
Tudo o que acon te ce, acontece.

Tudo o que, ao acon te cer, 
faz com que ou tra coi sa acon te ça, 
faz com que ou tra coi sa aconteça.

Tudo o que, ao acon te cer, faz com que ela mes ma 
acon te ça de no vo, acon te ce de novo.

Isso, con tu do, não acon te ce ne ces sa ria men te 
em or dem cronológica. 
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Para Ron, 
com agra de ci men tos especiais
a Sue Freestone e a Michael Bywater, 
pe lo apoio, aju da e in sul tos construtivos.
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DOUGLAS ADAMS

PRATICAMENTE 
INOFENSIVA
Volume Cinco da Série

O MOCHILEIRO DAS GALÁXIAS
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capítulo 1

Ahis tó ria da Galáxia fi cou meio con fu sa por vá rios mo ti vos: em
par te por que aque les que ten ta vam acom pa nhá-la fi ca ram

meio con fu sos, mas tam bém por que coi sas in cri vel men te con fu sas
acon te ce ram de fato.

Um dos pro ble mas tem a ver com a ve lo ci da de da luz e com as di -
fi cul da des en con tra das em ten tar ul tra pas sá-la. Não dá. Nada via ja
mais rá pi do do que a ve lo ci da de da luz, com ex ce ção tal vez das más
no tí cias, que obe de cem a leis pró prias e es pe ciais. Os Hingefreel de
Arkintoofle Menor bem que ten ta ram cons truir na ves es pa ciais mo -
vi das a más no tí cias, mas elas não fun cio na vam par ti cu lar men te
bem e, co mo eram ex tre ma men te mal re ce bi das sem pre que che ga -
vam a al gum lu gar, não fa zia o me nor sen ti do es tar lá. 

Então, de mo do ge ral, as pes soas da Galáxia aca ba vam fi can do
en tre ti das com suas pró prias con fu sões lo cais e a his tó ria da Ga -
láxia em si foi, por um bom tem po, ba si ca men te cos mológica.

O que não quer di zer que as pes soas não es ti ves sem se es for çan -
do. Tentaram en viar fro tas de na ves es pa ciais pa ra lu tar ou pa ra fa -
zer ne gó cios em lu ga res dis tan tes, mas elas ge ral men te le va vam mi -
lha res de anos pa ra che gar lá. Quando fi nal men te che ga vam, já ha -
viam si do des co ber tas ou tras for mas de via gem usan do o hi pe res pa -
ço pa ra su pe rar o pro ble ma da ve lo ci da de da luz. Então, qual quer
ba ta lha pa ra as quais es sas fro tas mais-len tas-que-a-luz ti ves sem si -
do en via das já te ria si do re sol vi da sé cu los an tes de elas chegarem.

Isso não im pe dia, é cla ro, que as tri pu la ções qui ses sem lu tar as sim
mes mo. Estavam trei na dos, pre pa ra dos, ti nham co chi la do du ran te al -
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guns sé cu los, vie ram de mui to lon ge pa ra fa zer um tra ba lho ár duo e,
por Zarquon, iriam fa zê-lo de qual quer maneira.

Foi en tão que ocor re ram al gu mas das pri mei ras gran des con fu -
sões da História Galáctica, com ba ta lhas res sur gin do con ti nua men -
te sé cu los de pois de as ques tões que as mo ti va ram su pos ta men te já
te rem si do re sol vi das. Essas con fu sões, con tu do, não eram na da se
com pa ra das às que os his to ria do res pre ci sa vam des trin char de pois
que a via gem no tem po foi des co ber ta e as ba ta lhas co me ça ram a
pré-sur gir cen te nas de anos an tes que as ques tões en vol vi das se quer
fos sem co nhe ci das. Quando o Gerador de Improbabilidade Infinita
foi cria do e pla ne tas in tei ros co me ça ram a vi rar pu dim ines pe ra da -
men te, a re no ma da fa cul da de de his tó ria da Universidade de Maxi -
megalon fi nal men te de cre tou seu pró prio fe cha men to e ce deu seus
pré dios pa ra a prós pe ra fa cul da de de Divindade e Pólo Aquático,
que es ta va de olho ne les há anos.

Isso não tem na da de mais, é cla ro, mas pro va vel men te sig ni fi ca
que nin guém ja mais sa be rá com cer te za de on de os grebulons vie -
ram, por exem plo, ou exa ta men te o que que riam. E is so é uma pe na
por que, se al guém sou bes se al gu ma coi sa so bre eles, tal vez uma hor -
rí vel ca tás tro fe pu des se ser evi ta da – ou, pe lo me nos, te ria que en -
con trar uma ou tra ma nei ra pa ra acontecer. 

Click, hum.
A gi gan tes ca e cin zen ta na ve de re co nhe ci men to grebulon mo via-

se em si lên cio pe lo vá cuo ne gro. Viajava a uma ve lo ci da de es pan to -
sa, de ti rar o fô le go, mas, ain da as sim, re cor ta da so bre o fun do cin -
ti lan te de um bi lhão de es tre las lon gín quas, pa re cia não es tar se mo -
ven do. Era ape nas um grão es cu ro con ge la do em meio aos in fi ni tos
grãos de bri lho noturno.

A bor do da na ve tu do per ma ne cia exa ta men te igual há mi lê nios:
ex tre ma men te es cu ro e silencioso.

Click, hum.
Bem, qua se tudo.
Click, click, hum.
Click, hum, click, hum, click, hum.
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Click, click, click, click, click, hum.
Hmmm.
Um pro gra ma de su per vi são de bai xo ní vel acor dou um pro gra -

ma de su per vi são de ní vel um pou qui nho mais al to lá den tro do se -
mi-so no len to ci ber cé re bro da na ve e re la tou que to da vez que fa zia
click, a res pos ta era ape nas hum.

O pro gra ma de su per vi são de ní vel mais al to per gun tou qual de -
ve ria ser a res pos ta, e o pro gra ma de su per vi são de bai xo ní vel dis se
que não se lem bra va exa ta men te, mas acha va que de ve ria ser al go co -
mo um sus pi ro de sa tis fa ção dis tan te, não? Ele não ti nha idéia do
que era aque le hum. Click, hum, click, hum. Era só o que recebia.

O pro gra ma de su per vi são de ní vel mais al to ana li sou a si tua ção e
não fi cou nem um pou co sa tis fei to. Perguntou ao pro gra ma de su per -
vi são de bai xo ní vel o que exa ta men te ele es ta va su per vi sio nan do, mas
o pro gra ma de su per vi são de bai xo ní vel tam bém não con se guia se
lem brar o que era. Sabia ape nas que al go de ve ria fa zer click e de pois
sol tar um sus pi ro de sa tis fa ção a ca da dez anos ou al go as sim, o que
em ge ral acon te cia sem pro ble mas. Tinha ten ta do con sul tar sua ta be -
la de er ros, mas não con se guiu en con trá-la, e por is so de ci diu co mu -
ni car o pro ble ma ao pro gra ma de su per vi são de ní vel mais alto.

O pro gra ma de su per vi são de ní vel mais al to foi con sul tar uma de
suas pró prias ta be las de có di gos pa ra ten tar des co brir o que o pro -
gra ma de su per vi são de bai xo ní vel de ve ria supervisionar.

Não con se guiu en con trar sua ta be la de códigos.
Estranho. 
Procurou no va men te. Recebia ape nas uma men sa gem de er ro.

Tentou en con trar aque la men sa gem em sua ta be la de men sa gens de
er ros, mas não con se guiu achá-la tam bém. Aguardou al guns na nos -
se gun dos e re pe tiu a coi sa to da. Então re sol veu acor dar o su per vi sor
de fun ção setorial.

O su per vi sor de fun ção se to rial en con trou pro ble mas lo go de ca -
ra. Acionou o seu agen te su per vi sor, que tam bém en con trou pro ble -
mas. Em al guns mi lio né si mos de se gun do, cir cui tos vir tuais que pas -
sa ram anos, ou mes mo sé cu los, ador me ci dos, es ta vam cin ti lan do de
vol ta à vi da por to da a na ve. Alguma coi sa, em al gum lu gar, tinha da -
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do ter ri vel men te er ra do, mas ne nhum dos pro gra mas de su per vi são
con se guia de tec tar o que era. Em to dos os ní veis, ins tru ções vi tais ha -
viam de sa pa re ci do e as ins tru ções so bre o que fa zer ca so as ins tru ções
vi tais es ti ves sem de sa pa re ci das tam bém es ta vam desaparecidas. 

Pequenos mó du los de soft wa re – agen tes – cor riam pe los cir cui -
tos ló gi cos, agru pan do, con sul tan do, rea gru pan do. Rapidamente
con cluí ram que a me mó ria da na ve, até o mó du lo cen tral de mis são,
es ta va em fran ga lhos. Todas as per gun tas do uni ver so não se riam su -
fi cien tes pa ra de ter mi nar o que ha via acon te ci do. Até mes mo o mó -
du lo cen tral de mis são pa re cia es tar avariado.

