de a enchente nos 
atingir. Mas tivemos que deixar muitos equipamentos para trás.

— Equipamentos podem ser repostos — disse o Doutor. — Pessoas, 
não. Bem, tem um planeta onde até dá, mas fui proibido de voltar lá. Lon-
ga história. Tentei conseguir reembolso por uma aeromoça australiana com 
defeito sem a permissão dela.

Então, com uma guinada súbita para trás, a TARDIS se endireitou e 
a corrente ficou frouxa.

— Conseguimos! — gritou Clara. — Eles saíram!
O Doutor voltou as alavancas para a posição normal e correu até sua 

companheira. Ali, saindo da água e flutuando diante da porta, estava um 
cruzador de exploração classe 2, a SS Howard Carter. Era uma nave peque-
na, projetada mais para viagens curtas entre planetas próximos do que para 
voos interestelares. Sua tripulação de três pessoas acenou em agradecimen-
to do outro lado do vidro escuro da cabine.

— Você salvou nossa vida, Doutor — disse a professora Penelope 
Holroyde pelo headset, a voz ainda ecoando pela caixa de som do console. 
— Como poderemos sequer começar a agradecer?

— Não precisa — respondeu o Doutor. — Fazemos esse tipo de coisa 
o tempo todo.

— Só um dia normal de trabalho para nós — acrescentou Clara, 
rindo.

— Bem, esta equipe de arqueologia está bastante grata — disse 
Penny.

— Como está a nave? — perguntou o Doutor.
A professora Holroyde verificou com o copiloto antes de responder.
— A água apagou temporariamente um dos nossos motores, mas 

acho que vamos conseguir acioná-lo de novo.
O Doutor sorriu.
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— É bom ouvir isso.
— Tenham uma viagem tranquila — gritou Clara.
— Teremos, graças a vocês — disse Penny. — Vou soltar o gancho 

agora...
Com um som metálico abafado, as pinças na frente da Carter solta-

ram a corrente grossa. O Doutor sacou a chave de fenda sônica e disparou 
por cima do ombro. Um botão girou no console, e a corrente começou a 
se enrolar de volta para dentro da TARDIS.

Livre do cabo de resgate, a SS Howard Carter virou-se devagar e acio-
nou a turbina restante, desaparecendo nas nuvens de névoa fina expelidas 
pelo mar tempestuoso. O Doutor e Clara ficaram no vão da porta, acenan-
do, até a nave sumir de vista. Depois, fecharam as portas da TARDIS e se 
encararam.

— Aquilo — gritou o Doutor — foi tudo culpa sua! — Ele arrancou 
o paletó ensopado, jogou-o no ombro e então voltou ao console, seus sapa-
tos encharcados fazendo um ruído.

Clara foi logo atrás.
— Como assim, minha culpa?
O Doutor digitou coordenadas no teclado do console.
— Eu estava me divertindo muito lá embaixo. Mas, não, você tinha 

que aparecer e estragar tudo!
— Eu estraguei tudo?
— É — retrucou o Doutor, sem tirar os olhos do console. — Você 

estragou tudo e encharcou minha gravata-borboleta!
— Pelo menos você está limpo — disse Clara. — Meia hora atrás 

você estava totalmente coberto de terra. Nós dois estávamos.
— É arqueologia — disse o Doutor, virando-se para encará-la. — 

É normal ficar sujo. Faz parte da diversão.
— Bem, não me pareceu divertido!
— E você deixou isso claro para todos nós, né?
O Doutor levantou as mãos, abrindo e fechando os dedos como se 

estivesse manipulando duas marionetes:
— Ah, Doutor! Estou tão entediada, e minha calça jeans está ficando 

cheia de lama! — O Doutor imitava a voz de Clara, como se uma das mãos 
estivesse falando. — Buá, buá!
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“Então por que você não volta para a TARDIS enquanto termina-
mos?”, perguntou a outra mão, o Doutor.

