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“Apoiando por uma cultura mais acessível para todos”

A Guerra dos Mundos

por H. G. Wells
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Livro Um
A Vinda dos marcianos

Capítulo Um
A Véspera da Guerra

Mas quem morará nestes mundos se eles sejam habitados?... Nós ou eles
são Deuses do Mundo?... E como todas as coisas são feitas para homem?
Kepler (citou em A Anatomia de Melancolia)
Ninguém teria acreditado nos últimos anos do décimo nono século que
este mundo estava sendo assistido sutilmente e de perto através de
inteligências maior que homem e ainda tão mortal quanto o próprio dele;
que como os homens se atarefaram sobre as preocupações várias
deles/delas que eles foram examinados e foram estudados, talvez quase
tão estreitamente quanto um homem com um microscópio poderia
examinar as criaturas passageiras que enxameiam e multiplicam em uma
gota de água. Com homens de desvanecimento infinitos fez para lá e para
cá em cima deste globo sobre os pequenos negócios deles/delas, sereno
na garantia deles/delas do império deles/delas em cima de assunto. É
possível que o infusoria debaixo do microscópio façam o mesmo. Ninguém
deu um pensamento para os mundos mais velhos de espaço como fontes
de perigo humano, ou pensamento deles só rejeitar a idéia de vida neles
como impossível ou improvável. É curioso para recordar alguns dos
hábitos mentais desses dias passados. No máximo homens terrestres
imaginados poderia haver outros homens no Marte, talvez inferior a eles e
pronto dar boas-vindas um empreendimento missionário. Ainda pelo golfo
de espaço, mentes que são a nossas mentes como nosso são a esses das
bestas que perecem, intelectos vasto e fresco e insensível, considerou
esta terra com olhos invejosos, e lentamente e seguramente puxou os
planos deles/delas contra nós. E cedo no vigésimo século veio a grande
desilusão.
O planeta o Marte, eu preciso escassamente lembre o leitor, revolve sobre
o sol a uma distância má de 140,000,000 milhas, e a luz e aquece recebe
do sol apenas é a metade disso recebido por este mundo. Deve ser, se a
hipótese de nebular tem alguma verdade, mais velho que nosso mundo; e
longo antes de esta terra deixou de ser fundido, vida em sua superfície
deve ter começado seu curso. O fato que tem escassamente um anos que
sétimos do volume da terra devem ter apressado seu esfriando à
temperatura à qual vida poderia começar. Tem ar e água e tudo aquilo é
necessário para o apoio de existência animada.
Ainda tão vão é o homem, e assim encobriu pela vaidade dele que
nenhum escritor, até o mesmo fim do décimo nono século, expressou
qualquer idéia que vida inteligente poderia ter desenvolvido lá longe, ou
realmente nada, além de seu nível terrestre. Nem geralmente foi
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entendido que desde que o Marte é mais velho que nossa terra, com
escassamente um quarto da área superficial e remoter do sol,
necessariamente segue que não só é mais distante de tempo está
começando mas mais próximo seu fim.
O secular que esfria isso tem que colher em algum dia nosso planeta já foi
longe realmente com nosso neighbour. Sua condição física ainda é em
grande parte um mistério, mas nós sabemos agora aquele até mesmo em
sua região equatorial a temperatura meio-dia apenas aproximações o de
nosso inverno mais frio. Seu ar se atenua muito mais que nosso, seus
oceanos encolheram até que eles cobrem mas um terço de sua superfície,
e como mudam suas estações lentas que snowcaps enorme juntam e
derretem sobre qualquer poste e periodicamente inunda suas zonas
temperadas. Que última fase de esgotamento que para nós ainda é
inacreditavelmente remoto, se tornou um problema atual para os
habitantes de Marte. A pressão imediata de necessidade clareou os
intelectos deles/delas, aumentou os poderes deles/delas, e endureceu os
corações deles/delas. E olhando por espaço com instrumentos, e
inteligências como nós sonharam escassamente de, eles vêem, a sua mais
próxima distância só 35,000,000 de milhas sunward deles, uma estrela
d'alva de esperança, nosso próprio planeta mais morno, verde com
vegetação e torna cinza com água, com uma atmosfera nublada eloqüente
de fertilidade, com olhar rápido por seu wisps de nuvem acumulando de
extensões largas de país populoso e estreita, mares marinha-abarrotados.
