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“As emoções se intensificam em Paris; lá, é possível ser mais feliz  
e mais infeliz do que em qualquer outro lugar…  

Não existe pessoa mais triste do que um parisiense exilado.”

Nancy Mitford, The Pursuit Of Love

DoctorWho_Cidade_daMorte.indd   7 28/09/2015   14:12:55



9

Doctor Who. Cidade da Morte (Objetiva/Suma) • 2ª Prova: 09.09.2015 • Abreu’sSystem

Capítulo 1

todos os caminhos  
levam a paris 

Era terça-feira, e a vida não acontecia. A quarta-feira seria completamente 
diferente.

Scaroth, o último dos Jagaroth, teria uma surpresa. Para começo de 
conversa, ele não fazia ideia de que estava prestes a se tornar o último dos 
Jagaroth.

Se, digamos, meros vinte soneds antes, ele fosse perguntado sobre os 
Jagaroth, Scaroth teria dado de ombros e dito que eram uma raça guerreira 
selvagem e que, se a resposta não fosse satisfatória, você deveria esperar 
para conhecer os outros.

De um modo geral, todas as formas de vida do universo eram bem 
selvagens e guerreiras. Mostre-me uma raça de filósofos e poetas, dizia  Scaroth, 
e eu encontrarei meu almoço. Mas seria injusto dizer que os Jagaroth eram 
uma raça sem quaisquer realizações. Eles construíam espaçonaves muito 
bonitas, ainda que não necessariamente muito boas. Dava para fazer mui-
tos elogios à Sephiroth. Uma esfera enorme apoiada em três garras. Passava 
a impressão de ser uma incrível ameaça ao mesmo tempo que evocava o 
tipo de inseto que seria horrível encontrar no travesseiro. A disposição em 
um tripé também significava que a nave podia pousar em qualquer lugar.

O que era irônico, pois no momento a nave não estava conseguindo 
decolar. Algum problema sério tinha acontecido com a unidade de direção 
quase na mesma hora em que pousaram naquele fim de mundo. Estavam 
caçando um sinal de energia Racnoss e pousaram no planeta na esperança 
de mais uma vitória. Só mais uma.
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Os Jagaroth se dedicavam a matar. Não deixavam nada além de morte 
em seu rastro. Nenhum registro histórico ou literário e nenhuma estátua. 
Como espécie, eles nunca conquistaram nada além do extermínio de vidas.

O problema era que todas as outras formas de vida se dedicavam ao 
mesmo objetivo. E foram tão bem-sucedidas que não havia mais muitas 
formas de vida no universo. Os Jagaroth foram uma das últimas e, mesmo 
assim, por pouco. Quando eles falavam de sua temida frota de batalha, era 
preciso entender que a Sephiroth era a nave principal. Ou, na verdade, a 
única nave.

Scaroth, piloto da Sephiroth, a frota de batalha dos Jagaroth, ficava 
preocupado com isso. Espaçonaves bonitas, sistemas de direção medíocres, 
nomes rimados e, claro, uma determinação lunática de seguir em frente.

Por isso, as vozes dos colegas enchiam a cabine de comando, vindas 
do outro lado da nave.

— Vinte soneds para o impulso de dobra espacial.
Alguém estava fazendo a contagem regressiva.
— Impulso contra superfície do planeta configurado para força três. 

— E alguém da engenharia estava mesmo a fim de sair daquela terra.
— Negativo — interveio Scaroth, mais do que depressa. — Força 

três é demais. — O impulso de dobra espacial era usado para disparar entre 
as estrelas, não para decolagem. Mesmo se tratando de um mundo morto, 
com atmosfera rarefeita e gravidade baixa. Havia coisas demais que po-
diam dar errado. O uso de impulso de dobra espacial a partir da superfície 
de um planeta ainda não tinha sido testado. — Usar força três é suicídio.