O que, na ver da de, tor nou o pro ble ma bem sim ples de se re sol -
ver. Bastava subs ti tuir o mó du lo cen tral de mis são. Havia uma có -
pia de re ser va, uma ré pli ca exa ta do ori gi nal. Era pre ci so subs ti tuí-
lo fi si ca men te por que, por mo ti vos de se gu ran ça, não ha via ne nhu -
ma co ne xão en tre o ori gi nal e sua có pia. Uma vez subs ti tuí do, o
mó du lo cen tral po de ria su per vi sio nar a re cons tru ção do res to do
sis te ma mi nu cio sa men te e tu do fi ca ria bem.

Os ro bôs fo ram ins truí dos a apa nhar o bac kup do mó du lo cen tral
de mis são no co fre blin da do, on de fi ca va ar ma ze na do, e le vá-lo pa -
ra a câ ma ra de ló gi ca da na ve, on de se ria instalado.

Isso acar re tou uma lon ga tro ca de có di gos de emer gên cia e pro to -
co los en quan to os ro bôs ques tio na vam a au ten ti ci da de das ins tru ções
dos agen tes. Por fim, os ro bôs se con ven ce ram de que to dos os pro ce -
di men tos es ta vam cor re tos. Tiraram a có pia re ser va do mó du lo cen -
tral de mis são de seu in vó lu cro, a re ti ra ram da câ ma ra de ar ma ze na -
men to, caí ram pa ra fo ra na ve e saí ram ro do pian do pe lo vazio.

Esse fa to for ne ceu a pri mei ra boa pis ta so bre o que es ta va errado.
Investigações adi cio nais lo go de ter mi na ram o que ha via acon te ci do.

Um me teo ri to abriu um rom bo gi gan tes co na na ve. A na ve não de tec -
tou is so an tes por que o me teo ri to atin giu jus ta men te o equi pa men to
que de ve ria de tec tar se a na ve ha via si do atin gi da por um meteorito.

A pri mei ra coi sa a fa zer era ten tar ta par o bu ra co. Perce beram que
se ria im pos sí vel, por que os sen so res da na ve não con se guiam ver que
ha via um bu ra co e os su per vi so res que de ve riam aler tar que os sen -
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so res não es ta vam fun cio nan do di rei to tam bém não es ta vam fun cio -
nan do di rei to e in sis tiam que os sen so res es ta vam bem. A na ve só
con se guia de du zir a exis tên cia do rom bo por que os ro bôs ha viam
ine ga vel men te caí do ne le, le van do jun to o seu cé re bro so bres sa len te
– o mes mo que te ria per mi ti do que ela no tas se o rombo. 

A na ve se es for çou pa ra pen sar de ma nei ra coe ren te so bre o as -
sun to, fa lhou e de pois apa gou com ple ta men te por ins tan tes. Não
che gou a per ce ber que ti nha apa ga do, é cla ro, por que es ta va apa ga -
da. Ficou ape nas sur pre sa ao ver as es tre las pu la rem. Depois da ter -
cei ra vez em que as es tre las pu la ram, a na ve fi nal men te per ce beu que
de via es tar apa gan do e que era ho ra de to mar de ci sões importantes.

Relaxou.
Percebeu en tão que ain da não ha via to ma do as de ci sões im por -

tan tes e en trou em pâ ni co. Apagou no va men te. Quando vol tou a si,
ve dou to dos os com par ti men tos que fi ca vam em vol ta de on de o bu -
ra co im pos sí vel de vi sua li zar de ve ria estar.

Obviamente ain da não ha via al can ça do o seu des ti no, pen sou ela,
in quie ta, mas, co mo já não ti nha a me nor idéia de qual era o seu des -
ti no ou de co mo che ga ria lá, não fa zia mais sen ti do con ti nuar.
Consultou ca da mí ni mo frag men to de ins tru ção que ha via con se -
gui do re cu pe rar a par tir do mó du lo cen tral de mis são avariado.

– Sua !!!!! !!!!! !!!!! mis são de !!!!! anos é !!!!! !!!!!, !!!!!, !!!!! !!!!! !!!!!
!!!!!, ater ris sar !!!!! !!!!! !!!!! dis tân cia se gu ra !!!!! !!!!! mo ni to rá-lo. !!!!!
!!!!! !!!!!...  

O res to era li xo puro. 
Antes de apa gar de vez, a na ve de ve ria trans mi tir aque las ins tru -

ções, do jei to que es ta vam, pa ra os seus sis te mas au xi lia res mais pri-
mitivos.

Precisava tam bém rea ni mar to da a tripulação.
Havia um ou tro pro ble ma. Enquanto a tri pu la ção es ta va hi ber nan -

do, as men tes de to dos os seus mem bros, suas me mó rias, suas iden ti -
da des e sua no ção do que es ta vam fa zen do ali ha viam si do trans fe ri das
pa ra o mó du lo cen tral de mis são da na ve pa ra man tê-los em se gu ran -
ça. Dessa for ma, po rém, os mem bros da tri pu la ção não fa riam mais a
me nor idéia de quem eram ou do que es ta vam fa zen do ali. Paciência.
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Antes de apa gar de vez, a na ve per ce beu que os seus mo to res tam -
bém es ta vam co me çan do a pifar.

A na ve e a sua rea ni ma da e con fu sa tri pu la ção fo ram se ar ras -
tan do sob o con tro le de seus sis te mas au xi lia res au to má ti cos, que se
preo cu pa ram sim ples men te em ater ris sar no pri mei ro lu gar que
fos se pos sí vel e mo ni to rar qual quer coi sa que en con tras sem pa ra
monitorar.

No que diz res pei to ao lo cal pa ra ater ris sar, não se saí ram lá mui -
to bem. O pla ne ta en con tra do era de so la do ra men te ge la do e de ser -
to, tão do lo ro sa men te dis tan te do sol que de ve ria aque cê-lo que pre -
ci sa ram de to da a ma qui na ria de Formatrônica Ambiental e dos
Sistemas Suportrônicos de Vida que tra ziam con si go pa ra tor ná-lo –
ou par te de le, ao me nos – ha bi tá vel. Havia pla ne tas me lho res ali por
per to, mas o Estrategiotron da na ve es ta va ob via men te no mó du lo
Furtivo e es co lheu o pla ne ta mais dis tan te e dis cre to. A úni ca pes soa
que po de ria con tes tar sua es co lha era o Comandante-Che fe de Es -
tratégia. Como to do mun do na na ve ha via per di do a me mó ria, nin -
guém sa bia quem era o Comandante-Che fe de Estratégia e, mes mo
que pu des sem iden ti fi cá-lo, co mo é que ele iria dis cu tir com o
Estrategiotron da nave?

No que diz res pei to a al go pa ra mo ni to rar, con tu do, acer ta ram
em cheio.

capítulo 2

Uma das coi sas mais ex traor di ná rias da vi da é o ti po de lu ga res
nos quais ela es tá pre pa ra da pa ra so bre vi ver. Seja nos ma res ine -

brian tes de Santragino V, com pei xes que pa re cem não dar a mí ni ma
pa ra on de es te jam na dan do, nas tem pes ta des de fo go em Frastra, on -
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de, se gun do di zem, a vi da co me ça aos 40.000 graus, ou sim ples men te
en to ca da no in tes ti no gros so de um ra to pe la mais pu ra di ver são, a vi -
da en con tra uma ma nei ra de ir le van do as coi sas em qual quer lugar.

Ela su por ta vi ver até mes mo em Nova York, em bo ra se ja di fí cil
en ten der o por quê. No in ver no a tem pe ra tu ra cai pa ra mui to abai xo
do li mi te le gal, ou pe lo me nos cai ria, se al guém ti ves se o bom sen so
de es ti pu lar um li mi te le gal. A úl ti ma vez em que fi ze ram uma pes -
qui sa so bre as cem ca rac te rís ti cas mais mar can tes dos no va-ior qui -
nos, o bom sen so foi pa rar em sep tua gé si mo no no lugar. 

No ve rão é quen te pra bur ro. Uma coi sa é ser uma des sas for -
mas de vi da que flo res cem no ca lor e achar, co mo os fras tra nos,
que uma tem pe ra tu ra en tre 40.000 e 40.004 graus é mui to agra dá -
vel. Outra coi sa com ple ta men te di fe ren te é ser um ani mal que
pre ci sa se en ro lar nas pe les de di ver sos ou tros ani mais quan do seu
pla ne ta es tá em um pon to da ór bi ta pa ra des co brir, meia ór bi ta
mais à fren te, que sua pró pria pe le es tá fervendo.

