
PRIMEIRA A CHEGAR ao escritório no 89o andar do World Trade
Center 1,1 como sempre, Dianne de Fontes fechou a porta e
depois trancou-a com uma trave que se encaixava em cima e
embaixo, no teto e no piso. Era provável que os advogados
não chegassem ao escritório da Drinker Biddle & Reath nos próximos 30
minutos. Enquanto isso, Dianne, a recepcionista de 51 anos de idade, daria
o primeiro toque matutino no escritório inquieto e atarefado de advogados
que trabalhavam com litígios do comércio internacional. No topo do mundo
– ou bastante próximo dele, mais de 300 metros acima do porto de Nova
York –, ela se instalou numa bolha solitária. Tomou um pouco de café, um
iogurte, respondeu ao telefone.

— Ele ainda não chegou. Quer deixar recado? 
Trocou os tênis confortáveis que usava para se deslocar até o trabalho pe-

los sapatos elegantes, guardados numa gaveta da mesa.
A sala de reuniões atrás dela estava vazia. As paredes do hall eram cobertas

por estantes, uma biblioteca de assuntos jurídicos à disposição desse escritó-
rio-satélite de uma firma com matriz em Filadélfia. O 89o andar da Torre
Norte do World Trade Center oferecia aos advogados um escritório de onde
podiam ver e ser vistos a quilômetros de distância. Foi preciso um longo
tempo para Dianne se acostumar à vida no Trade Center, porém, depois de
13 anos, agora já se sentia à vontade. Tinha alguns conhecidos no mesmo an-
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dar – Tirsa Moya, sua amiga que trabalhava na companhia de seguros do
outro lado do saguão, e Raffaele Cava, o senhor idoso da empresa de trans-
porte que sempre usava um chapéu, qualquer que fosse o clima lá fora. Di-
anne pode ter sido a primeira a chegar a seu escritório, mas Rafaelle, aos 80
anos, era sempre a primeira pessoa a chegar no 89o andar, a sentar à sua mesa
às 6h30. Para Dianne, tanto Tirsa como Rafaelle faziam parte da decoração.

A caminho do trabalho, enquanto o trem corria pelo Brooklyn, as torres
dominavam o céu à sua frente, visíveis até o trem afundar no túnel que pas-
sava por baixo do porto. À distância, a visão lhe chegara com ... bem, ela
achou difícil definir o sentimento. Familiaridade. Talvez um tipo de orgulho,
uma mínima fração de posse, ou simplesmente o choque prazeroso de ver o
familiar com novos olhos, como quem olha de um avião e localiza uma
determinada casa ou um parque. É claro que a visão do trem era quase a
única maneira como todos viam as Torres Gêmeas: dois traços prateados ris-
cando um céu azul. Para Dianne, elas eram tudo isso. Mas eram também o
lugar onde ela trabalhava, comia e passava a metade das horas de sua vida. No
inverno anterior, os administradores do edifício haviam instalado um ringue
na praça,* e ela finalmente aprendera a patinar no gelo. Durante o verão, po-
dia relaxar na mesma praça na hora do almoço, aproveitando os concertos de
graça. De fato, um concerto estava marcado para a tarde: quando chegara
esta manhã, as cadeiras já estavam arrumadas. Como verdadeiros ícones da
cidade, as torres podiam ser vistas de muitos e muitos quilômetros de distân-
cia; seu pulsar humano só era palpável de dentro para fora. Para Dianne, a
geografia do World Trade Center começava na gaveta de uma mesa na sala
8.961 da Torre Norte, onde ela guardava seus sapatos elegantes.

Com a porta trancada, Dianne de Fontes sentia-se segura neste colosso,
embora sozinha.

Às 8h30 de terça-feira, 11 de setembro de 2001, ela era uma das 14.154
pessoas que chegaram entre a meia-noite e as 8h47 da manhã às torres de 110
andares conhecidas como World Trade Center 1 e 2.2 Outras 940 estavam
registradas no Hotel Marriott, no World Trade Center 3, encaixado entre as
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torres.3 Mesmo assim, o senso de solidão de Dianne, embora ilusório, não era
um engano. Esta pequena cidade de pessoas estava espalhada por mais de
220 acres* verticais: cada um dos 110 andares de cada torre era seu próprio
acre de espaço, para não mencionar o hotel e um subsolo que dava ao Trade
Center mais espaço abaixo do nível da rua que o majestoso Empire State
tinha acima dele.