E nós homens, as criaturas que habitam esta terra, devem ser pelo menos
a eles como estrangeiro e humildemente como é os macacos e lemurs a
nós. O lado intelectual de homem já admite aquela vida é uma luta
incessante para existência, e pareceria que esta também é a convicção
das mentes no Marte. O mundo deles/delas tem sido ido longe seu
esfriando e este mundo ainda é abarrotado com vida, mas só aglomerou
com o que eles consideram animais inferiores. Levar sunward de guerra é,
realmente, a única fuga deles/delas da destruição que, geração depois de
geração, rasteja neles.
E antes de nós julgássemos muito severamente deles que nós temos que
nos lembrar que destruição cruel e absoluta têm nossas próprias espécies
forjado, não só em animais, como os desapareceram bisão e o dodo, mas
em suas raças inferiores. O Tasmanians, apesar da semelhança humana
deles/delas, esteja fora completamente varrido de existência em uma
guerra de exterminação empreendida por imigrantes europeus, no espaço
de cinqüenta anos. Nós somos tais apóstolos de clemência sobre reclame
se o warred de marcianos no mesmo espírito?
Os marcianos parecem ter calculado a descida deles/delas com sutileza
surpreendente--a aprendizagem matemática deles/delas é evidentemente
distante mais de nosso--e ter levado fora as preparações deles/delas com
um quase unanimidade perfeita. Se nossos instrumentos tivessem
permitido isto, nós poderíamos ter visto o ajuntamento aborrecer distante
atrás no décimo nono século. Homens como Schiaparelli assistiram o
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planeta vermelho--é estranho, por-o-adeus, que porque séculos
incontáveis o Marte foi a estrela de guerra--mas não interpretou os
aparecimentos flutuando do markings eles traçaram tão bem. Tudo aquilo
tempo os marcianos devem ter se preparado.
Durante a oposição de 1894 uma grande luz foi vista na parte iluminada
do disco, primeiro no Observatório de Lambida, então por Perrotin de
Agradável, e então por outros observadores. Leitores ingleses ouvidos
falar primeiro disto no assunto de Natureza dataram 2 de agosto. Eu sou
inclinado para pensar que esta chama pode ter sido o arremesso da arma
enorme, na cova vasta afundada no planeta deles/delas do qual os tiros
deles/delas foram incendiados a nós. Markings estranho, como ainda
inexplicado, foi visto perto do local daquela erupção durante as próximas
duas oposições.
A tempestade estourou seis anos atrás agora em nós. Como o Marte
chegou oposição, Lavelle de jogo de Java os arames da troca astronômica
que palpita com a inteligência surpreendente de uma erupção enorme de
gás incandescente no planeta. Tinha acontecido para meia-noite do
décimo segundo; e o espectroscópio para o qual ele tinha recorrido
imediatamente, indicou uma massa de gás flamejante, principalmente
hidrogênio, movendo com uma velocidade enorme para esta terra. Este
jato de fogo tinha ficado invisível sobre um trimestre passado doze. Ele
comparou isto de repente e violentamente a um bolo folhado colossal de
chama esguichado fora do planeta, " como gases flamejantes apressaram
fora de uma arma ".
Um singularmente frase apropriada que provou. Ainda o próximo dia não
havia nada disto nos documentos exclua uma pequena nota no Telégrafo
Diário, e o mundo entrou em ignorância de um dos perigos mais sérios
que já ameaçaram a raça humana. Eu poderia não ter ouvido falar da
erupção nada me teve não conhecido Ogilvy, o astrônomo famoso, a
Ottershaw. Ele estava imensamente entusiasmado com as notícias, e no
excesso dos sentimentos dele me convidou até objeto pegado uma volta
com ele aquele noturno em um escrutínio do planeta vermelho.
Apesar de tudo aquilo aconteceu desde então, eu ainda me lembro muito
distintamente daquela vigília: o observatório preto e silencioso, a lanterna
sombreada que lança um brilho fraco no chão no canto, o fazendo tiquetaque fixo do mecanismo de relógio do telescópio, a pequena racha no
telhado--uma profundeza oblonga com o stardust riscado por isto. Ogilvy
se mudou, invisível mas audível. Olhando pelo telescópio, a pessoa viu um
círculo de fundo azul e o pequeno redondo planeta que nada no campo.
Parecia tal uma pequena coisa, tão luminoso e pequeno e imóvel, um
pouco marcado com faixas transversais, e ligeiramente aplainou do círculo
perfeito. Mas tão pequeno era, tão prateado morno--uma pin's-cabeça de
luz! Era como se tremesse, mas realmente este era o telescópio que vibra
com a atividade do mecanismo de relógio que manteve o planeta à vista.