Há um enor me exa ge ro quan to à pri ma ve ra. Muitos ha bi tan tes de
Nova York se van glo riam or gu lho sa men te dos pra ze res da pri ma ve -
ra, mas, se en ten des sem o mí ni mo que fos se dos tais pra ze res da pri -
ma ve ra, sa be riam que exis tem 5.983 lu ga res me lho res do que Nova
York pa ra des fru tá-la – e is so sem sair da mes ma latitude.

Mas o pior mes mo é o ou to no. Poucas coi sas são pio res do que o
ou to no em Nova York. Alguns dos se res que vi vem no in tes ti no gros -
so dos ra tos tal vez dis cor dem, mas a maio ria das coi sas que vi vem nos
in tes ti nos gros sos de ra tos são bas tan te de sa gra dá veis – en tão po de -
mos e ire mos ig no rar sua opi nião. Durante o ou to no, Nova York chei -
ra co mo se al guém ti ves se fri ta do ca bras por lá e, se vo cê es ti ver real -
men te pre ci san do res pi rar, a me lhor so lu ção é abrir uma ja ne la e en -
fiar a ca ra em um prédio.

Tricia McMillan ado ra va Nova York. Vivia re pe tin do is so pa ra si
mes ma. O Upper West Side. Midtown. Boas lo jas. O SoHo. O East
Village. Roupas. Livros. Sushi. Comida ita lia na. Delicatessens. Isso aí.

Filmes. Isso aí, tam bém. Tricia aca ba ra de ver um fil me de
Woody Allen so bre a an gús tia de ser neu ró ti co em Nova York.
Como ele já ti nha fei to um ou dois fil mes ex plo ran do o mes mo te ma,
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Tricia se per gun tou se ele já ti nha pen sa do em se mu dar da li, mas
fi cou sa ben do que ele abo mi na va es sa idéia. Então: mais fil mes,
ad ivi nhou ela.

Tricia ado ra va Nova York por que ado rar Nova York era uma boa
es tra té gia pa ra a sua car rei ra. Boa em ter mos de lo jas, de res tau ran -
tes, não tão boa em ter mos de tá xis e qua li da de das cal ça das, mas de -
fi ni ti va men te uma das maio res e me lho res es tra té gias pa ra a sua car -
rei ra. Tricia era ân co ra de te vê e a maior par te das te vês do mun do
es tão an co ra das em Nova York. Até en tão Tricia só ha via si do ân co -
ra na Inglaterra: re por ta gem lo cal, de pois jor nal da ma nhã e daí jor -
nal da tar de. Se o idio ma per mi tis se, po de ria se di zer que era uma
ân co ra em rá pi da as cen são, mas... bo las, aqui lo era te vê, en tão qual
o pro ble ma? Ela era uma ân co ra em rá pi da as cen são. Tinha tu do o
que pre ci sa va ter: um ca be lo sen sa cio nal, uma com preen são pro fun -
da de uso es tra té gi co de bri lhos la biais, in te li gên cia su fi cien te pa ra
en ten der o mun do e uma pe que na e se cre ta apa tia in te rior que fa zia
com que ela se li xas se. Todo mun do tem uma gran de opor tu ni da de
na vi da. Se vo cê por aca so per de a úni ca que real men te in te res sa, to -
do o res to se tor na as sus ta do ra men te fácil.

Tricia per de ra ape nas uma opor tu ni da de na vi da. Naqueles tem -
pos já nem es tre me cia mais quan do se lem bra va de la. Achava que ti -
nha a ver com a par te que ti nha fi ca do apática. 

A NBS pre ci sa va de uma no va ân co ra. Mo Minetti es ta va dei xan -
do o pro gra ma ma ti nal Bom Dia Estados Unidos pa ra ter um be bê.
Haviam lhe ofe re ci do uma quan tia ab sur da pa ra que o par to fos se
trans mi ti do ao vi vo, mas ela sur preen den te men te re cu sou a pro pos -
ta, ale gan do ze lar pe la sua pri va ci da de e bom gos to. Equipes de ad -
vo ga dos da NBS vas cu lha ram mi nu cio sa men te o seu con tra to pa ra
ve ri fi car se aque las eram ale ga ções le gí ti mas, mas, no fim das con tas,
ti ve ram que dei xá-la ir em bo ra, não sem uma cer ta re lu tân cia.
Aquilo era par ti cu lar men te odio so pa ra eles, por que em ge ral “dei -
xar al guém par tir com uma cer ta re lu tân cia” não pas sa va de um eu -
fe mis mo edu ca do pa ra de mi ti-lo.

Começou a cir cu lar o boa to de que tal vez, ape nas tal vez, es ti ves -
sem pro cu ran do um so ta que bri tâ ni co. O ca be lo, a cor da pe le e a
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pró te se den tá ria se riam de acor do com os pa drões das emis so ras
ame ri ca nas, mas ha via mui tos so ta ques bri tâ ni cos nos Estados
Unidos agra de cen do às suas mães na ce ri mô nia do Oscar, so ta -
ques bri tâ ni cos can tan do na Broadway e um pú bli co con si de rá vel
acom pa nhan do so ta ques bri tâ ni cos com pe ru cas no Masterpiece
Theatre. Sotaques bri tâ ni cos con ta vam pia das no pro gra ma do
David Letterman e no Jay Leno. Ninguém en ten dia as pia das, mas
es ta vam gos tan do do so ta que, en tão tal vez, ape nas tal vez, fos se a
ho ra cer ta de in se rir um so ta que bri tâ ni co no Bom Dia Estados
Unidos. E daí?

Era por is so que Tricia es ta va lá. Era por is so que ado rar Nova
York era uma boa es tra té gia pa ra sua carreira.

Esse não era, é cla ro, o mo ti vo ofi cial. A sua emis so ra de te vê no
Reino Unido ja mais te ria ban ca do a pas sa gem de avião e a con ta do
ho tel pa ra ela sair ca çan do em pre go em Manha ttan. Como ela es ta -
va pro cu ran do al go que pa gas se umas dez ve zes o seu sa lá rio atual,
po de riam ter pen sa do que ela te ria con di ções de se man ter por con -
ta pró pria. Então, ela ar ru mou uma his tó ria, ar ru mou um pre tex to,
fi cou bem quie ta quan to às suas pre ten sões e eles ban ca ram a via -
gem. Bilhete exe cu ti vo, é cla ro, mas seu ros to já era co nhe ci do e ela
con se guiu um up gra de com al guns sor ri sos. Com jei ti nho, ela con -
se guiu um bom quar to no Ho tel Brentwood e lá es ta va ela, es que ma -
ti zan do o seu pró xi mo passo.

Conhecer gen te era uma coi sa; fa zer con ta tos era ou tra com ple ta -
men te di fe ren te. Tinha al guns no mes, al guns te le fo nes, mas tu do o
que con se gui ra até o mo men to era fi car aguar dan do na li nha por
um tem po in de ter mi na do al gu mas ve zes. Estava de vol ta à es ta ca ze -
ro. Sondou aqui e ali, dei xou al guns re ca dos, mas, até o mo men to,
nin guém ha via re tor na do as suas li ga ções. O tra ba lho que ela dis se
que fo ra fa zer ti nha ter mi na do em uma ma nhã; o tra ba lho dos seus
so nhos bri lha va hip no ti ca men te em um ho ri zon te inalcançável.

Merda.
Pegou um tá xi do ci ne ma de vol ta pa ra o Brentwood. O tá xi não

pô de dei xá-la mais per to da cal ça da por que uma li mu si ne gi gan tes -
ca es ta va ocu pan do to do o es pa ço li vre, de mo do que ela te ve de se
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es pre mer pa ra ul tra pas sá-la. Saiu do ar fé ti do, com chei ro de ca bra
fri ta, e aden trou no aben çoa do fres cor do lobby. O de li ca do al go dão
de sua blu sa es ta va gru da do co mo fu li gem no seu cor po. O seu ca -
be lo pa re cia al go dão-do ce com pra do em uma fei ri nha. Perguntou
na re cep ção se ti nha al gum re ca do, de sa ni ma da. Havia um.

Humm...
Bom.
Tinha fun cio na do. Ela foi ao ci ne ma es pe ci fi ca men te pa ra fa zer

com que o te le fo ne to cas se. Não agüen ta va fi car sen ta da em um
quar to de ho tel esperando.

Hesitou. Será que de via abrir o re ca do ali mes mo? Suas rou pas es -
ta vam gru den tas e ela que ria se li vrar de las e fi car dei ta da na ca ma.
Deixara o ar-con di cio na do li ga do na tem pe ra tu ra mais bai xa pos sí -
vel e com a maior ven ti la ção pos sí vel. O que mais de se ja va no mun -
do na que le mo men to era fi car ar re pia da de frio. Depois, um ba nho
bem quen te, se gui do de um ba nho bem frio e de pois fi car dei ta da só
de toa lha na ca ma, dei xan do o cor po se car no ar-con di cio na do.
Então le ria o re ca do. Talvez mais ar re pios. Talvez to do ti po de coisa.