Embora o total do espaço físico parecesse vasto à distância, as pessoas lá
dentro naturalmente o viviam numa escala muito mais humana. Cada andar
oferecia um pouco menos de espaço que meio campo de futebol. A conta-
gem de 14.154 pessoas nas torres correspondia a 64 pessoas por andar – ou 64
espalhadas pela área de jogo de meio campo de futebol. No 89o andar, onde
Dianne de Fontes estava sentada, outras 25 pessoas também chegavam para
trabalhar; sua solidão era, de fato, apenas uma ilusão espacial, dada a baixa
densidade populacional do lugar. Essa amplidão de espaço produzia a sensa-
ção de que cada andar era sua própria ilha, parte de um arquipélago num
oceano de céu. Uma pessoa na outra torre, sentada a 40 metros de distância
de Dianne, poderia perfeitamente estar em outro bairro. Na verdade, alguém
no andar de baixo, somente a quatro metros dela, não era apenas invisível,
mas também inaudível.

À volta do canto do céu onde se sentava, pessoas que não podia ver esta-
vam, como ela mesma, prestes a começar mais um dia de trabalho. No 88o,
Frank e Nicole de Martini tomavam café e batiam papo com seus colegas.4

Naquela manhã o casal viera de carro desde o Brooklyn, depois de deixar os
filhos numa nova escola, e o tráfego tinha sido camarada. Nicole trabalhava
na Torre Sul, mas, dispondo de alguns minutos livres, decidira visitar o escri-
tório de Frank na Torre Norte para dizer um alô. Frank trabalhava na Admi-
nistração do Porto de Nova York e Nova Jersey; a Administração construíra o
Trade Center e era a proprietária do complexo. A agência tinha acabado de
completar uma negociação para arrendar todo o conjunto para Larry Silver-
stein, um operador imobiliário privado, e, num escritório próximo ao de
Frank, seu colega Jim Connors,5 membro do Departamento Imobiliário da
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Administração do Porto, esperava um mensageiro que traria um carrinho car-
regado de contratos fiduciários e a documentação que descrevia a transação
com um detalhismo enlouquecedor. Como era inevitável, a mudança de
controle produzira ansiedade entre os membros da equipe da Administração
do Porto, que serviam como administradores de facto do complexo, senhores
dos regulamentos, guardiões da tradição. A maior parte deles seria transferida
para outros departamentos da Administração do Porto. Alan Reiss,6 que diri-
gira o Departamento de Comércio Mundial, incluindo o Trade Center,
estava no térreo nessa terça-feira de manhã, numa delicatessen no nível da
rua. Isso já era parte de sua própria mudança para um novo trabalho: assumia
o posto de diretor adjunto do Departamento de Aviação da Administração do
Porto, e tomava uma xícara de café com bolinhos na companhia de diretores
adjuntos de alguns outros departamentos da agência.

O 90o andar, diretamente acima de Dianne de Fontes, não estava vazio,
mas fechado; Anne Prosser acabava de chegar ao Clearstream, um banco
internacional onde trabalhava. Ela ia se casar dentro de um mês. Neste an-
dar, alguns artistas tinham seus estúdios, porque a Administração do Porto
lhes cedera espaços desocupados. Mantinham horários irregulares, e nin-
guém ainda chegara naquele dia. A maior parte do 91o andar também encon-
trava-se vazia,7 mas Mike McQuaid, um eletricista, estava ali instalando alar-
mes de incêndio num espaço desocupado que logo seria usado pela
Silverstein Properties, os novos operadores do Trade Center. Mike parou no
escritório do American Bureau of Shipping, a única empresa atualmente no
andar, para falar com um conhecido.