As vozes que o impeliam se calaram ao ouvir isso. É claro.
— Por favor, me aconselhem — pediu, sem rodeios.
Aquela voz arguta da engenharia acabou surgindo na linha outra 

vez.
— Scaroth, tem que ser força três. Tem que ser.
Típico. Os Jagaroth sempre se baseavam em determinações absolutas. 

Scaroth franziu o cenho em uma expressão cínica. Ou tão cínica quanto 
uma expressão podia ficar em um rosto formado por um amontoado de 
tentáculos verdes retorcidos, agrupados ao redor de um único olho.

Como piloto, Scaroth estava no comando. Era ele quem apertava o 
botão. Se a história se lembrasse disso, seria culpa dele. Scaroth sabia que 
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era uma decisão idiota, mas, por outro lado, de um ponto de vista evoluti-
vo, os Jagaroth já tinham tomado muitas decisões idiotas.

— Dez soneds para o impulso de dobra espacial.
Veio a contagem regressiva. Havia um traço de desespero naquela 

voz?
Scaroth passou as mãos verdes pelo terminal. Se a Sephiroth estivesse 

funcionando direito, o controle da dobra espacial pareceria um amontoa-
do de leituras de status simultâneas que ele tinha sido muito bem-treinado 
para interpretar. Mas a maior parte dos painéis piscava, exigindo atualiza-
ções urgentes de software, ou estava em branco.

Scaroth contava com seus instintos e com as vozes que enchiam o 
módulo. E o restante da tripulação parecia feliz de deixar aquilo nas mãos 
dele.

— Aconselhem! — repetiu, torcendo para ouvir algo sensato.
A resposta foi cautelosa.
— Scaroth, os Jagaroth estão em suas mãos. Sem motores secundá-

rios, temos que usar o impulso de dobra espacial principal. Você sabe disso. 
É nossa única esperança. Você é nossa única esperança.

Agradeço a confiança, pensou Scaroth, os tentáculos tremendo de 
cinismo.

— E também serei o único diretamente no campo da dobra espacial! 
— Em outras palavras, o primeiro a morrer. — Eu conheço os perigos.

Isso foi o mais perto que um Jagaroth chegou de pedir para algo ser 
repensado. Quando eles se comprometiam com uma ideia, por mais letal 
ou ridícula que fosse, iam até o fim.

Confirmando seus pensamentos, a contagem regressiva voltou, pare-
cendo mais alegre e determinada. Alguma coisa aconteceria, fosse o que 
fosse.

— Três soneds… dois… um — dizia a voz, como se alheia ao fato de 
que os dias do soned como unidade de medida estavam prestes a acabar.

Scaroth fez uma última tentativa.
— O que vai acontecer se…
Tudo der errado? Se a atmosfera e a gravidade se combinarem com o 

impulso de dobra espacial e fizerem alguma coisa verdadeiramente inespe-
rada e horrível? E ele seria o primeiro a passar por isso.
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Ah, bem. De que adiantava? Discutir com os Jagaroth sempre termi-
nava em morte.

Scaroth apertou o botão.

Com força total, a Sephiroth, majestosa, deslizou da superfície do planeta 
desolado. A ideia de ficar sequer mais um minuto por ali deixava a tripula-
ção apavorada. Por que ficar em um mundo morto, lutando para fazer 
consertos, quando dava para ir a outro lugar e quem sabe exterminar outra 
espécie? As perspectivas eram boas. Uma leve flutuação provocada por um 
vazamento de combustível pareceu se ajeitar sozinha. Conforme a esfera 
foi subindo, as pernas com garras se encolheram para dentro da nave. Por 
um momento, a esfera ficou pairando, brilhando com energia, magnífica, 
cheia de expectativa.

Então, explodiu.

Dentro do campo de dobra espacial, Scaroth ficou ao mesmo tempo in-
timamente ciente da nave desmoronando sobre si mesma e estranhamen-
te distante da experiência. Não havia qualquer certeza além de que tudo 
doía. E as vozes dos Jagaroth ainda enchiam a sala de controle da dobra 
espacial.