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Como assisti eu, o planeta parecia crescer maior e menor e avançar e
retroceder, mas isso simplesmente era que meu olho estava cansado.
Quarenta milhões de milhas éramos de nós--mais de quarenta milhões de
milhas de nulo. Poucas pessoas percebem a imensidão de vacância na
qual o pó do universo material nada. Se aproxime no campo, eu me
lembro, era três pontos lânguidos de luz, três estrelas telescópicas
infinitamente remoto, e ao redor disto estava a escuridão insondável de
espaço vazio. Você sabe como aquela negridão olha em uma noite de luz
estrelada gelada. Em um telescópio parece profounder distante. E invisível
a mim porque era tão remoto e pequeno, enquanto voando rapidamente e
continuamente para mim por aquela distância incrível, enquanto puxando
mais próximo todos os minutos por tantos milhares de milhas, veio a
Coisa que eles estavam nos enviando, a Coisa que era trazer tanto luta e
calamidade e morte para a terra. Eu nunca sonhei então com isto como
assisti eu; ninguém em terra sonhou com aquele projetil infalível.
Também, aquela noite havia outro saindo a jato fora de gás do planeta
distante. Eu vi isto. Um flash avermelhado à extremidade, a projeção mais
leve do esboço da mesma maneira que o cronômetro golpeou meia-noite;
e a isso contei eu que Ogilvy e ele aconteceram. A noite estava morna e
eu estava sedento, e eu fui estirando minhas pernas desajeitadamente e
sentir meu modo na escuridão, para a pequena mesa onde o sifão estava,
enquanto Ogilvy exclamou à serpentina de gás que saiu para nós.
Aquela noite outro projetil invisível começou em seu modo para a terra do
Marte, só um segundo ou assim debaixo de vinte e quatro horas depois do
primeiro. Eu me lembro como eu sentei lá na mesa na negridão, com
remendos de verde e nadando carmesim antes de meus olhos. Eu desejei
que eu tive uma luz para fumar por, pequeno suspeitando o significado do
vislumbre minucioso eu tinha visto e tudo aquilo que me traria agora.
Ogilvy assistiu até um, e então deixou isto; e nós iluminamos a lanterna e
caminhamos em cima de para a casa dele. Abaixo na escuridão estavam
Ottershaw e Chertsey e todas suas centenas das pessoas, enquanto
dormindo em paz.
Ele estava cheio de especulação que noite sobre a condição de Marte, e
ridicularizou à idéia vulgar de seus habitantes tendo que eram signalling
nós. A idéia dele era que meteoritos poderiam estar desabando uma
tempestade no planeta, ou que uma explosão vulcânica enorme era em
desenvolvimento. Ele mostrou para mim como improvável era que aquela
evolução orgânica tinha levado a mesma direção nos dois planetas
adjacentes.
" As chances contra qualquer coisa másculo no Marte estão um milhão de
a um, " ele disse.
Centenas de serra de observadores a chama que noturno e a noite depois
de sobre meia-noite, e novamente a noite depois de; e assim durante dez
noites, uma chama cada noturno. Por que os tiros cessados depois do
décimo ninguém em terra tentaram explicar. Pode ser os gases do fogo
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causados que os marcianos incomodam. Nuvens densas de fumaça ou
espana, visível por um telescópio poderoso em terra como pequeno
cinzento, flutuando remendos, esparrame pela clareza da atmosfera do
planeta e obscureceu suas características mais familiares.
Até mesmo os documentos diários acordaram as perturbações afinal, e
notas populares se apareceram aqui, lá, e em todos lugares relativo ao
volcanoes no Marte. O seriocomic Ponche periódico, eu me lembro, fez um
uso feliz disto na caricatura política. E, todo insuspeito, esses projeteis
que os marcianos tinham incendiado a nós puxaram earthward, enquanto
apressando agora a um passo de muitas milhas por segundo pelo golfo
vazio de espaço, hora por hora e dia a dia, mais próximo e mais próximo.