“Não”, respondeu a mão Clara, “porque você vai perder totalmente a 
noção de tempo, como sempre, e vai se divertir muito sem mim.”

Clara olhou furiosa para as mãos do Doutor.
— Uma dessas sou eu?
O Doutor levantou a mão esquerda.
— Esta.
— E a outra é você?
— Isso.
— O queixo está muito pequeno — disse Clara, descendo pelos de-

graus no fundo da sala e começando a tirar as roupas molhadas.
O Doutor olhou de uma das mãos para a outra e abaixou os braços.
— De qualquer maneira, você não precisava estragar tudo — mur-

murou ele, virando-se rapidamente de costas quando percebeu que Cla-
ra estava trocando de roupa. — Não dá para fazer isso no vestiário da 
TARDIS?

— Não, não dá — disse Clara. — Foi ideia sua deixar uma muda de 
roupas na sala do console para emergências, lembra? Além do mais, se eu 
for até o vestiário, posso estragar mais alguma das suas coisas no caminho.

— Não precisa ser sarcástica — disse o Doutor, fazendo uma cara 
rabugenta. Ele mexeu na alavanca de voo e, com um assobio bem menos 
sofrido que antes, a coluna central começou a subir e descer. — Sarcasmo 
é a forma mais baixa de humor, sabe. Se bem que uma vez eu conheci um 
comediante sontarano que poderia reclamar para si o título.

— Ainda não entendi o que eu fiz de errado — disse Clara. — Só 
apertei alguns botões.

— Exatamente!
— Mas eu não sabia que tinham drenado um mar inteiro para a esca-

vação, né?
O Doutor afastou o cabelo molhado dos olhos e cheirou os dedos.
— Caramba. — Sorriu. — Estou com um ligeiro cheiro de frutas! 

— A expressão séria voltou. — Por que você acha que a área de Venofax 
que estávamos escavando se chama Península do Oceano?
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— Sei lá. — Clara deu de ombros. — Achei que fosse o nome de 
quem tinha descoberto o lugar. Dave Oceano, talvez?

— Dave Oceano? — perguntou o Doutor, erguendo uma 
sobrancelha.

— Ué, como é que eu ia saber? Você não me disse que eu estava sen-
tada ao lado dos controles das comportas!

— Achei que não precisava — retrucou o Doutor, pulando de um 
lado para outro do console e girando um disco. — Não imaginei que você 
ia começar a apertar botões a torto e a direito.

— Eu estava procurando água.
— Bem, você certamente encontrou.
— Tudo bem. — Clara suspirou. — Apertei os botões errados. Mas 

que negócio era aquele monte de espuma, e o mar todo fedendo a 
abacate?

— Essa é a questão! — gritou o Doutor, mudando de lado de novo 
para ajustar um disco. — Ninguém sabe! Os venofaxons estão extintos. Foi 
por isso que a professora Holroyde e a equipe dela passaram vários meses e 
gastaram muito dinheiro para drenar o mar, escavar debaixo dele e desco-
brir o que estava acontecendo. E aí você apareceu...

Já vestida com roupas secas, Clara subiu de volta até o nível do con-
sole e se deixou cair na cadeira ao lado da escada, de braços cruzados. Por 
um instante, nenhum dos dois falou. O único som foi o murmúrio rouco 
dos motores e de vez em quando o estalo de um interruptor enquanto o 
Doutor mexia nos controles. Satisfeito por tudo estar funcionando sem 
problemas, ele pegou o paletó reserva na cadeira em frente a Clara e desa-
pareceu na passarela acima.

— Foi por isso que eu quis me envolver — gritou ele para a sala de 
controle. — Pense bem. Um mundo inteiro coberto por um mar de espu-
ma de banho. É fascinante! Só precisaríamos encontrar um planeta povoa-
do por patinhos de borracha de nove metros de altura e juntar tudo.