Não. O que mais de se ja va no mun do era um em pre go em uma re -
de de te vê ame ri ca na que pa gas se dez ve zes o seu sa lá rio atual. Mais
do que qual quer ou tra coi sa no mun do. No mun do in tei ro. O que
ela de se ja va mais do que qual quer ou tra coi sa não exis tia mais.

Sentou-se em uma pol tro na no lobby, sob uma pal mei ra ken tia e
abriu o pe que no en ve lo pe com uma aber tu ra em pa pel celofane. 

“Favor en trar em con ta to” – es ta va es cri to. “Triste” – e um nú me -
ro de te le fo ne. O no me da pes soa era Gail Andrews.

Gail Andrews. 
Não era um no me pe lo qual es ti ves se es pe ran do. Foi pe ga de

sur pre sa. Conseguia re co nhe cê-lo, mas não sa bia o por quê. Seria a
se cre tá ria de Andy Martin? A as sis ten te de Hilary Bass? Martin e
Bass eram os con ta tos mais im por tan tes que fi ze ra, ou ten ta ra fa -
zer, na NBS. E o que sig ni fi ca va aque le “Triste”?

“Triste?”
Estava com ple ta men te pas sa da. Seria Woody Allen ten tan do con -

ta tá-la usan do um pseu dô ni mo? O có di go de área era 212. Alguém
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de Nova York. Que es ta va tris te. Bom, aqui lo re du zia um pou co as
pos si bi li da des, não?

Voltou até a recepção.

– A men sa gem que o se nhor me en tre gou es tá um pou co es tra nha

– dis se ela. – Alguém que não co nhe ço ten tou me li gar e dis se que es -

ta va triste.

O re cep cio nis ta olhou pa ra o re ca do e fran ziu a testa.

– A se nho ra co nhe ce es sa pes soa? – per gun tou ele.

– Não – res pon deu Tricia.

– Hum – dis se o re cep cio nis ta. – Parece que ela não es tá fe liz com

al gu ma coisa.

– Pois é – con cor dou Tricia.

– Parece que dei xou o no me aqui – dis se ele. – Gail Andrews. A se -

nho ra co nhe ce al guém com es se nome?

– Não – dis se ela.

– Você sa be por que ela não es tá feliz?

– Não – res pon deu Tricia.

– Já ten tou li gar pa ra es te te le fo ne? Tem um nú me ro aqui.

– Não – re pe tiu Tricia. – O se nhor aca bou de me dar es se re ca -

do. Estou ten tan do le van tar mais in for ma ções an tes de re tor nar a

li ga ção. Seria pos sí vel fa lar com a pes soa que ano tou o recado?

– Humm – fez o re cep cio nis ta, ana li san do cui da do sa men te o re -

ca do. – Acho que não te mos ne nhu ma Gail Andrews tra ba lhan do

aqui, não.

– Sim, eu sei dis so – dis se Tricia. – Eu só...

– Eu sou Gail Andrews.

A voz veio por trás de Tricia. Ela se virou.

– Como?

– Eu sou Gail Andrews. Você me en tre vis tou ho je cedo.

– Ah. Ah, meu Deus, é ver da de – dis se Tricia, um pou co en ver -

gonhada.

– Deixei um re ca do pa ra vo cê há al gu mas ho ras. Como não ti ve

ne nhu ma res pos ta, re sol vi vir até aqui. Não que ria que nos desen -

contrássemos.
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– Ah, sim. Claro – dis se Tricia, es for çan do-se pa ra en ten der lo go
o que es ta va acontecendo.

– Estou um pou co con fu so com is so – dis se o re cep cio nis ta, pa ra
quem en ten der lo go não era im por tan te. – Você de se ja que eu li gue
pa ra es se nú me ro agora?

– Não, tu do bem, obri ga da – dis se Tricia. – Eu pos so re sol ver is so
sozinha.

– Posso li gar pa ra es se quar to aqui pa ra vo cê, se for aju dar – dis -
se o re cep cio nis ta, olhan do pa ra o re ca do novamente.

– Não, não vai ser ne ces sá rio, obri ga da – as se gu rou Tricia. – Esse
nú me ro é do meu pró prio quar to. O re ca do era pa ra mim. Acho que
já re sol ve mos is so, não?

– Tenha um bom dia, en tão – dis se o recepcionista.
Tricia não es ta va par ti cu lar men te in te res sa da em ter um bom dia.

Estava ocu pa da de mais pa ra isso.
Também não que ria con ver sar com Gail Andrews. Tinha li mi tes

bem de fi ni dos quan to a ba ter pa po com os “cristãos”. Seus co le gas
cha ma vam de cristãos as pes soas que ela en tre vis ta va e cos tu ma vam
se ben zer quan do os viam en tran do ino cen te men te no es tú dio pa ra
en ca rar Tricia, es pe cial men te quan do ela es ta va sor rin do ca lo ro sa -
men te e mos tran do os dentes.

Virou-se e deu um sor ri so gla cial, ten tan do de fi nir o que ia fazer.
Gail Andrews era uma qua ren to na bem cui da da. As suas rou pas

es ta vam den tro dos li mi tes de um bom gos to ca ro, mas de fi ni ti va -
men te amon toa das na par te mais ex tra va gan te dos li mi tes. Ela era
as tró lo ga – fa mo sa e, se os boa tos eram de fa to ver da dei ros, in fluen -
te, já ten do su pos ta men te in fluen cia do di ver sas de ci sões do fa le ci do
pre si den te Hudson, des de o sa bor de co ber tu ra que ele de ve ria co lo -
car em suas so bre me sas em ca da dia da se ma na até a sua de ci são de
bom bar dear ou não Damasco.

Tricia real men te ha via pe ga do pe sa do com ela. Não so bre a ve ra -
ci da de das his tó rias so bre o pre si den te, aqui lo já es ta va mais do que
ba ti do. Na épo ca, Gail Andrews ne ga ra en fa ti ca men te ter acon se lha -
do o pre si den te Hudson em qual quer as sun to além de ques tões pes -
soais, es pi ri tuais e die té ti cas, o que, apa ren te men te, não ti nha na da a
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ver com bom bar dear Damasco. (“NADA PESSOAL, DAMASCO!”,
alar dea ram os jor nais na época.)

Não, aqui lo era pei xe pe que no per to das per gun tas que Tricia pre -

pa ra ra so bre a ques tão da as tro lo gia em si. A Sra. Andrews não es ta -

va exa ta men te pre pa ra da pa ra aqui lo. Tricia, por ou tro la do, não es -

ta va exa ta men te pre pa ra da pa ra um se gun do round no lobby do ho -

tel. O que fazer?

– Posso es pe rá-la no bar, se pre ci sar de um tem pi nho – su ge riu

Gail Andrews. – Mas gos ta ria de con ver sar com vo cê e es tou in do

em bo ra ho je à noite.

Ela pa re cia um pou co afli ta, mais do que ma goa da ou irada.

– O.k. – res pon deu Tricia. – Me dá uns dez minutinhos.

Subiu pa ra o quar to. Antes de mais na da, con fia va tão pou co na

ca pa ci da de do su jei to da re cep ção pa ra li dar com uma coi sa tão

com pli ca da co mo um re ca do que pre ci sa va se cer ti fi car se ha via al -

gum ou tro de bai xo da por ta. Não se ria a pri mei ra vez em que os re -

ca dos da re cep ção e os de bai xo da por ta dis cor da riam com ple ta -

men te um do outro.

Não ha via nada.

Mas uma luz no te le fo ne es ta va piscando.

Ela aper tou o bo tão de re ca dos e foi trans fe ri da pa ra a ope ra do ra

do hotel.

– Você tem uma men sa gem de Gary Andress – dis se ela.

– Pois não – dis se Tricia. Um no me des co nhe ci do. – Qual é?

– Traste – dis se ela.

– Como é que é? – per gun tou Tricia.

– Traste. É o que es tá es cri to aqui. O su jei to diz que é um tras -

te. Acho que que ria que vo cê sou bes se dis so. Quer que eu pas se o

telefone?

Assim que a te le fo nis ta co me çou a di tar o nú me ro, Tricia per ce -

beu su bi ta men te que aque la era ape nas uma ver são de tur pa da do re -

ca do anterior.

– Está bem, es tá bem – dis se ela. – Mais al gum re ca do pra mim?

– Qual o nú me ro do quarto?
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Tricia não con se guia com preen der por  que a ope ra do ra de ci di ra
per gun tar o nú me ro do quar to àque la al tu ra da con ver sa, mas res -
pon deu as sim mesmo.

– Qual o seu nome?
– McMillan, Tricia McMillan – so le trou, pacientemente.
– Não é o Sr. MacManus?
– Não.
– Acabaram seus re ca dos. – Click.
Tricia sus pi rou e dis cou no va men te. Desta vez, dis se o nú me ro do

quar to e o seu no me no va men te, de ca ra. A ope ra do ra não de mons -
trou o me nor in dí cio de lem brar que ha viam aca ba do de se fa lar há
dez segundos.