Não havia a percepção de que um erro terrível fora cometido, de que 
foram eles que o fizeram apertar o botão. As vozes agora apenas esperavam 
que Scaroth fizesse alguma coisa.

— Ajude-nos, Scaroth! Ajude-nos! — suplicaram. Como se houvesse 
alguma coisa que ele pudesse fazer. — O destino dos Jagaroth está em suas 
mãos! Ajude-nos! Você é nossa única esperança!

Os gritos foram interrompidos e, por um breve momento, Scaroth 
pôde apreciar a dor em relativo silêncio.

Sou o último dos Jagaroth, pensou. Enquanto durar.

O campo de dobra espacial finalmente desabou. Os fragmentos da nave, 
presos no lugar por forças impossíveis, enfim tiveram liberdade de se lançar 
no esplendor ardente, espalhando-se por toda a superfície do planeta 
morto.

Scaroth morreu. Então, uma coisa surpreendente aconteceu.
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* * *

Assim está bom, pensou Leonardo.
Como a maioria das obras dos gênios, aquela chegara quase sem ser 

percebida.
Primeiro, não estava ali, e, no instante seguinte, estava, espremendo-

-se de alguma forma entre as torres de papel e os modelos pendurados no 
teto do ateliê abarrotado.

Leonardo se recostou na cadeira e observou o quadro, o pincel ainda 
na mão. O instrumento permaneceu imóvel perto da beirada do cavalete, 
sem tocar na superfície. O homem observou seu trabalho. Era só aquilo? 
Havia mais alguma coisa que precisava ser feita?

Finalmente, afastou os olhos da pintura. Encarou o visitante que ron-
cava em um canto, as botas em cima do modelo de barragem elaborado 
para Maquiavel. Leonardo avaliou por um breve instante as sugestões do 
visitante, sem dúvida bem-intencionadas, sobre o rosto do retrato.

Mas não, pensou. Voltaria a trabalhar no quadro, claro que voltaria. 
Era seu maior problema. Não conseguia terminar nada. Mas sim, por ora, 
estava bom.

Ele soltou o pincel, a empolgação virando uma vaga sensação de an-
ticlímax e de “e agora?”.

Depois de decidir que aquela seria uma noite de bebedeira, Leonardo 
serviu-se de um copo de vinho barato e bebericou com relutância. Talvez 
no dia seguinte comprasse alguma coisa melhor, mas provavelmente não. 
Pela janela em arco, admirou as estrelas e a cidade dormindo abaixo. Seus 
olhos percorreram as praças de Florença. Só Deus sabe o que dirão nos 
fóruns, pensou. Leonardo sabia que no dia seguinte todas as fofocas seriam 
sobre seu mais novo quadro. Alguns diriam que era uma decepção. Outros 
diriam que ele devia parar de dividir seu tempo entre a pintura e as inven-
ções. Sem dúvida, uns poucos diriam que era uma volta triunfante à boa 
forma.

Ah, bem, que falassem. Estava satisfeito com o quadro. Mais ou menos.
O visitante se mexeu no sono, e Leonardo pensou de novo no rosto 

do retrato.
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Não. Deixe-a em paz. Por enquanto.
Ele se balançou na cadeira e apreciou o vinho tanto quanto era huma-

namente possível, absorvendo o quadro. Tinha sido uma luta, e, apesar de 
ele não estar completamente satisfeito, valera a pena, indubitavelmente.

Graças a Deus não teria que passar por aquilo de novo.

William Shakespeare estava roubando em um jogo de croqué. Seu visitante 
franziu a testa, e, quando o bardo não estava olhando, empurrou sutilmente 
a bola para mais perto de um aro. William ergueu o rosto. Ah, como se ele 
não tivesse feito a mesma coisa. Os dois trocaram sorrisos educados.

