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uma máquina do tempo. Envia os teus livros para  
o passado, para 1978, ao meu cuidado. E já agora  

um skate que levite. Assinado: Tommy.»
—Tom Angleberger, Origami Yoda

«Os miúdos vão adorar o Frank Einstein.»  
—Eoin Colfer, Artemis Fowl

Legenda da capa:

O Frank Einstein (A) é um miúdo genial, 
cientista e inventor. O Klink (B) tem inte-
ligência artificial. E o Klank (C) tem quase 
inteligência artificial. Juntos vão tentar 
vencer o Prémio de Ciência com a sua in-
venção: uma bicicleta voadora com motor 
de antimatéria. Nada mais simples, basta 
usar os três estados da matéria: sólido 
(D), líquido (E) e gasoso (F). Tudo parece 
ir no bom caminho até surgir T. Edison,  
arqui-inimigo de Frank. Ele é capaz de tudo 
para estragar os planos do nosso génio!
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M
atéria — diz o Frank Einstein, miúdo, génio e inventor. 

— Aquilo de que são compostas todas as coisas 

vivas e não vivas. É isso que está aqui em causa.

— Fixe — diz o Watson, amigo de longa data 

do Frank, agachado atrás dele. — E como é que isso nos ajuda 

a sair desta?

O Frank Einstein aplica, como sempre, o método científico 

que aprendeu com o seu avô Al.

O Frank pensa…

OBSERVAