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O respeitado leiloeiro Michael Broadbent estava radiante: os lances 
haviam subido rapidamente e alcançado a incrível quantia de 75 mil 
dólares – mais que o dobro do recorde anterior atingido por um vinho 
antigo. Valera a pena levar a leilão aquela garrafa, mesmo com as 
dúvidas que a cercavam. Prestes a bater o martelo, Broadbent 
anunciou: “Dou-lhe uma, dou-lhe duas...” Então, houve um 
movimento no fundo da sala. 
 
Naquela quinta-feira de dezembro de 1985, os salões da Christie’s, 
tradicional casa de leilões inglesa, testemunharam um momento 
histórico. O lance final chegou a inacreditáveis 156 mil dólares! O 
valor podia ser absurdo, mas o objeto em questão parecia justificá-lo. 
Tratava-se de um Lafite 1787 – um vinho de quase 200 anos de 
idade, produzido por um dos mais conceituados châteaux da região de 
Bordeaux. 
 
E havia um detalhe fundamental: as iniciais “Th.J.”, gravadas no vidro, 
indicavam que a garrafa pertencera a Thomas Jefferson, terceiro 
presidente dos Estados Unidos. Ele tinha servido como embaixador na 
França entre 1784 e 1789, e foi um dos maiores conhecedores de 
vinho do seu tempo.  
 
Mais do que um vinho que despertava a curiosidade dos enófilos, a 
garrafa era portanto uma peça histórica. Hardy Rodenstock, o alemão 
que a descobrira em Paris, dera poucos detalhes sobre sua origem. 
Passou a promover degustações em que os maiores connaisseurs 
podiam atestar a qualidade dos vinhos oriundos daquela “adega 
oculta” de Jefferson – sem nunca revelar exatamente onde ela ficava e 
quantas garrafas continha. Fez fortuna vendendo relíquias 
semelhantes para colecionadores de vinhos do mundo todo. 
 
No fim da década de 1990, porém, com as suspeitas em torno de 
Rodenstock aumentando, um dos milionários que comprara essas 
garrafas especiais decidiu submetê-las a cuidadosas análises 
científicas. E uma inquietante verdade veio à tona...  
 
Como em um romance policial, o leitor acompanha as pistas 
levantadas por cientistas, enófilos e especialistas em Jefferson, e 
mergulha num mundo de sofisticação e afetação que pode se revelar 
uma surpreendente fraude... 
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