– Estarei no bar – ex pli cou Tricia. – No bar. Se apa re cer al gu ma li -
ga ção pa ra mim, a se nho ra po de pe dir, por gen ti le za, que trans fi ram
pa ra o bar?

– Qual o seu nome?
Repetiram tu do no va men te, até Tricia ter cer te za ab so lu ta de que

tu do que even tual men te po de ria ser es cla re ci do ha via si do tão es cla -
re ci do quan to pos si vel men te pu des se ser.

Tomou uma du cha, co lo cou rou pas lim pas e re to cou a ma quia -
gem com a ra pi dez de uma pro fis sio nal. Suspirou ao olhar pa ra a sua
ca ma e saiu do quarto.

Chegou a pen sar em sair de fi ni nho e se esconder.
Não. Que nada.
Olhou-se no es pe lho do hall en quan to es pe ra va o ele va dor. Pare -

cia tran qüi la e no co man do da si tua ção; se con se guia en ga nar a si
mes ma, con se guia en ga nar qual quer um.

Bastava ser du ra com Gail Andrews. Tudo bem, pe ga ra pe sa do
com ela. Sentia mui to, mas era par te do jo go – es sas coi sas. Gail con -
cor da ra em dar a en tre vis ta por que es ta va pres tes a lan çar um li vro
no vo, e ex po si ção na te vê era pu bli ci da de gra tui ta. Mas tu do na vi da
tem um pre ço. Não, ia cor tar aque la parte.

O que ti nha acon te ci do era o seguinte:
Na se ma na an te rior, as trô no mos anun cia ram que ha viam fi nal -

men te des co ber to um dé ci mo pla ne ta, bem lon ge, além da ór bi ta de
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Plutão. Há anos pro cu ra vam por ele, guiados por de ter mi na das ano -
ma lias or bi tais nos pla ne tas mais ex ter nos e, ago ra que ha viam en con -
tra do, es ta vam in cri vel men te fe li zes e to dos es ta vam in cri vel men te
con ten tes por eles e etc. e tal. O pla ne ta foi ba ti za do de Perséfone, mas
ra pi da men te ga nhou o ape li do de Rupert, por cau sa do pa pa gaio de
um dos as trô no mos – ha via uma be la his tó ria te dio sa men te sen ti -
men tal por trás dis so tu do –, e aqui lo era lin do e maravilhoso.

Tricia acom pa nha ra os acon te ci men tos com mui to in te res se, por
vá rios motivos.

Então, quan do es ta va pro cu ran do uma boa des cul pa pa ra via jar
pa ra Nova York às cus tas de sua emis so ra, um press-re lea se so bre o
no vo li vro de Gail Andrews, Você e os seus planetas, cha mou sua
atenção.

Gail Andrews não era mui to co nhe ci da na Inglaterra, mas bas ta va
men cio nar o pre si den te Hudson, co ber tu ra pa ra do ce e a am pu ta ção
de Damasco (o mun do ha via evo luí do des de os ata ques com pre ci são
ci rúr gi ca – o ter mo ofi cial ha via si do “Damascotomia”, sig ni fi can do a
“re mo ção” de Damasco), que to do mun do sa bia de quem se tratava.

Tricia per ce beu que ha via uma bre cha e con ven ceu seu produtor.
Com cer te za a idéia de que blo cos gi gan tes cos de pe dra ro do pian do

no es pa ço po de riam sa ber al go a res pei to do seu dia que vo cê mes mo
não sa be de ve ter si do im pac ta do com a des co ber ta sú bi ta de um no vo
blo co de pe dra que nin guém conhecia.

Isso de ve ter in va li da do al guns cál cu los, certo?
E to dos aque les ma pas as trais, mo vi men ta ções pla ne tá rias e etc. e

tal? Todos nós sa be mos (a prin cí pio) o que acon te ce quan do Netuno
es tá em Virgem e por aí vai, mas o que se rá que acon te ce quan do
Rupert es tá em as cen dên cia? Será que a as tro lo gia co mo um to do
não te ria de ser re pen sa da? Quem sa be não fos se uma boa ho ra pa -
ra ad mi tir que aqui lo tu do não pas sa va de uma ba bo sei ra e se de di -
car à cria ção de por cos, cu jos prin cí pios eram, ao me nos, ba sea dos
em fun da men tos ra cio nais? Se sou bés se mos da exis tên cia de Rupert
há três anos, se rá que o pre si den te Hudson te ria co mi do cal da de
cho co la te às quin tas-fei ras em vez de às sex tas? Será que Damasco
ain da es ta ria de pé? Esse ti po de coisa.
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Gail Andrews acei ta ra tu do nu ma boa. Estava co me çan do a se re cu -
pe rar do pri mei ro ata que quan do co me teu o er ro de ten tar en ro lar
Tricia com uma con ver sa fia da so bre ar cos diur nos, as cen sões di re tas
e al gu mas das áreas mais obs cu ras da tri go no me tria tridimensional.

Ficou cho ca da ao des co brir que Tricia re ba tia to das as suas fra -
ses com mais efei to do que ela po dia en fren tar. Ninguém avi sa ra a
Gail que ser uma pe rua de te le vi são re pre sen ta va, pa ra Tricia, uma
se gun da opor tu ni da de de ser al guém na vi da. Por trás da sua ma -
quia gem Chanel, seu cou pe sau va ge e suas len tes de con ta to azuis
cris ta li nas ha via um cé re bro que ha via ad qui ri do, em uma fa se an -
ti ga e aban do na da da sua vi da, um res pei tá vel di plo ma em ma te -
má ti ca e um dou to ra do em astrofísica.

Ao en trar no ele va dor, Tricia per ce beu que es ta va le ve men te preo -
cu pa da por ter es que ci do a bol sa no quar to e pen sou se de via vol tar
de pres sa e apa nhá-la. Não. Provavelmente es ta ria mais se gu ra lá
den tro e, de qual quer for ma, não ha via na da na bol sa que ela es ti ves -
se pre ci san do. Deixou a por ta fe char-se atrás de si.

Além do mais, re pe tiu pa ra si mes ma, res pi ran do fun do, se ha via
uma coi sa que a vi da a en si na ra era is so: nun ca vol te pa ra bus car sua
bolsa.

Enquanto o ele va dor des cia, ela olhou pa ra o te to com uma cer ta
obs ti na ção. Qualquer pes soa que não co nhe ces se bem Tricia Mc Millan
te ria di to que era exa ta men te da que le jei to que as pes soas às ve -
zes olham pa ra ci ma quan do que rem con ter as lá gri mas. Ela de -
via es tar ob ser van do a mi nús cu la câ me ra de se gu ran ça mon ta da
no te to. Saiu do ele va dor com pas sos enér gi cos e di ri giu-se no va -
men te à recepção.

– Veja bem, eu vou ano tar is so aqui – ex pli cou ela – por que não
que ro que na da dê errado.

Escreveu o seu no me em le tras gar ra fais em um pe da ço de pa pel.
Depois acres cen tou o nú me ro do seu quar to e a men sa gem “ESTOU
NO BAR” e en tre gou o pa pel ao re cep cio nis ta, que o examinou.

– Caso ha ja al gu ma men sa gem pa ra mim. Está bem?
O re cep cio nis ta con ti nuou exa mi nan do o pe da ço de papel.
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– A se nho ra quer que eu ve ri fi que se ela es tá no quar to? – per -
gun tou ele.

Dois mi nu tos de pois, Tricia aco mo dou-se no bar ao la do de
Gail Andrews, que es ta va sen ta da dian te de uma ta ça de vi nho
branco.

– Você me pa re ceu o ti po de pes soa que pre fe re sen tar-se no bar a
fi car quie ti nha numa me sa – dis se ela.

Aquilo era ver da de e dei xou Tricia um pou co surpresa.
– Vodca? – per gun tou Gail.
– Sim – res pon deu Tricia, des con fia da. Estava qua se per gun tan do

“co mo é que vo cê sa be?” quan do Gail respondeu:
– Perguntei ao bar man – ex pli cou ela, com um sor ri so simpático.
O bar man pre pa rou a vod ca e des li zou ele gan te men te o co po so -

bre a me sa lus tra da de mogno.
– Obrigada – agra de ceu Tricia, me xen do sua be bi da com ges tos

curtos.
Não sa bia o que aque la gen ti le za re pen ti na sig ni fi ca va e es ta va de -

ter mi na da a não se dei xar en ga nar por ela. As pes soas em Nova York
não eram gen tis umas com as ou tras à toa.