Acima dele, num canto sossegado do 92o, um escultor chamado Michael
Richards encontrava-se em seu estúdio, depois de ter virado a noite, como
fazia com freqüência. O resto do andar estava excepcionalmente ativo e tenso.
A Carr Futures, divisão de uma companhia francesa, a Crédit Agricole Indo-
suez, convocara cerca de 40 de seus corretores para um encontro em que dis-
cutiriam as taxas de comissões. Os agentes, quase todos homens, viviam um
cotidiano de combate nos saguões das bolsas de valores que comercializavam
commodities; muitos haviam enriquecido com uma combinação de astúcia,
charme e nervos de aço, sem ter passado pelas mais prestigiadas universidades
ou, no caso de alguns, por faculdade alguma. Tom McGinnis, que normal-
mente trabalhava na Bolsa Mercantil negociando gás natural para a Carr,
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havia dito a sua esposa que esperava que a reunião fosse das oito às oito e meia,
quando o patrão, Jim Paul, tinha que participar de uma conferência telefô-
nica.8 A reunião continuaria depois que o mercado fechasse, às quatro horas.
Em vez disso, o encontro se estendera, o que não era surpresa, dado o caráter
controvertido do tema “comissões” para pessoas que ganhavam a vida pen-
sando e agindo com rapidez.

A Carr Futures dificilmente era o único setor do Trade Center no qual
muitas pessoas chegavam para trabalhar sem ter certeza da quantia de di-
nheiro com a qual voltariam para casa no fim do dia. E poucas companhias no
Trade Center tinham mais empregados, com maiores quantias em jogo, que a
Cantor Fitzgerald, uma empresa corretora famosa por sua política agressiva.
No entanto, ela também encorajava seus empregados a indicar seus familiares
para os empregos, de modo que não era incomum um pai trabalhar a alguns
passos do filho, ou um irmão ter um escritório a apenas alguns lances de
escada da irmã. Os fundadores da firma tinham sido colecionadores de arte, e
algumas esculturas de Rodin eram expostas em vitrines bem iluminadas, espa-
lhadas pelo escritório. A Cantor usava quatro andares próximos ao topo do edi-
fício – 101, 103, 104 e 105 –, e, a essa hora, eles estavam muito mais ocupados
que muitos outros pavimentos. Já havia 659 pessoas trabalhando.

Uma delas, o diretor administrativo da firma, David Kravette, de pé, ao lado
de sua mesa, falava ao telefone com a esposa.9 Ela queria cancelar a entrega do
jornal em sua casa. O jornal era jogado na entrada da garagem, as crianças
saíam correndo até a rua para pegá-lo, e ela queria acabar com o problema. 

David ouvia com impaciência. Alguns clientes esperavam por ele no
lobby, quase 400 metros abaixo. Tinham acabado de chamar do térreo, com
mais de meia hora de atraso, para uma reunião. E, apesar das recomendações
específicas de David, um deles esquecera de trazer um documento de identi-
ficação com fotografia. Por isso, agora teriam que ser pessoalmente acompa-
nhados até o controle de entrada no lobby. Sua assistente, já no final de gravi-
dez, estava ocupada. Ele mesmo iria buscá-los. E, bem na hora em que estava
de saída para essa tarefa irritante, a esposa o chamara para relatar a crise do
jornal na entrada da garagem.

— Janice, estou com pessoas lá embaixo – disse David. — Eu falo com
você mais tarde sobre isso.
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— Vamos falar agora – ela respondeu –, porque não vou ficar em casa o
dia todo.

E assim estavam as coisas no 101o e em todos os outros andares do com-
plexo. A vida fervilhava em 14.154 temperaturas diferentes, no ritual de conec-
tar computadores e abrir e-mails, enquanto homens e mulheres faziam as lis-
tas de tarefas do dia ou se livravam de alguma parcela da vida familiar que
havia sido trazida para o mundo do trabalho. Uma mulher ligou para o marido
e disse que tinha parado numa farmácia e comprado um segundo kit de exame
de gravidez, ainda incapaz de aceitar o resultado do teste que fizera em casa de
manhã. Um lavador de janelas, o balde balançando no braço, esperava no 44o