Apesar do mau humor, Clara riu.
— Não se esqueça da esponja gigante — disse ela. — Acho que va-

mos precisar de uma do tamanho de uma baleia-azul.
O Doutor reapareceu, completamente seco, e sorriu para Clara, mas 

o sorriso logo sumiu.
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— Qual é o problema agora? — perguntou. — Achei que estávamos 
voltando ao normal.

— Estamos — disse Clara. — Bem, o normal daqui.
— Então, por que você está chorando?
— O quê? — Clara tocou o rosto. Os dedos ficaram molhados de 

lágrimas. — Não sei. Por que estou chorando?
De repente, houve uma explosão de fagulhas no console. O Doutor 

deu um pulo e afastou a nuvem da fumaça que se formou.
— O que aconteceu? — perguntou Clara, correndo até ele.
— Não tenho a menor ideia — respondeu o Doutor. — Espere. Te-

nho, sim. — Ele passou a mão pela superfície do console. Ela ficou molha-
da. — Acho... acho que a TARDIS também está chorando.

— Isso é ridículo — debochou Clara. — É só água com espuma de 
banho. Deve ter espirrado aí quando você enrolou a corrente.

O Doutor lambeu a ponta dos dedos.
— Não — disse ele. — Aquilo era abacate. Esta é salgada, como lá-

grimas. — Ele pensou por um segundo e se virou para Clara: — Você 
disse alguma coisa cruel para a TARDIS enquanto eu estava trocando de 
roupa?

— Não! Claro que não.
— Você disse que ela era gorda?
— O quê?
— Porque ela não é gorda. Ela só é maior por dentro.
— Você é doido. Sabe disso, né?
— Bem, ela não pode estar chorando à toa.
— Por que não? — perguntou Clara. — Eu também estou chorando, 

mas você não perguntou se ela me chamou de gorda.
Outra explosão de fagulhas fez os dois se agacharem embaixo do 

console para se proteger. Quando o Doutor se levantou de novo, viu o 
mostrador na sua frente pulando para um lado e para outro com um ritmo 
alarmante.

— Não, não, não, NÃO! — Ele ficou de pé de um salto e começou a 
mexer nos controles loucamente.

— O que houve? — perguntou Clara, espiando pela borda do 
console.
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— As lágrimas da TARDIS estão provocando um curto-circuito no 
regulador lemítico.

— Não são lágrimas! Provavelmente é só condensação ou alguma coi-
sa assim.

— O que quer que seja, está nos tirando do curso. — O Doutor usou 
a manga para enxugar o console, mas não fez muita diferença. — Ahá! — 
gritou ele, percebendo o cachecol no pescoço de Clara. Ele o pegou para 
terminar o serviço.

— Ei! — gritou ela.
— Isso foi pela gravata-borboleta ensopada.
De repente, o chão se sacudiu com um bum conhecido, e o console 

ficou em silêncio.
— Pousamos — disse o Doutor.
— Onde? — perguntou Clara. — Quando?
— Não tenho certeza... — O Doutor correu até o monitor. A tela 

chiou para ele, uma massa cinza de estática. Em seguida, um rosto come-
çou a se formar lentamente com partículas aleatórias no centro. Um rosto 
que ele não via fazia muito tempo.

— Astrid!
— Astrid? — repetiu Clara, correndo até ele. — O que é uma Astrid 

quando estamos em casa?
O Doutor logo desligou o monitor, parando por um segundo para 

organizar os pensamentos.
— Não é nada — disse ele, tirando os olhos do monitor. — Os cir-

cuitos temporais estão instáveis, só isso. Eles só vão nos dar um resultado 
preciso quando eu conseguir consertá-los. Até lá, só tem um jeito de des-
cobrir onde e quando estamos...

Ele desceu os degraus aos pulos e abriu a porta.
— Maravilha! É um hospital — gritou ele. — O lugar certo para um 

Doutor.

Clara saiu da TARDIS e fechou a porta atrás de si. Sorriu para uma jovem 
apressada que passava com um buquê de flores.

