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Introdução

Este livro foi publicado pela primeira vez em 1952, e a descrição da atmosfera
de Marte e de sua superfície foi feita de acordo com as convicções astronômicas da época.

Entretanto, desde 1952 os conhecimentos astronômicos a respeito do sistema
solar interno progrediram de maneira notável, com a ajuda do radar, de raios e de mísseis.

Em 28 de novembro de 1964, a sonda espacial conhecida como Mariner IV foi
lançada em direção a Marte. Em 15 de julho de 1965, a Mariner IV passou ao lado de Marte,
a uma distância de apenas 6000 milhas, registrou uma série de observações e tomou
fotografias que foram retransmitidas para a Terra.

Descobriu-se então que a atmosfera de Marte possuía apenas um décimo da

densidade Imaginada pelos astrônomos. A mais, as fotografias comprovaram que a superfície
de Marte estava salpicada de crateras, parecidas com as da Lua. Por outro lado, não se
encontraram indícios claros de canais.

Sondas posteriores enviadas a Marte parecem indicar que no planeta há menos
água de quanto parecia, e que as capas de gelo marcianas, que podem ser vistas da Terra, são
formadas por dióxido de carbono congelado e não por água.

Isto significa que é muito menos provável que em Marte exista vida, ou que ela
tenha existido no planeta, como os astrônomos imaginavam em 1952.

Espero que mesmo assim os leitores gostem da estória, mas espero também que
não aceitem certas descrições como “fatos”: os conceitos que em 1952 eram aceitáveis, agora
já estão superados.

Isaac Asimov,

Novembro, 1970.

.1.

Uma ameixa de Marte

David Starr estava observando o homem e assim viu quando aconteceu. Viu como
ele morreu.

David esperava pacientemente pelo doutor Henree enquanto apreciava,
satisfeito, a atmosfera do reais novo restaurante da Cidade Internacional. Esta era a primeira
oportunidade para festejar depois de obter seu diploma e ser admitido no Conselho da Ciência
como membro efetivo.

Não se importava de esperar. O Café Supreme ainda brilhava pela recente
aplicação de tintas de cromo-silicone. A luz agradável que se espalhava por todos os cantos

do salão não tinha qualquer fonte visível. Na ponta da mesa que se apoiava na parede, havia
um pequeno cubo luminescente que continha uma minúscula imagem tridimensional do
conjunto que produzia uma suave música. A batuta do maestro era um objeto brilhante em
movimento contínuo, de apenas um centímetro e meio, e a mesa era obviamente do novo tipo
Sanito, a mais moderna aplicação de campo de força e, a não ser pelo bruxuleio proposital,
poderia ser totalmente invisível.

Os calmos olhos castanhos de David observavam as outras mesas, meio ocultas
em seus nichos, não tanto por uma questão de tédio, mas porque as pessoas o interessavam
muito mais que todos os mais modernos truques ostentados pelo Café Supreme. A tritelevisão
e os campos de força há dez anos eram considerados verdadeiras maravilhas, mas agora já
eram aceitos com naturalidade. As pessoas, porém, não mudavam: entretanto, mesmo dez mil
anos depois da construção das Pirâmides e cinco mil anos depois da explosão da primeira
bomba atômica, ainda representava um mistério insolúvel e uma maravilha sempre renovada.

Viu uma moça jovem e bonita, elegantemente vestida e que sorria suavemente
para o homem sentado em sua frente; um homem de meia-idade, metido em roupas
domingueiras e pouco confortáveis, apertando os botões do garçom automático, enquanto a
mulher e duas crianças observavam compenetradas; e dois homens de negócios que
conversavam animados enquanto comiam a sobremesa.

E enquanto David detinha o olhar nos dois homens de negócios, a coisa
aconteceu. Um dos homens ficou congestionado e se agitou numa tentativa fútil de se levantar.
O segundo homem lançou uma exclamação e esticou o braço numa tentativa confusa de ajudálo, mas a esta altura o primeiro homem já estava despencando da cadeira e deslizando
embaixo da mesa.
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