andar da Torre Norte, depois de tomar um rápido desjejum no bar da Admi-
nistração do Porto, no 43o. No ginásio, no alto do Hotel Marriott, um padre
católico com as artérias entupidas acabara de descer da bicicleta de exercício e
estava em dúvida se iria ou não dar umas braçadas na piscina. No lobby da
Torre Norte, Judith Martin, uma secretária da Marsh & McLennan, acabara
de saltar para dentro de um elevador expresso depois de terminar o último
cigarro lá fora, antes de começar a trabalhar. No 27o andar da Torre Norte, Ed
Beyea rodou a cadeira de rodas até sua mesa no escritório da Empire Blue
Cross e Blue Shield, e sua ajudante ajustou o head pointer, o equipamento
que permitia que ele operasse o computador movendo apenas a cabeça.
Acima de tudo isso, Christine Olender ligou para casa, do Windows on the
World, o restaurante que ocupava o 106o e o 107o andares da Torre Norte,
onde trabalhava como gerente-geral adjunta. Ela morava em Nova York há 20
anos, mas ainda falava quase todas as manhãs com seus pais em Chicago.
Christine e sua mãe combinavam uma visita dos pais à cidade, e isso sem
dúvida incluía uma parada no Windows. Ela tinha pela frente uma manhã
ocupada – além dos que usualmente tomavam café na área de refeições cha-
mada Wild Blue, uma conferência estava prestes a começar no salão de festas,
patrocinada pela Risk Waters, uma grande firma de consultoria financeira.
Mãe e filha concordaram em falar de novo mais tarde.

Enquanto Dianne de Fontes se preparava para o dia de trabalho, os passagei-
ros do vôo 11 da American Airlines que partia de Boston já estavam sentados
para a viagem até a Califórnia. O chefe de cabine teria recitado os procedi-
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mentos para uma desocupação de emergência – luzes nos pisos, localização
das saídas, salva-vidas sob cada assento. Entre aqueles que estavam ouvindo,
talvez com o descaso usual diante da mesma lengalenga de sempre, estava
Linda George, uma compradora para a loja de roupas TJX, que ia a Los Ange-
les em viagem de negócios. Ela ia casar no final de outubro com um homem
que conhecera quando jogavam vôlei. No primeiro encontro dos dois assisti-
ram ao filme Titanic.

Poucos sabem que os rituais de segurança dos modernos aviões de passa-
geiros – as instruções sobre a localização de portas, coletes salva-vidas, másca-
ras de emergência – eram todos resíduos de leis elaboradas para viagens marí-
timas depois que o Titanic esbarrou num iceberg e naufragou no Atlântico
Norte, em 1912. Talvez a catástrofe tenha sido examinada pelas mais famosas
investigações sobre segurança do século XX. A meta fora saber como um
navio tão potente, e supostamente impossível de afundar, se perdera daquele
modo. Por que razão 1.522, dos 2.227 passageiros do navio, haviam perecido,
embora ele tivesse flutuado por quase três horas após a colisão? No final, as
mortes se revelaram nem tão misteriosas. As perdas de vidas foram resultado
de precauções ineficientes, falhas e confusão nas comunicações, e um mais
que insuficiente estoque de botes salva-vidas. Se os inquéritos sobre o Titanic
não deram uma resposta precisa sobre por que o navio impossível de afundar
naufragara, pelo menos forneceram uma clara explicação para tantas mortes,
e uma agenda de reformas a serem realizadas.

Momentos depois de a tripulação da American Airlines ter demonstrado
os protocolos de desocupação resultantes daquilo que fora aprendido com o
Titanic, o vôo 11 virou inesperadamente para o sul, na direção do World
Trade Center. Era uma viagem que começara cerca de 12 anos antes.

No verão de 1989, um grupo de guerreiros mujahedins, animados com o
triunfo de rechaçar a invasão soviética do Afeganistão, migrou da Ásia Central
e do Oriente Médio para os Estados Unidos. Um campo de batalha foi se
montando em câmera lenta. Parte dos mujahedins ocupou uma mesquita no
Brooklyn, instalando como líder espiritual o xeque Omar Abdel Rahman,
um clérigo fundamentalista radical egípcio. Em novembro de 1990, o grupo
fez seu primeiro ataque nos Estados Unidos. O alvo foi Meir Kahane, um ra-
bino radical e político israelense que se transformara num megafone humano
pedindo mais poder para os judeus e difundindo idéias antiárabes. Kahane foi
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assassinado após uma apresentação num hotel no centro de Manhattan. Um
membro do grupo terrorista foi preso ao fugir do hotel portando uma arma
fumegante. Dentro de um armário, no local onde trabalhava, e em caixas
encontradas em sua casa, a polícia descobriu estoques de munição e folhetos
escritos em árabe convocando para a destruição dos “edifícios do capita-
lismo”. Também foram encontradas fotografias de monumentos norte-ameri-
canos, incluindo a Estátua da Liberdade e o World Trade Center. O atirador
foi rapidamente descartado como um louco solitário. Funcionários munici-
pais e federais menosprezaram evidências óbvias de que ele se associara a um
número razoável de homens de inclinação ideológica semelhante. De fato, a
maior parte do material escrito encontrado com ele só foi traduzida muito
tempo depois. 