— São bonitas — disse ela. — Aposto que vão alegrar o dia de 
alguém.
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A mulher a encarou furiosa, como se tivesse sido insultada, depois 
saiu às pressas, com os olhos fixos no chão.

— Prazer em conhecê-la também  — gritou Clara para ela. — 
Doutor...

Mas o Doutor já estava andando a passos largos pelo corredor, e para 
alcançá-lo Clara foi obrigada a se esquivar de uma enfermeira que 
fungava.

— Veja — disse ela, apontando para uma placa comemorativa na 
parede atrás do posto de enfermagem. — “Bem-vindos ao Parkland Me-
morial Hospital”. Já ouvi falar deste lugar.

— Sério? — perguntou o Doutor. — Onde?
— Não me lembro — respondeu Clara enquanto um auxiliar de en-

fermagem mal-humorado se aproximava deles, empurrando um paciente 
igualmente ranzinza em uma cadeira de rodas. — Mas duvido que tenha 
sido por ganhar o prêmio de “hospital mais alegre do ano”.

O Doutor levantou a mão para interromper o auxiliar e se abaixou 
para cumprimentar o ocupante da cadeira de rodas.

— Olá — disse ele. — Sou o Doutor. Como está se sentindo hoje?
— Já estive melhor — resmungou o velho. — Todos nós já estivemos.
— Sim, espero que esse seja o motivo para você estar em um hospital. 

Posso perguntar que cidade é esta?
O velho olhou para ele desconfiado.
— Que cidade?
— Sim. É um... hum... teste de raciocínio cognitivo. Você sabe, só 

para garantir que você não está maluco ou coisa parecida. E, mesmo 
que esteja, não tem importância. Algumas das melhores pessoas que eu 
conheço são, você sabe... meio tortas. Veja Isambard Kingdom Brunel, 
por exemplo. Louco de pedra. Ele só construiu aquelas pontes todas 
porque tinha medo de andar no chão. Dizia que fadas lhe mordiam 
tornozelos.

O auxiliar fez uma cara feia.
— Tem certeza de que você é médico?
— Absoluta! — respondeu o Doutor, com um sorriso enorme. — Na 

verdade... — Ele vasculhou os bolsos do paletó e puxou um estetoscópio, 
que pendurou no pescoço. — Pronto! Viu?
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— Então, o que há de errado comigo? — perguntou o velho.
O Doutor pegou a chave de fenda sônica e rodou um diagnóstico 

rápido no corpo do homem.
— Cálculo renal — anunciou, avaliando os resultados. — Beba mui-

to líquido e ficará ótimo daqui a alguns dias.
— Nada sério, então — disse Clara, se inclinando para dar seu sorriso 

mais largo ao homem. — Agora, pode nos dizer em que cidade estamos?
— Vocês me deixam doente! — resmungou o velho. E virou para o 

auxiliar. — Me tire daqui!
— Será que tem espinafre nos meus dentes? — perguntou Clara.
O Doutor pegou um jornal no bolso de trás do auxiliar enquanto o 

paciente era levado dali.
— Quem dera fosse algo tão fácil de resolver — disse ele, analisando 

a primeira página.
— Bem, alguma coisa fez esse pessoal comprar um bilhete só de ida 

para a Cidade dos Mal-Humorados!
— Acho que pode ser isto — disse o Doutor, mostrando o jornal. Era 

o Dallas Morning News.
A primeira página mostrava a foto de um homem do qual Clara se 

lembrava das aulas de história no colégio, com uma manchete em negrito 
acima. Ela leu em voz alta:

— “Kennedy Assassinado em Dallas Street”. — Ela arquejou. — Mas 
isso significa...

— Sim — disse o Doutor, apontando para a data no alto da página. 
— Hoje é 23 de novembro de 1963. Estamos em Dallas, Texas, no dia 
seguinte ao assassinato do presidente John F. Kennedy.
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