— Clientes! — exclamou Shakespeare, mudando de assunto.
O visitante assentiu e estalou a língua, em solidariedade.
— Esse é muito perspicaz — prosseguiu o bardo. — Experimentei 

algumas das minhas novidades nele, noite passada. Em geral, isso faz com 
que eles sumam por semanas, mas esse aí prometeu que vai voltar no fim 
de semana. Deve ter mais.

Ele mirou e lançou a bola rolando alegremente pelo jardim, evitando 
o cachecol do visitante, largado com descuido no caminho. A bola passou 
por um aro e bateu em uma estaca. Shakespeare deu um sorrisinho 
arrogante.

— Ah, muito bem — aplaudiu o convidado, sem sinceridade.
— Ele foi bem agradável quanto a um trecho do qual gosto muito. 

— Shakespeare esperou, fazendo uma pausa dramática e aguardando que 
o visitante errasse a tacada. — Ah, sim — anunciou, com uma espontanei-
dade calculada que revelava o motivo de ele ter desistido de atuar. — Deus 
eu poderia viver enclausurado dentro de uma noz e me consideraria um rei do 
espaço infinito — não fosse pelos meus sonhos ruins. Sim, foi isso. Ele disse 
que o deixava emocionado e que mal podia esperar para descobrir como 
termina. Ah! Eu me pergunto quais serão os sonhos ruins dele. Não deve 
ser nada importante. Ah, pobre de você, que pena — disse, quando o visi-
tante errou completamente a tacada.

Todos os pensamentos acerca dos sonhos ruins do cliente desaparece-
ram, e Shakespeare continuou ganhando o jogo.

* * *
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Diziam que os nazistas amavam arte tanto quanto amavam piadas. Mas, 
curiosamente, quando invadiram Paris, encheram as elegantes suítes dos 
hotéis com o máximo de obras de arte que conseguiram encontrar. E, 
quando foram embora, a primeira coisa que fizeram foi levar as obras jun-
to. E a última coisa que fizeram foi se esquecer de pagar as contas.

O trem foi carregado na Wehrmacht, as forças armadas, na calada da 
noite. Foi um dos últimos a sair de Paris, sacolejando lentamente pelos 
subúrbios do nordeste da cidade, contêineres de metal sem janelas assando 
no calor do verão. Atrás do trem vinha um grupo do exército americano, 
firme e cheio de si. À frente, estava a Alemanha.

Em um dos vagões havia um soldado alemão muito jovem, com pos-
tura rígida, apesar de o uniforme ser vários tamanhos grande demais. Sua  
postura não oscilou, nem quando o trem tremeu e parou abrupta e inespe-
radamente perto de Aulnay. Os trilhos à frente tinham sumido, explodidos 
pela Resistência.

O jovem soldado ouviu tiros, gritos e passos vindos pelos trilhos na 
direção do vagão onde estava. Pegou a arma e esperou. Então fez uma lista 
de opções. Podia lutar para sair dali (improvável), podia dar um tiro em si 
mesmo (prático) e podia botar fogo na carga (lamentável). Pela primeira 
vez, não agiu, só ficou em posição de sentido enquanto as trancas eram 
abertas e a porta do contêiner deslizava para o lado.

A luz de uma lanterna pousou em seu rosto bonito e perfeitamente 
ariano. O jovem soldado ficou tenso, mas só um pouco, esperando o tiro 
que acabaria com sua vida.

O tiro não veio.
— Boa noite. — A voz por trás da lanterna parecia estar achando gra-

ça. — Bem, tudo parece estar em ordem. — A luz percorreu o conteúdo do 
vagão, com algumas coisas arrumadas em caixas, o restante encostado nas 
paredes. O vagão estava cheio de quadros. — Diga-me, o que você acha 
disso?