Os cúmplices do atirador que assassinou Kahane – seguidores do xeque
Rahman – só foram presos três anos mais tarde, depois de entrarem, na direção
de uma caminhonete amarela da Ford Econoline, no subsolo de um daqueles
edifícios do capitalismo, o World Trade Center. Ao meio-dia de sexta-feira, 26
de fevereiro de 1993, uma bomba que estava na caminhonete matou seis pes-
soas: Wilfredo Mercado, Bob Kirkpatrick, Steve Knapp, Bill Macko, John Di-
Giovani e Mônica Rodriguez Smith. Todos estavam no subsolo, a alguns
metros de distância, quando a caminhonete explodiu. Os sistemas de eletrici-
dade falharam, e os geradores de reserva foram inundados. Dúzias de carros
pegaram fogo, e os pneus queimados soltaram ondas de fumaça malcheirosa.
Para milhares de pessoas nas torres, a falta de energia significou um lento e tra-
balhoso esvaziamento por escadas escuras e enfumaçadas, sem qualquer
orientação dada pelos sistemas de comunicação pública. Levou dez horas para
que todo mundo saísse. Yasyuka Shibata chegara do Japão naquela manhã de
fevereiro e estava começando a almoçar no Windows on the World quando a
explosão fez balançar a louça em sua mesa.10 Ele desceu 106 andares no meio
de uma fumaça densa. Seu rosto estava coberto de fuligem, e ele o limpava
com um lenço enquanto falava com um repórter: “Saí do Windows on the
World e caí numa janela para o inferno.”

O propósito dos responsáveis pela bomba e a maneira farsesca como o
complô se desenrolou – um dos conspiradores voltou à agência de aluguel de
automóveis e pediu a devolução do depósito que havia feito sobre a caminho-
nete que ele mesmo acabara de explodir – obscureceram questões mais pro-
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fundas, mais perturbadoras, que surgiram muito depois de a atenção do
público haver se dissipado.11 O FBI, como se soube depois, havia posto um
informante dentro da célula responsável pela explosão, mas o demitira oito
meses antes em função de um conflito sobre estipêndios de 500 dólares por
semana. Depois, a agência discretamente empregou-o de novo – por um
milhão e meio de dólares – para se infiltrar em outros grupos de radicais islâ-
micos. A única pessoa a ser punida pelo fiasco foi o agente que havia apoiado
o informante.

Na visão dos comandantes mais antigos do Corpo de Bombeiros, o ataque
de 1993 trouxe lições aterrorizadoras sobre o que poderia dar errado quando
múltiplas agências de socorro respondem a um desastre. Os chefes dos bom-
beiros, embora orgulhosos por terem ajudado milhares de pessoas a abando-
nar os edifícios, acreditavam que seus esforços para conseguir uma resposta
coordenada do Departamento de Polícia haviam simplesmente fracassado
por completo. Os oito anos seguintes pareciam ser uma era dourada para a
segurança pública em Nova York, porque o crime diminuía e o número de
incêndios abaixava. Ainda assim, as rixas entre as duas agências só se aprofun-
daram. Em 1996, o Corpo de Bombeiros assumiu a responsabilidade de aten-
der às emergências médicas, e imediatamente retirou de paramédicos e técni-
cos de urgências médicas a possibilidade de ouvir as comunicações da
polícia. Em 1997 e 1998, a cidade gastou milhares de dólares na compra de
rádios novos que permitiriam a comunicação direta entre comandantes da
polícia e dos bombeiros, mas esses equipamentos de alta tecnologia não tive-
ram uso algum, foram deixados nas prateleiras dos escritórios da polícia e no
bagageiro dos carros dos chefes de bombeiros. E assim como não haviam tra-
balhado em consonância em 26 de fevereiro de 1993, as duas corporações
nunca voltaram ao Trade Center para os treinamentos conjuntos.