Parece agora a mim quase inacreditavelmente maravilhoso que, com
aquele destino rápido que pendura em cima de nós, homens poderiam sair
as preocupações insignificantes deles/delas como fizeram eles. Eu me
lembro como Markham exultante estava a afiançar uma fotografia nova do
planeta para o papel ilustrado que ele editou por esses dias. Pessoas
nestes tempos posteriores percebem a abundância e empreendimento de
nossos documentos de décimo nono*-século escassamente. Para minha
própria parte, eu estava muito ocupado aprendendo ir com a bicicleta, e
ocupa em uma série de documentos que discutem os desenvolvimentos
prováveis de idéias morais como civilisation progrediram.
Uma noite (o primeiro projetil poderia ter estado então escassamente fora
10,000,000 milhas) eu dei um passeio com minha esposa. Era luz
estrelada e eu expliquei os Sinais do Zodíaco a ela, e pontudo fora o
Marte, um ponto luminoso de luz que rasteja zenithward para o qual
tantos telescópios eram pontudos. Era uma noite morna. Casa próxima,
uma festa de excursionistas de Chertsey ou Isleworth passou cantando e
tocando música para nós. Havia luzes nas janelas superiores das casas
como as pessoas foi para cama. Da estação de estrada de ferro ao longe
veio o som de desviar trens, enquanto tocando e estrondeando, quase
amolecidos em melodia pela distância. Minha esposa mostrou para mim o
brilho das luzes de sinal vermelhas, verdes, e amarelas que se mantêm
um vigamento contra o céu. Parecia tão seguro e tranqüilo.

Capítulo Dois
A Estrela Cadente
Então vindo a noite da primeira estrela cadente. Foi visto de manhã cedo,
enquanto apressando para o leste em cima de Winchester, uma linha de
chama alto na atmosfera. Centenas devem ter visto isto, e levado isto
para uma estrela cadente ordinária. Albin descreveu isto como deixando
uma raia esverdeada atrás disto isso arderam durante alguns segundos.
Denning, nossa maior autoridade em meteoritos, declarou que a altura de
seu primeiro aparecimento era aproximadamente noventa ou cem milhas.
Parecia a ele que caiu aproximadamente para terra cem milhas leste dele.
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Eu estava em casa àquela hora e escrevendo em meu estudo; e embora
minhas janelas francesas enfrentam para Ottershaw e a cortina era para
cima (porque eu amei por esses dias para olhar para o céu noturno), eu
não vi nada disto. Ainda estes mais estranhos de todas as coisas que já
vieram para terra de espaço exterior devem ter caído enquanto eu estava
sentando lá, visível a mim teve eu só observei como passou. Alguns
desses que viram seu vôo dizem isto travelled com um som assobiando.
Eu não ouvi falar nada disso. Muitas pessoas em Berkshire, Surrey, e
Middlesex deve ter visto o outono disto, e, no máximo, pensou que outro
meteorito tinha descido. Ninguém parece ter aborrecido para procurar a
massa caída que noturno.
Mas muito de manhã cedo Ogilvy pobre que tinha visto a estrela cadente e
que foi persuadido que uma posição de meteorito em algum lugar na terra
comum entre Horsell, Ottershaw, e Woking, subiu cedo com a idéia de
achar isto. Ache ele fez, em seguida amanheca, e não longe das covas de
areia. Um buraco enorme tinha sido feito pelo impacto do projétil, e
tinham sido arremessados a areia e pedregulho violentamente em toda
direção em cima do brejo, enquanto formando montões visível uma milha
e um meio fora. O heather estava em chamas para o leste, e uma fumaça
azul magra se revoltou contra o amanhecer.
A própria Coisa se deita enterrado em areia quase completamente, entre
as lascas se espalhadas de uma árvore de abeto tinha tremido a
fragmentos em sua descida. A parte descoberta teve o aparecimento de
um cilindro enorme, caked em cima de e seu esboço amoleceu por um
grosso escamoso pardo-coloured incrustação. Teve um diâmetro de cerca
de trinta jardas. Ele chegou a massa, surpreso ao tamanho e mais assim à
forma, desde a maioria dos meteoritos é arredondado mais
completamente. Porém, ainda estava tão quente de seu vôo pelo ar sobre
proiba a próxima aproximação dele. Um barulho ativo dentro de seu
cilindro ele designou ao esfriar desigual de sua superfície; para naquele
momento não o tinha ocorrido que poderia ser oco.