— Perdão?
— Eu perguntei — ronronou a voz — o que você acha disso.
O soldado encontrou a voz.
— É tudo excelente.
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— É mesmo, não é? — O homem riu. — E é tudo meu. — O tom 
mudou só um pouco, e o sujeito se dirigiu a ele como a um carregador de 
hotel. — Obrigado por cuidar tão bem das minhas coisas…

Uma pausa. Uma pergunta.
— Hermann, senhor.
Ouviu o homem assentir.
— Obrigado por cuidar das minhas coisas, Hermann.

O major Gaston Palewski olhou irritado para a montanha. Ela não tinha 
explodido.

Talvez, só talvez, não devessem ter batizado a bomba de Beryl. Ele 
nunca tinha gostado do nome. O major Palewski grunhiu de irritação.

— Dê um tempo a ela, meu caro Gaston — disse o homem bem-
-vestido a seu lado.

Nada parecia abalá-lo. Era um sujeito de paciência infinita. Muito 
terrivelmente francês em alguns aspectos, e, em outros, muito terrivelmen-
te não francês.

Ao redor do major, pessoas olhavam para os relógios, espiavam por 
binóculos, acendiam cigarros e faziam sons de reprovação. Parecia um café 
parisiense, só que estavam todos fritando em uma planície do deserto do 
Saara.

— Não sei se preciso mesmo estar aqui — murmurou o major. — Vai 
ser aprovado, de qualquer forma.

— Ah, acho que precisa. — O homem parecia animado outra vez. 
Seu sorriso era indelével. — A energia nuclear é quase a maior força que 
este mundo já conheceu.

— Quase? — Gaston ergueu uma sobrancelha.
— Ah, quem sabe? — Seu companheiro franziu a testa, mas o sorriso 

não sumiu. — Sem dúvida é a maior realização da humanidade. Antes de 
construir todas aquelas usinas, acho que você precisa ver uma explosão 
nuclear ao vivo.

Ah, sim, Gaston sempre gostara de fogos de artifício. Mesmo durante 
a guerra, gostava de ver bombardeios iluminando o céu. Mas aquilo era 
diferente. Sentiu um desconforto momentâneo pela presença do homem 
cordial ao seu lado. Havia boatos sobre ele, sobre sua família. Quem eram, 
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de verdade? Foram colaboradores durante a guerra? Mas havia boatos sobre 
a família de todo mundo: essa era a nova França, afinal. Talvez precisasse 
de gente assim. Ainda mais se o Plano Palewski desse certo. O major queria 
que a França estivesse na liderança da energia nuclear, e esse homem o 
convencera a construir ainda mais usinas do que o país precisava. “Temos 
que pensar no futuro, Gaston”, garantira o major.

Bem, por que não?, pensou Gaston. Era uma coisa pela qual ser 
lembrado.

Voltou a olhar feio para a montanha, que finalmente explodiu. Só 
que não do jeito esperado. Em vez de disparar no ar, um jato enorme de 
chamas atravessou horizontalmente a planície, na direção deles. A luz quei-
mou seus olhos. Até o major se encolheu e gritou, recuando inutilmente 
para longe da bola de fogo.

Tão depressa quanto apareceu, a chama sumiu, sendo substituída por 
uma nuvem preta e sufocante que se abateu sobre eles.

Quando Gaston conseguiu se levantar, percebeu que seu companhei-
ro permanecera o tempo todo de pé e agora estava limpando uma sujeira 
preta do terno de linho branco. Ele exibia um sorriso largo.

— Uma demonstração impressionante, tenho certeza de que você é 
da mesma opinião — disse, rindo.

— Mas… — Gaston não conseguiu falar. Tossiu e limpou cinzas dos 
pulmões. — Isso não devia ter acontecido! Foi seguro?

— Ah, perfeitamente. — Seu companheiro dobrou o lenço e colocou 
no bolso de cima. — Perfeitamente.

Gaston não seria a única pessoa ali a morrer de leucemia, vítima de 
uma bomba chamada Beryl.

Heidi achava a maioria dos clientes do pai incrivelmente chata. Mas não 
esse. O visitante já a ensinara que ela estava errada sobre uma coisa. Nin-
guém tinha conseguido isso antes.