Para a Administração do Porto, o ataque de 1993 teve um efeito revolucio-
nário, pelo menos quando comparado às reações de outras agências públicas.
A bomba mudou o eixo de uma discussão tão antiga quanto a existência das
torres, um conflito em que segurança e espaço ocupavam campos antagôni-
cos. As escadas eram apertadas e escuras; era impossível enfiar novas escadas
nas torres, depois de construídas, e a Administração do Porto marcou as que
existiam com uma tinta fosforescente e forneceu luzes de emergência com
baterias de reserva. Em 1993, nenhum dos ocupantes sabia para onde ir, 
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nem se era preciso sair, de modo que se instalou um novo sistema de som e
reativou-se um programa de brigadas de incêndio já quase esquecido. No
centro comercial do subsolo, abaixo dos escritórios, uma meia dúzia de lojas
foi desmanchada para abrir novos corredores que atendessem aos códigos
municipais. Um dos mais ocultos segredos dos dois edifícios era que seu aço
estrutural – trançado em redes, num desenho novo, leve* – nunca recebera
um isolamento térmico que satisfizesse os engenheiros ou arquitetos do Trade
Center. Ninguém jamais testara o material de proteção contra fogo que reco-
bria o aço usado em dois dos mais altos edifícios do mundo. Na verdade, ele
estava esfarelando. Pouco depois da explosão, a Administração do Porto
começou a substituir o isolamento térmico; na manhã de 11 de setembro,
havia completado cerca de 30 andares dos 220 das duas torres.12

Mas, ainda assim, para os que estavam presentes naquele dia tempestuoso
de fevereiro de 1993, a imagem que ficou era a de arranha-céus que, vistos de
fora, pareciam não apenas intocados, mas hercúleos em sua indiferença a uma
enorme bomba. O engenheiro de cálculo estrutural explicou que nem mesmo
um Boeing 707, o maior avião em uso na época em que foram construídas as
torres, poderia pô-las abaixo.13 Os mortos foram enterrados, o subsolo refeito,
construiu-se um memorial e os edifícios foram reabertos. Ao longo do tempo,
quase todos os envolvidos na explosão de 1993 foram capturados e presos. A Ad-
ministração do Porto fechou o estacionamento público. Fiscais de caminhões,
com um ar feroz, foram postos em volta das entradas de veículos de carga.
Ninguém mais poderia simplesmente entrar com um carro-bomba até a base
das torres. Antes de pegar os elevadores, qualquer pessoa que entrasse tinha de
passar pelos lobbies sob os olhares de um batalhão de guardas vestidos em pale-
tós azuis. Os seis metros inferiores das torres eram tão seguros como qualquer
espaço público no mundo. Toda manhã Dianne de Fontes enfiava seu cartão
de identificação nas roletas. A falta de identificação adequada havia retido os
clientes de David Kravette, preso ao telefone com sua esposa no escritório da
Cantor Fitzgerald, discutindo o problema da entrega do jornal.

Na manhã de 11 de setembro de 2001, a explosão de 1993 parecia ter
acontecido em outra era. As torres haviam sido atingidas pelo que o FBI des-
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creveu na época como “o mais potente explosivo improvisado” na história do
crime norte-americano. E, ainda assim, os ossos dos edifícios permaneceram
sem qualquer arranhão visível.

Mas, nos tecidos moles, as memórias haviam permanecido. Sua potên-
cia se espalhou em ondas irregulares por todo o arquipélago do Trade Cen-
ter, onde o número de pessoas crescia ou diminuía em função do ritmo
dos negócios. A memória daquela sexta-feira de 1993 ficara adormecida
um pouco abaixo da consciência, abaixo dos atrativos e das demandas da
vida de trabalho, deixando os habitantes do Trade Center livres para sabo-
rear as glórias de uma manhã como a de 11 de setembro de 2001. Com o
céu brilhante, o vento suave, aquele dia de fim de verão em Nova York havia
começado a revelar suas doces promessas.