Ele permaneceu se levantando à extremidade da cova que a Coisa tinha
se trazido, enquanto encarando seu aparecimento estranho, surpreendido
principalmente a sua forma incomum e colour, e percebendo até mesmo
vagamente então alguma evidência de desígnio em sua chegada. O
começo matutino maravilhosamente ainda era, e o sol, enquanto há pouco
clareando as árvores píneas para Weybridge, já estava morno. Ele não se
lembrou de audição nenhum pássaro que manhã, não havia nenhum brisa
mexendo certamente, e os únicos sons eram de dentro os movimentos
lânguidos o cilindro de cindery. Ele estava todo só na terra comum.
Então de repente ele notou com um começo que alguma da escória de
carvão cinzenta, o incrustação cinzento que cobriu o meteorito, estava
caindo da extremidade circular do fim. Estava caindo em flocos e
chovendo na areia. Um pedaço grande caiu de repente e caiu com um
barulho afiado que trouxe o coração dele na boca dele.
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Durante um minuto ele percebeu o que isto significou escassamente, e,
embora o calor era excessivo, ele trepou abaixo na cova perto do
tamanho ver a Coisa mais claramente. Ele imaginou até mesmo então que
os esfriando do corpo poderiam responder por isto, mas isso que
transtornado aquela idéia era o fato que a cinza só estava caindo do fim
do cilindro.
E então ele percebeu que, muito lentamente, o topo circular do cilindro
estava girando em seu corpo. Era tal um movimento gradual que ele só
descobriu isto por notar que uma marca preta que tinha estado cinco
minutos atrás perto dele estava agora ao outro lado da circunferência. Até
mesmo então ele raramente entendido o que isto indicou, até que ele
ouviu um som rangedor amortecido e viu a marca preta empurrar uma
polegada adiante ou assim. Então a coisa o descobriu num instante. O
cilindro era artificial--oco--com um fim fora o que atarraxou! Algo dentro
do cilindro estava desparafusando o topo!
Céus "! Ogilvy dito. Há um homem nisto--os homens nisto! Meio assou a
morte! Tentando escapar "!
Imediatamente, com um pulo mental rápido, ele uniu a Coisa com o flash
no Marte.
O pensamento da criatura limitada era tão terrível a ele que ele esqueceu
do calor e foi adiante para o cilindro para ajudar vire. Mas
afortunadamente a radiação sombria o prendeu antes de ele pudesse
queimar as mãos dele no metal ainda-ardendo. A isso ele agüentou
irresoluto um momento, então virou, subiu fora da cova, e provocou
colidindo de modo selvagem com Woking. O tempo deveriam ter sido
então em algum lugar aproximadamente seis horas. Ele conheceu um
waggoner e tentou o fazer entender, mas o conto ele contou e o
aparecimento dele seja tão selvagem--o chapéu dele tinha caído na cova-que o homem simplesmente dirigiu em. Ele era igualmente malsucedido
com o potman que estava destrancando há pouco as portas da públicocasa através de Ponte de Horsell. O pensamento da mesma categoria ele
era um lunático a grande e fez uma tentativa malsucedida para o fechar
no taproom. Isso o ficava sóbrio um pequeno; e quando ele viu
Henderson, o jornalista de Londres, no jardim dele, ele chamou em cima
do palings e se fez compreendido.
" Henderson, " ele chamou, " você serra que estrela cadente ontem à
noite "?
Bem "? Henderson dito.
" Está fora agora " em Horsell Common.
Deus " " bom! Henderson dito. Meteorito " caído! Isso é bom ".
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" Mas é algo mais que um meteorito. É um cilindro--um cilindro artificial,
homem! E há algo dentro ".
Henderson se levantava com a pá dele na mão dele.
" O que é isso "? ele disse. Ele era surdo em uma orelha.
Ogilvy lhe contou tudo aquilo que ele tinha visto. Henderson era um
minuto ou levando isto assim dentro. Então ele derrubou a pá dele,
arrebatada para cima a jaqueta dele, e entrou fora na estrada. Os dois
homens se apressaram atrás imediatamente à terra comum, e achou o
cilindro que ainda mente na mesma posição. Mas agora os sons dentro de
tinha cessado, e um círculo magro de metal luminoso mostrou entre o
topo e o corpo do cilindro. Ar ou estava entrando ou estava escapando na
beira com um magro, chiando som.
Eles escutaram, bateu no metal queimado escamoso com uma vara, e, se
encontrando sem resposta, eles ambos concluídos o homem ou homens
dentro devem ser insensíveis ou mortos.