Heidi crescera achando que o dinheiro era chato e as pessoas com 
muito dinheiro, mais chatas ainda. As roupas eram chatas, a conversa era 
chata, até os vícios eram chatos. E o pai aguentava tudo. Porque gerenciava 
um dos bancos mais exclusivos da Suíça, e era seu trabalho achar essas pes-
soas tediosas interessantes.
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Isso não fora problema quando ela era pequena, mas, agora que estava 
ficando adulta, percebeu, horrorizada, que o pai planejava casá-la com um 
dos chatos. Deu-se conta de que seu erro fora nunca se rebelar quando ti-
vera a chance. Houvera uma época em que tivera oportunidade. Talvez 
quando seu tempo no colégio interno caro acabara, antes de o vazio do 
resto da vida começar. Podia ter subido em um dos trens suíços, exaustiva-
mente pontuais, e ido para algum lugar, qualquer lugar fora da Suíça. Não 
teria passado fome. Seu pai, mesmo com todos os defeitos, cuidaria disso.

Mas voltara para casa e esperara ao lado dele, trabalhando na empresa 
da família. A maioria dos bancos suíços era, a seu próprio modo, discreto, 
negócio de família. Os clientes gostavam da sensação de continuidade. 
Heidi e o pai iam ao aeroporto encontrar pessoas descendo de aviões que 
nunca se atrasavam e chegavam a restaurantes na hora certa da reserva. Os 
pratos eram frios, as conversas, vazias, e cada noite se arrastava até ela se 
perguntar se devia enfiar a faquinha de manteiga no peito ou se casar com 
um dos ricaços e acabar logo com aquilo. Quando o pai insistira pela pri-
meira vez que ela o acompanhasse, Heidi ficara imaginando se ele a estava 
preparando para assumir o banco. Agora, percebia que era apenas um re-
curso que ele pretendia usar. Sem dúvida, era assim que os clientes do pai 
a viam.

Ela tinha o próprio escritório. Como era mais para exibição, incre-
mentara a sala ao máximo, arrancara os painéis de madeira da parede e a 
enchera com mobília de aço e frágeis mesas de vidro. Havia até um enfeite 
na escrivaninha, um que, quando se puxava uma bolinha de aço, ela encos-
tava nas outras onze e as fazia saírem voando e voltarem para o lugar, rico-
cheteando. Pequenos planetas batendo uns nos outros. Para a frente e para 
trás, até pararem, ficarem imóveis, esperando que algo mais acontecesse.

Heidi percebeu que o cliente estava impressionado com seus gostos. 
Ele observou a sala mais do que a ela. A jovem apreciou isso. Quando o 
cliente olhou para ela, era quase como se a estivesse avaliando como mais 
uma bela peça de mobília, aprovando tanto o corte do terno quanto o do 
cabelo.

Esse cliente era mesmo diferente. Primeiro, era divertido. Além do 
mais, era uma fraude. O pai não reparara, mas foi porque se baseava em 
aparências e palpites. Heidi, não. Ela gostava de pesquisa minuciosa. Tinha 
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uma pasta na mesa de vidro. Aquele homem fora ao banco para ter acesso 
a um cofre que não era aberto havia muito. Não era inédito um cofre ser 
passado adiante em uma família sem ser visitado por várias gerações, mas, 
sem dúvida, era incomum. Toda a papelada necessária estava perfeitamente 
em ordem. Esse era o problema, na opinião dela.

Em casos assim, a papelada nunca estava em ordem. Sempre havia 
alguma coisinha estranha, algum pequeno detalhe que o banco precisaria 
ajudar a resolver. Mas não desta vez. Tudo estava em completa ordem suíça, 
até os documentos originais, que forneciam informações que atendiam às 
exigências que precisaram sofrer algumas reestruturação após toda aquela 
confusão provocada pelos alemães gentis, que desviaram tanto dinheiro de 
outras pessoas. A não ser que o belo homem sentado diante dela, com aque-
le sorriso encantador, estivesse em contato direto com parentes havia muito 
falecidos, isso era impossível. O que queria dizer que era uma fraude.