Ao chegar naquela manhã de terça-feira para o café, no topo do edifício mais
alto de Nova York, Liz Thompson registrou o tom da saudação de Doris Eng
como particularmente ensolarado, embora ela usasse as palavras usuais.14 O
restaurante Windows on the World contava não apenas com os encantos da
vista, mas também com a recepção calorosa dos seus funcionários.

— Bom dia, senhora Thompson – dissera Doris.
“Brilhante como o dia”, pensou Liz. Um clima glorioso: um belo céu de

setembro entrava pelas janelas.
Rostos familiares ocupavam muitas das janelas no Wild Blue, o espaço

íntimo do Windows que Doris Eng ajudava a gerenciar. Como em qualquer
outro lugar, aquela sala captava o clima de humanidade dos que trabalhavam
e se divertiam no Trade Center.

Liz, a presidente do Conselho Cultural do Baixo Manhattan, tomava café
da manhã com Geoffrey Wharton, um executivo da Silverstein Properties. Na
mesa ao lado estavam Michael Nestor, o inspetor-geral adjunto da Admi-
nistração do Porto, e um de seus investigadores, Richard Tierney. Eles comiam
ali quase todas as manhãs. 

Numa terceira mesa encontravam-se seis corretores da bolsa, muitos dos
quais vinham ali todas as terças-feiras. Para um deles, Emeric Harvey, Doris
tinha um brinde especial. Na noite anterior, outro gerente do restaurante
havia dado a ela dois tíquetes, daqueles impossíveis de se conseguir, para assis-
tir ao musical The Producers, pedindo que os entregasse a Emeric.
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Sozinho, numa mesa perto da janela de onde se via a Estátua da Liberdade,
estava Neil Levin, um novato que se tornara diretor executivo da Adminis-
tração do Porto em abril. Ninguém se lembrava de tê-lo visto tomando café
no Windows antes. Sua secretária reservara uma mesa alguns dias antes, e
agora ele esperava um amigo banqueiro.

De tempos em tempos, um garçom, Jan Maciejewski, passava pela sala,
enchia as xícaras de café e anotava os pedidos. Ele era um dos diversos funcio-
nários prestativos do restaurante do 107o andar. A maior parte dos 79 empre-
gados estava no 106o, na conferência da Risk Waters.

Já haviam chegado 87 pessoas para a conferência, inclusive altos execu-
tivos da Merrill Lynch e da UBS Warburg. Tomavam café, comiam pãezi-
nhos com fatias de salmão defumado, andando pelo salão de festas do res-
taurante, voltado para o leste. Na Suíte Horizonte, logo do outro lado do
hall em frente ao salão, dois exibidores da Bloomberg L.P., Peter Alder-
man e William Kelly, haviam preparado um estande e conversavam ami-
gavelmente com um colega. O fotógrafo da Bloomberg tirou uma foto dos
dois perto de um computador de múltiplas telas. Do outro lado, Stuart Lee
e Garth Feeney, vice-presidentes da Data Synapse, promoviam exibição
semelhante da plataforma de software de sua companhia.

No lobby, 105 andares abaixo, um assistente de Neil Levin esperava o con-
vidado de seu chefe para o café da manhã. Quando ele chegou, entraram no
elevador para ir ao restaurante. Mas era o elevador errado, de modo que tive-
ram de descer para o lobby e tomar outro.

No alto, Neil lia pacientemente seu jornal, observado com cuidado por
Michael Nestor e Richard Tierney. Quem, pensavam eles, o chefe estaria
esperando para o café? Quando se tratava de fofoca, a Administração do Porto
demonstrava a voracidade da maior parte das burocracias, mas os dois não
podiam ficar para matar a curiosidade porque Michael tinha um encontro
em outro andar. Em vez disso, pararam brevemente na mesa de Neil para se
despedir. Então, andaram até o lobby do restaurante e pegaram um elevador
que estava à espera.

Poucos passos atrás deles, Liz Thompson e Geoffrey Wharton correram
para pegar o mesmo elevador.15 Michael manteve a porta aberta para eles.
Rapidamente entraram. Então as portas se fecharam, e as últimas pessoas a
sair do Windows on the World começaram a descer. Eram 8h44.
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