Claro que os dois não puderam bastante fazer qualquer coisa. Eles
gritaram consolação e promessas, e voltou novamente fora para a cidade
adquirir ajuda. A pessoa pode os imaginar, coberto com areia,
entusiasmado e desordenado, correndo para cima a pequena rua na luz
solar luminosa da mesma maneira que os povos de loja estavam tirando
as venezianas deles/delas e as pessoas estava abrindo as janelas de
quarto deles/delas. Henderson entrou imediatamente na estação de
estrada de ferro para telegrafar as notícias para Londres. Os artigos de
jornal tinham preparado as mentes de homens para a recepção da idéia.
Antes de oito horas vários meninos e os homens desempregados tinham
começado já para o comum a veja os " homens mortos do Marte ". Isso
era a forma que a história levou. Eu ouvi falar primeiro disto de meu
menino de jornal de um trimestre para nove quando eu saí para adquirir
minha Crônica Diária. Eu fui assustado naturalmente, e perdido nenhum
tempo saindo e pela ponte de Ottershaw para as covas de areia.

Capítulo Três
Em Terra comum de Horsell
Eu achei uma pequena multidão de talvez vinte pessoas que cercam o
buraco enorme em qual a posição de cilindro. Eu já descrevi o
aparecimento daquele tamanho colossal, embutido no chão. A relva e
cobre com pedregulho sobre isto parecia carbonizado como se por uma
explosão súbita. Nenhuma dúvida seu impacto tinha causado um flash de
fogo. Henderson e Ogilvy não estavam lá. Eu penso que eles perceberam
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que nada seria feito para o presente, e tinha ido embora para o café da
manhã na casa de Henderson.
Havia quatro ou cinco meninos que sentam na extremidade da Cova, com
o pés oscilar deles/delas, e se divertindo--até que eu os parei--lançando
pedras à massa gigantesca. Depois que eu tinha falado com eles sobre
isto, eles começaram a jogar a " toque " dentro e fora do grupo de
espectadores.
Entre estes estavam um par de ciclistas, um jardineiro de jobbing que eu
às vezes empreguei, uma menina que leva um bebê, Gregg o açougueiro
e o pequeno menino dele, e dois ou três vadios e caddies de golfe que
foram acostumados para esperar a estação de estrada de ferro. Havia
muito pequeno falando. Poucos das pessoas comuns na Inglaterra teve
qualquer coisa mas o vaguest idéias astronômicas por esses dias. A
maioria deles estava encarando o fim de tablelike grande do cilindro que
ainda era como Ogilvy e Henderson quietamente tinha deixado isto. Eu
imagino a expectativa popular de um montão de corpos de exército
carbonizados foi desapontada a este tamanho inanimado. Alguns foram
embora enquanto eu estava lá, e outras pessoas vieram. Eu trepei na
cova e imaginei eu ouvi um movimento lânguido debaixo de meus pés. O
topo tinha deixado de girar certamente.
Só era quando eu adquiri assim perto disto que a estranheza deste objeto
era a todo evidente para mim. Ao primeiro relance estava realmente
nenhum mais excitante que uma carruagem transtornada ou uma árvore
sopradas pela estrada. Não tanto assim, realmente. Se parecia uma
flutuação de gás enferrujada. Exigiu para uma certa quantia de educação
científica perceber que a balança cinzenta da Coisa não fosse nenhum
óxido comum que o metal amarelado-branco que vislumbrou na racha
entre a tampa e o cilindro teve uma cor pouco conhecida. Extra-terrestre "
não teve nenhum significado para a maioria dos espectadores.
Naquele momento estava bastante claro em minha própria mente que a
Coisa tinha vindo do planeta o Marte, mas eu julguei isto improvável que
conteve qualquer criatura viva. Eu pensei o desparafusando poderia ser
automático. Apesar de Ogilvy, acreditei ainda eu que havia os homens no
Marte. Minha mente correu fancifully nas possibilidades de seu manuscrito
contendo, nas dificuldades em tradução que poderia surgir, se nós
deveríamos achar moedas e modelos nisto, e assim sucessivamente.
Ainda era um pequeno muito grande para garantia nesta idéia. Eu sentia
uma impaciência para ver isto abriu. Aproximadamente onze, como nada
parecia acontecendo, eu caminhei atrás, cheio de tal pensado, para minha
casa em Maybury. Mas eu achei isto difícil de conseguir trabalhar em
minhas investigações abstratas.
Pela tarde tinha alterado o aparecimento da terra comum muito. As
edições cedo dos documentos de noite tinham assustado Londres com
manchetes enormes:
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