Uma fraude que estava sentada, com uma postura meio insolente e à 
vontade, na cadeira de cromo e couro que Heidi colocara no escritório. 
Estava de pernas cruzadas, um sapato feito à mão balançando delicada-
mente no ar, esperando o veredito.

Heidi o tinha na palma da mão. Podia mandá-lo para a prisão por 
toda a vida. Aquele homem era uma fraude, e tinha ido roubar dinheiro do 
banco de seu pai. Isso seria interessante, pensou Heidi. Não pôde deixar de 
sorrir, não conseguindo segurar a pequena risada que veio junto com o 
pensamento.

A fraude olhou para ela e também sorriu, e os dois riram juntos. Não, 
mais do que isso: ele deu uma piscadela. O cliente sabia. Sabia que ela o via 
de verdade. E não se importava.

Heidi o deixou se inclinar para a frente por cima da mesa, o rosto 
refletido na superfície, para acender o cigarro dela. Com um movimento 
do cabelo louro e comprido, ela também se inclinou para a frente e obser-
vou o homem encantador com atenção. Já havia uma intimidade entre 
eles. Uma piada compartilhada. Uma coisa que o pai ensinara a ela foi que 
era sempre fatal se deixar levar por emoções. Sua família se orgulhava do 
tato, graça e cautela.

Heidi planejava se rebelar fazia tempo. Ali estava um homem que 
queria roubar o banco do pai. E ela permitiria. Porque seria divertido.
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— Então — começou ela, com frieza —, quanto você gostaria de 
roubar?

O homem nem sequer piscou.
— Tudo.

E agora?, pensou Harrison Mandel. Ao se ver repentina e constrangedora-
mente rico, ficou sem saber o que fazer.

Como acontecia cada vez mais no mundo, seus problemas tinham 
sido causados por um computador. Harrison inventara um. Ou melhor, 
Harrison encontrara cartas que pertenciam a Ada Lovelace. Muitas pessoas 
sabiam que fora a filha de Byron quem inventara a primeira linguagem de 
programação. Muitas pessoas desprezavam o que ela dizia e preferiam 
aplaudir seus esforços com condescendência. Enquanto suas contemporâ-
neas tentavam dançar de espartilho ou escrever romances sobre dançar de 
espartilho, Ada inventara a programação de computador enquanto usava es-
partilho. O problema com suas tentativas audaciosas na programação fora 
que elas não tinham dado muito certo quando um computador de verdade 
foi alimentado com aquelas informações.

Isso até Harrison Mandel encontrar sua correspondência com um polí-
mata italiano. Harrison percebera que as cartas descreviam um tipo de com-
putador diferente de qualquer outro que já tivesse sido construído. E conclu-
íra que talvez as cartas fossem um jogo elaborado entre tutor e  aluna, uma 
tentativa de inventar os dois lados de uma moeda por cor res pon dên cia.

Fosse o que fosse, Harrison ficara tão entretido com a descoberta que 
se sentara e construíra o computador descrito nas cartas. Fora surpreenden-
temente fácil. As anotações de Lovelace e do italiano eram mais fáceis de 
seguir do que as instruções que acompanhavam a montagem do armário que 
ele comprara. Talvez tivessem sido escritas daquela forma deliberadamente.

Harrison inserira o código de Lovelace e concluíra que era possível 
que a compilação nem sequer acontecesse, e isso seria oo fim de sua em-
preitada. Mas dera certo, funcionara de forma brilhante. O problema fora 
o que fazer em seguida.

Os americanos encomendaram dez mil. Os russos, vinte. “Mas só 
tem um”, protestara ele, determinando que seria uma descoberta perten-
cente ao mundo. Ao recusar, sua vida de repente começara a ficar esquisita. 
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