– Olha – dis se ela, fir me –, sin to mui to se a se nho ra es tá tris te. Sei
que de ve es tar achan do que eu fui mui to du ra ho je pe la ma nhã, mas
a as tro lo gia, no fi nal das con tas, não pas sa de uma di ver são po pu lar
e, até aí, tu do bem. Faz par te do show biz e é uma coi sa que a se nho -
ra faz mui to bem, lhe de se jo boa sor te. É di ver ti do. Contudo, não é
uma ciên cia e não de ve mos con fun dir as coi sas. Acho que is so é al -
go que nós duas con se gui mos de mons trar mui to bem ho je ce do e
ain da pro por cio na mos di ver são po pu lar aos ou tros, que é exa ta -
men te o nos so tra ba lho. Lamento mui to se is so a desagrada.

– Estou bem fe liz – dis se Gail Andrews.
– Ué – dis se Tricia, sem sa ber o que pen sar. – Seu re ca do di zia que

es ta va triste.
– Não – res pon deu Gail Andrews. – Eu dei xei um re ca do di zen do

que acha va que vo cê es ta va tris te e fi quei cu rio sa pa ra sa ber o 
porquê.

21

Praticamente inofensiva_set09_Praticamente inofensiva  9/24/09  5:37 PM  Page 21



Tricia se sen tiu co mo se ti ves se le va do um chu te na nu ca. Piscou
os olhos.

– O quê? – per gun tou ela, baixinho.
– O as tros. Você me pa re ceu mui to ir ri ta da e tris te em re la ção aos

as tros e aos pla ne tas quan do es tá va mos dis cu tin do ho je ce do e is so
es tá me in co mo dan do. Por is so eu vim até aqui, pa ra ver se vo cê es -
ta va bem.

Tricia olhou fi xa men te pa ra ela. 
– Senhora Andrews – co me çou ela, e en tão per ce beu que ti nha

soa do exa ta men te ir ri ta da e tris te, o que iria ti rar o va lor de seu pro-
testo.

– Por fa vor, po de me cha mar de Gail, se preferir.
Tricia pa re cia desnorteada.
– Eu sei que as tro lo gia não é uma ciên cia – dis se Gail. – Claro que

não é. Não pas sa de um con jun to de re gras ar bi trá rias co mo xa drez
ou tê nis, ou... qual é mes mo o no me da que la coi sa es qui si ta de que
vo cês in gle ses brincam?

– Humm... crí que te? Autodepreciação?
– Democracia par la men tar. As re gras meio que sur gi ram do na -

da. Não fa zem o me nor sen ti do, a não ser quan do pen sa das no pró -
prio con tex to. Mas, quan do a gen te co me ça a co lo car es sas re gras
em prá ti ca, vá rios pro ces sos aca bam acon te cen do e vo cê co me ça a
des co brir mil coi sas so bre as pes soas. Na as tro lo gia, as re gras são
so bre as tros e pla ne tas, mas po de riam ser so bre pa tos e gan sos que
da ria no mes mo. É ape nas uma ma nei ra de pen sar so bre um pro -
ble ma que per mi te que o sen ti do des se pro ble ma co me ce a emer -
gir. Quanto mais re gras, quan to me no res, mais ar bi trá rias, me lhor
fi ca. É co mo as so prar um pu nha do de poei ra de gra fi te em um pe -
da ço de pa pel pa ra vi sua li zar os en ta lhes es con di dos. Permite que
vo cê ve ja as pa la vras que ha viam si do es cri tas so bre o pa pel que es -
ta va por ci ma e que foi re mo vi do. O gra fi te não é im por tan te. É
ape nas uma ma nei ra de re ve lar os en ta lhes. Então, ve ja, a as tro lo -
gia de fa to na da tem a ver com a as tro no mia. Tem a ver com pes -
soas pen san do so bre pessoas.

Ela continuou:

22

Praticamente inofensiva_set09_Praticamente inofensiva  9/24/09  5:37 PM  Page 22



– Então, quan do vo cê fi cou tão, sei lá, tão emo cio nal men te con -
cen tra da nos as tros e nos pla ne tas ho je de ma nhã, eu co me cei a pen -
sar: ela não es tá ir ri ta da com a as tro lo gia, es tá ir ri ta da e tris te com
os as tros e os pla ne tas. As pes soas nor mal men te só fi cam as sim, tris -
tes e ir ri ta das, quan do per dem al gu ma coi sa. Isso foi tu do o que eu
con se gui ima gi nar e não pas sei des se pon to. Então vim ver se vo cê
es ta va bem.

Tricia es ta va embasbacada.
Uma par te do seu cé re bro já ha via co me ça do a fun cio nar a ple no

va por. Estava ocu pa da cons truin do vá rias ré pli cas mal cria das so bre
co mo os ho rós co pos de jor nal eram ri dí cu los e co mo usa vam tru -
ques es ta tís ti cos pa ra pe gar as pes soas. Mas, aos pou cos, aqui lo tu do
foi de sa pa re cen do, por que per ce beu que o res to do seu cé re bro não
es ta va ou vin do. Ela es ta va com ple ta men te embasbacada.

Uma to tal des co nhe ci da aca ba ra de lhe di zer al go que ela man ti -
ve ra em se gre do por de zes se te anos.

Virou-se pa ra Gail.
– Eu...
Parou.
Uma mi nús cu la câ me ra de se gu ran ça aci ma do bar gi rou pa ra

acom pa nhar o seu mo vi men to. Aquilo a dei xou com ple ta men te ba -
ra ti na da. A maio ria das pes soas não te ria se quer no ta do. Não era fei -
ta pa ra ser no ta da. Não ha via si do pro je ta da pa ra su ge rir que atual -
men te até mes mo um ho tel ca ro e ele gan te em Nova York não ti nha
cer te za de que sua clien te la não iria pu xar uma ar ma su bi ta men te ou
dei xar de usar uma gra va ta. Mas, ape sar de cui da do sa men te es con -
di da atrás de uma gar ra fa de vod ca, não po dia en ga nar o ins tin to
apu ra do de uma ân co ra de te vê que de ve ria sa ber exa ta men te quan -
do uma câ me ra es ta va gi ran do em sua direção.

– Aconteceu al gu ma coi sa? – per gun tou Gail.
– Não, é que eu... eu te nho que ad mi tir que vo cê me dei xou es pan -

ta da – dis se Tricia. Decidiu ig no rar a câ me ra de se gu ran ça. Devia ser
ape nas a sua ima gi na ção pre gan do-lhe uma pe ça por es tar tão ob ce -
ca da com te le vi são na que le dia. Não era a pri mei ra vez que aqui lo
acon te cia. Estava con ven ci da de que uma câ me ra de mo ni to ra men to
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de trân si to ti nha se vi ra do pa ra acom pa nhar o seu an dar e que uma
ou tra, de se gu ran ça, na Bloomingdale’s, ti nha fei to ques tão de vi giá-
la en quan to ex pe ri men ta va uns cha péus. Estava fi can do doi da, é cla -
ro. Chegara até mes mo a ima gi nar que um pas sa ri nho no Central
Park ha via en ca ra do-a de propósito.

Decidiu ti rar aqui lo da ca be ça e to mou um go le da vod ca. Um su -
jei to es ta va an dan do pe lo bar per gun tan do quem era o Sr.
MacManus.

– O.k. – dis se Tricia, de ci din do co lo car tu do pa ra fo ra. – Não sei
co mo foi que vo cê des co briu is so, mas...

– Eu não des co bri na da, ao con trá rio do que vo cê diz. Apenas es -
cu tei o que vo cê es ta va dizendo.

– O que eu per di, acho eu, foi uma ou tra vi da inteira.
– Acontece com to dos nós. A ca da mo men to de ca da dia. Cada de -

ci são que to ma mos, ca da vez que res pi ra mos, abre al gu mas por tas e
fe cha vá rias ou tras. Não per ce be mos a maio ria, mas no ta mos al gu -
mas. Acho que vo cê per ce beu uma delas.

– Ah, sim, e co mo – res pon deu Tricia. – Vamos lá, eu vou con tar.
É mui to sim ples. Há vá rios anos eu co nhe ci um ca ra em uma fes ta.
Ele dis se que era de ou tro pla ne ta e per gun tou se eu que ria ir em -
bo ra com ele. Eu dis se tá, tu do bem. Era uma se nho ra fes ta. Pedi pra
ele es pe rar um pou qui nho en quan to eu ia bus car mi nha bol sa, de -
pois iria com ele nu ma boa pa ra ou tro pla ne ta. Ele dis se que eu não
ia pre ci sar da bol sa. Respondi que ele com cer te za de via vir de um
lu gar mui to atra sa do ou en tão sa be ria que uma mu lher sem pre pre -
ci sa car re gar sua bol sa. Ele fi cou meio im pa cien te, mas eu não ia me
fa zer de fá cil só por que ele ti nha di to que era de ou tro planeta. 

– Fui até o se gun do an dar. Demorei um tem po pa ra en con trar a
bol sa e de pois o ba nhei ro es ta va ocu pa do. Quando des ci, ele ti nha
ido embora.

Tricia fez uma pausa.
– E...? – per gun tou Gail.
– A por ta do jar dim es ta va aber ta. Fui lá fo ra. Havia umas lu zes,

uma coi sa bri lhan te. Cheguei a tem po de vê-la le van tar vôo, par tir
si len cio sa pe las nu vens e de sa pa re cer. E foi is so. Fim da his tó ria. Fim
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de uma vi da, iní cio de ou tra. Mas não pas so um mi nu to des ta vi da
sem ima gi nar co mo te ria si do a ou tra Tricia. A que não te ria vol ta do
pa ra apa nhar a bol sa. Fico achan do que ela es tá lá fo ra, em al gum lu -
gar, e que sou ape nas a sua sombra.

Um mem bro da equi pe do ho tel es ta va ron dan do o bar per gun -
tan do se al guém era o Sr. Miller. Ninguém era.

– Você real men te acre di ta que es sa... pes soa era de um ou tro pla -
ne ta? – per gun tou Gail.

– Com cer te za. Eu vi a na ve. E, ah, ele ti nha duas cabeças.
– Duas? E nin guém mais percebeu?
– Era uma fes ta à fantasia.
– Ah, tá...
– E ele ha via co ber to a ou tra ca be ça com uma gaio la. Com um pa -

no por ci ma. Fingia ter um pa pa gaio. Ficava ba ten do na gaio la, fa -
lan do aque las bo ba gens de “Dá o pé, lou ro” e gru nhin do. Mas te ve
uma ho ra em que ele jo gou o pa no pa ra trás e deu uma gar ga lha da.
Havia ou tra ca be ça lá den tro, gar ga lhan do tam bém. Foi um mo men -
to bem es tra nho, de vo dizer.

– Eu acho que vo cê fez a coi sa cer ta, mi nha que ri da. Não acha? –
dis se Gail.

– Não – res pon deu Tricia. – Não, não fiz. E tam bém não con se gui
con ti nuar a fa zer o que es ta va fa zen do na épo ca. Eu era as tro fí si ca,
sa be. Não dá pa ra con ti nuar sen do uma as tro fí si ca de cen te após ter
co nhe ci do um su jei to de ou tro pla ne ta com uma se gun da ca be ça
dis far ça da de pa pa gaio. É im pos sí vel. Eu, pe lo me nos, não consegui.

– Deve ser di fí cil, de fa to. E pro va vel men te é por is so que vo cê ten -
de a ser um pou co du ra com pes soas que fa lam coi sas que pa re cem
absurdas.

– Pois é – con cor dou Tricia. – Acho que vo cê tem ra zão. Desculpe.
– Tudo bem.
– Você é a pri mei ra pes soa pa ra quem con to is so, por sinal.
– Imagino. Você é casada?
– Ah, não. Difícil sa ber se al guém é ca sa do nos nos sos dias, não?

Mas sua per gun ta faz sen ti do, por que pro va vel men te foi es sa a cau -
sa. Cheguei bem per to al gu mas ve zes, so bre tu do por que que ria ter
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um fi lho. Mas to dos os ca ras sem pre aca ba vam per gun tan do por que
eu fi ca va olhan do cons tan te men te por so bre os om bros de les. O que
eu ia di zer? Cheguei a pen sar em ir até um ban co de es per ma e ten -
tar a sor te. Ter o fi lho de al guém, aleatoriamente.

– Você não fa ria is so de fa to, faria?
Tricia riu. 
– Provavelmente, não. Nunca che guei a ir pa ra ver co mo se ria.

Nunca con se gui. Minha vi da é sem pre as sim. Nunca che guei a fa zer
al go de ver da de. Suponho que se ja por is so que es tou tra ba lhan do na
te le vi são, sa be? Nada é real. 

– Com li cen ça, se nho ra, o seu no me é Tricia McMillan?
Tricia vi rou-se, sur pre sa. Havia um ho mem pa ra do dian te de la

usan do um cha péu de chofer.
– É – dis se ela, apru man do-se instantaneamente.
– Senhora, es tou há uma ho ra pro cu ran do-a. O ho tel dis se que

não ti nha nin guém com es se no me, mas eu con fir mei com o es cri -
tó rio do Sr. Martin e eles afir ma ram que a senhora real men te es ta va
hos pe da da aqui. Então per gun tei no va men te e eles con ti nua ram di -
zen do que nun ca ti nham ou vi do fa lar na se nho ra. Depois con se gui
que fos sem pro cu rá-la, mas não con se gui ram en con trá-la. Acabei
pe din do pa ra o es cri tó rio en viar um fax com uma fo to sua pa ra o
car ro e saí pro cu rando-a pessoalmente.

Ele deu uma olha de la no relógio.
– Talvez se ja tar de de mais ago ra, mas a se nho ra quer ir as sim

mesmo?
Tricia es ta va em es ta do de choque.
– Sr. Martin? Você diz, Andy Martin, da NBS?
– Isso mes mo, se nho ra. Teste de ví deo pa ra o pro gra ma Bom Dia

Estados Unidos.
Tricia le van tou-se de su pe tão. Não po dia nem pen sar em to dos

aque les re ca dos que ha via es cu ta do pa ra o Sr. MacManus e o Sr.
Miller.

– Mas te mos que cor rer – dis se o cho fer. – Pelo que ou vi, o Sr.
Martin acha que va le a pe na tes tar um so ta que bri tâ ni co. O che fe de -
le na emis so ra, o Sr. Zwingler, é com ple ta men te con tra a idéia. Eu sei
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que ele vai via jar ho je no fi nal do dia, por que sou eu quem de ve bus -
cá-lo e le vá-lo ao aeroporto.

– O.k. – dis se Tricia. – Estou pron ta. Vamos lá.
– Está bem, se nho ra. É a li mu si ne gran do na es ta cio na da aqui na

porta.
Tricia vi rou-se pa ra Gail. 
– Sinto mui to – dis se ela.
– Vai, vai! – dis se Gail. – E boa sor te, hein? Gostei de con ver sar

com você.
Tricia fez men ção de apa nhar a bol sa pa ra pe gar um dinheiro.
– Droga – dis se ela. Deixara a bol sa lá em cima.
– Os drin ques são por mi nha con ta – in sis tiu Gail. – Sério. Foi

mui to interessante.
Tricia dei xou es ca par um suspiro.
– Olha, sin to mui to por ho je de ma nhã e...
– Não di ga mais na da. Estou bem. É só as tro lo gia. É ino fen si vo.

Não é o fim do mundo.
– Obrigada. –Tricia abra çou-a, impulsivamente.
– Está pron ta, se nho ra? – per gun tou o cho fer. – Não quer ir bus -

car a bol sa ou al go assim?
– Olha, se tem uma coi sa que a vi da me en si nou – dis se Tricia – é

ja mais vol tar pa ra bus car a bolsa.

Mais ou me nos uma ho ra de pois, Tricia es ta va sen ta da em uma
das ca mas do seu quar to de ho tel. Por al guns mi nu tos, não se mo -
veu. Apenas fi cou en ca ran do a sua bol sa, que re pou sa va ino cen te -
men te em ci ma da ou tra cama.

Estava se gu ran do um bi lhe te de Gail Andrews, que di zia: “Não fi -
que mui to de cep cio na da. Ligue, se qui ser fa lar a res pei to. Se eu fos -
se vo cê, fi ca ria em ca sa ama nhã à noi te. Descanse um pou co. Mas
não me dê ou vi dos e não se preo cu pe. É só as tro lo gia. Não é o fim
do mun do. Gail.”

O cho fer es ta va co ber to de ra zão. Para fa lar a ver da de, o cho fer
pa re cia sa ber mais so bre os bas ti do res da NBS do que qual quer ou -
tra pes soa da em pre sa que ela co nhe ce ra. Martin es ta va a fim, mas
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Zwingler, não. Tivera uma úni ca opor tu ni da de de pro var que Martin
ti nha ra zão e es tra ga ra tudo.

Tudo bem. Tudo bem, tu do bem, tu do bem.
Hora de vol tar pa ra ca sa. Hora de li gar pa ra a com pa nhia aé rea e

ver se ain da da va tem po de pe gar o vôo no tur no pa ra Heathrow na -
que la noi te. Pegou o enor me catálogo.

Ah. Precisava fa zer uma coi sa antes.
Largou o ca tá lo go, apa nhou a bol sa e a le vou ao toa le te.

Apoiando-a, ca tou o pe que no es to jo de plás ti co on de guar da va suas
len tes de con ta to, sem as quais não ha via con se gui do ler nem o tex -
to nem o teleprompter.

Enquanto en cai xa va as len tes nos olhos, re fle tiu so bre uma coi -
sa: se ha via al go que a vi da lhe en si na ra, era que exis tem mo men -
tos em que vo cê não de ve vol tar pa ra apa nhar a bol sa e ou tros mo -
men tos em que de ve. Agora só fal ta va a vi da lhe en si nar a dis tin -
guir en tre os dois.

capítulo 3

OGuia do Mochileiro das Galáxias te ve, no que nós cha ma mos
ri di cu la men te de pas sa do, mui to o que di zer so bre uni ver -

sos pa ra le los. No en tan to, a maior par te des se con teú do é in com -
preen sí vel pa ra qual quer um abai xo do ní vel Deus Avançado e, co -
mo já ha via si do de ter mi na do que to dos os deu ses co nhe ci dos ti -
nham sur gi do uns bons três mi lio né si mos de se gun do após o iní -
cio do uni ver so e não, co mo cos tu mam di zer por aí, uma se ma na
an tes, eles já têm mui ta coi sa pa ra ex pli car só por cau sa dis so e
não es tão dis po ní veis pa ra te cer co men tá rios so bre te mas pro fun -
dos de física.
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Uma coi sa en co ra ja do ra que o Guia tem a di zer so bre os uni ver -
sos pa ra le los é que vo cê não tem a me nor chan ce de com preen dê-
los. Você po de, por tan to, di zer coi sas co mo “O quê?” e “Hein?” e até
mes mo fi car ves go e fa zer pa pel de to lo sem ter me do de pa re cer
ridículo.

A pri mei ra coi sa que de ve mos sa ber so bre os uni ver sos pa ra le los,
ex pli ca o Guia, é que eles não são paralelos.

Também é im por tan te sa ber que eles não são, es tri ta men te fa lan -
do, uni ver sos, mas fi ca mais fá cil ten tar com preen der is so um pou co
de pois, após com preen der que tu do o que vo cê ha via com preen di do
até en tão não é verdade.

O mo ti vo pe lo qual não são uni ver sos é que qual quer uni ver so em
par ti cu lar não che ga exa ta men te a ser uma coi sa, mas sim uma ma -
nei ra de com preen der o que é tec ni ca men te co nhe ci do co mo
MGTC, Mistureba Generalizada de Todas as Coisas. A Mistureba
Generalizada de Todas as Coisas tam bém não exis te na prá ti ca – é
ape nas a so ma to tal de to das as ma nei ras di fe ren tes que ha ve ria pa -
ra com preen dê-la, ca so exis tis se uma.

O mo ti vo pe lo qual não são pa ra le los é o mes mo pe lo qual o mar
não é pa ra le lo. Não sig ni fi ca na da. Você po de fa tiar a Mistureba
Generalizada de Todas as Coisas do jei to que qui ser e ge ral men te vai
aca bar com al go que al guém vai cha mar de lar.

Por fa vor, sin ta-se à von ta de pa ra en lou que cer agora.

A Terra que nos in te res sa aqui, de vi do à sua orien ta ção par ti cu lar
den tro da Mistureba Generalizada de Todas as Coisas, foi atin gi da
por um neu tri no que não atin giu ne nhu ma das ou tras Terras.

Um neu tri no não é al go gran de com que se pos sa ser atingido.
Para fa lar a ver da de, é di fí cil ima gi nar al go me nor pe lo qual al -

guém po de ria ser atin gi do. E ser atin gi do por neu tri nos nem che ga
a ser uma coi sa as sim tão ra ra pa ra al go do ta ma nho da Terra. Pelo
con trá rio. Seria um na nos se gun do bem fo ra do co mum aque le em
que a Terra não fos se atin gi da por inú me ros bi lhões deles.

Tudo de pen de do que vo cê en ten de por “ser atin gi do”, é cla ro, já
que na ver da de a ma té ria con sis te qua se que in tei ra men te em ab so -
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lu ta men te na da. As chan ces de um neu tri no atin gir de fa to al gu ma
coi sa en quan to via ja por es se imen so va zio são com pa rá veis às de jo -
gar alea to ria men te uma bo li nha de me tal de um Boeing 747 em ple -
no vôo e acer tar, di ga mos, um san duí che de ovo.

Enfim, es se neu tri no atin giu al go. Isso não é ter ri vel men te im por -

tan te na es ca la das coi sas, vo cê di ria. Mas o pro ble ma em di zer coi -

sas des se ti po é que po de ter tan to sen ti do quan to uma cus pa ra da de

te xu go ves go. Quando al go acon te ce em al gum lu gar em uma coi sa

tão com pli ca da co mo o Universo, Kevin sa be mui to bem on de tu do

is so vai pa rar – leia-se co mo “Kevin” qual quer en ti da de alea tó ria que

não sa be na da de nada.

Esse neu tri no atin giu um átomo.

O áto mo fa zia par te de uma mo lé cu la. A mo lé cu la era par te de

um áci do nu cléi co. O áci do nu cléi co fa zia par te de um ge ne. O ge ne

fa zia par te de uma re cei ta ge né ti ca pa ra cres cer... e por aí vai. O re -

sul ta do fi nal é que uma fo lha ex tra aca bou cres cen do em uma plan -

ta. Em Essex. Ou na qui lo que, de pois de mui ta ta ga re li ce e di fi cul da -

des lo cais de na tu re za geo ló gi ca, vi ria a ser Essex.

A plan ta em ques tão era um tre vo. Ela es pa lhou sua in fluên cia,

me lhor di zen do, suas se men tes, de ma nei ra ex tre ma men te efi caz,

tor nan do-se ra pi da men te o ti po de tre vo do mi nan te em to do o

mun do. A co ne xão cau sal exa ta en tre es se sim ples acon te ci men to

bio ló gi co for tui to e al gu mas va ria ções me no res que exis tem na mes -

ma fa tia da Mistureba Generalizada de Todas as Coisas – tais co mo

Tricia McMillan ter per di do a opor tu ni da de de par tir com Zaphod

Beeblebrox, uma que da anor mal nas ven das de sor ve te de no zes e o

fa to de a Terra na qual tu do is so se pas sou não ter si do de mo li da pe -

los vo gons pa ra a cons tru ção de uma via ex pres sa hi pe res pa cial –

ocu pa atual men te o nú me ro 4.763.984.132 na lis ta de prio ri da des

pa ra pro je tos de pes qui sa do que um dia já foi o Departamento de

História da Universidade de Maximegalon, e ne nhu ma das pes soas

que es tão nes te exa to mo men to reu ni das em um re ti ro es pi ri tual em

vol ta de uma pis ci na pa re ce ex pe ri men tar qual quer sen ti men to de

ur gên cia em re la ção ao problema.

30

Praticamente inofensiva_set09_Praticamente inofensiva  9/24/09  5:37 PM  Page 30



capítulo 4

Tricia co me çou a achar que o mun do es ta va cons pi ran do con tra

ela. Sabia que era per fei ta men te nor mal sen tir-se as sim após

um vôo no tur no in do pa ra o les te, quan do vo cê su bi ta men te no ta

que te rá que en fren tar um no vo dia mis te rio sa men te amea ça dor pa -

ra o qual não es tá nem um pou co pre pa ra do.

Havia mar cas no seu gramado.

Não que li gas se mui to pa ra as mar cas. Elas po diam pin tar e bor -

dar se qui ses sem que Tricia não es ta va nem aí. Era uma ma nhã de sá -

ba do. Acabara de che gar de Nova York sen tin do-se can sa da, ir ri ta da

e pa ra nói ca, e tu do o que que ria era ir pa ra a ca ma com o rá dio li ga -

do bai xi nho e dor mir ao som de Ned Sherrin mos tran do-se in cri vel -

men te in te li gen te so bre qual quer assunto.

Mas Eric Bartlett não ia per mi tir que ela pas sas se di re to sem ins -

pe cio nar mi nu cio sa men te as mar cas. Eric era o ve lho jar di nei ro que

nas ma nhãs de sá ba do ia cu tu car o jar dim com uma va ra. Ele não

acre di ta va em pes soas vol tan do de Nova York tão ce do pe la ma nhã.

Simplesmente não en go lia aqui lo. Era an ti na tu ral. Acreditava em

pra ti ca men te tu do, me nos naquilo.

– Provavelmente fo ram os alie ní ge nas – dis se ele, de bru çan do-se

e fu tu can do as bor das das pe que nas mar cas com a va ra. – A gen te

ou ve mui tas his tó rias de ETs ho je em dia. Para mim, fo ram eles.

– Você acha? – per gun tou Tricia, lan çan do uma olha de la fur ti va

pa ra o seu re ló gio. Dez mi nu tos, com pu tou. Era o má xi mo que con -

se gui ria fi car em pé: dez mi nu tos. Depois cai ria de joe lhos e se dei -

ta ria, fos se na sua ca ma ou ali mes mo no jar dim. Isso se ti ves se ape -

nas que fi car de pé. Se ain da ti ves se que ba lan çar a ca be ça de mons -

tran do in te res se e com preen são e di zen do “Você acha?” de vez em

quan do, tal vez só agüen tas se cin co minutos.
– Ah, acho – res pon deu Eric. – Eles cos tu mam bai xar por es sas

ban das, ater ris sam no seu jar dim e de pois se man dam, às ve zes le -
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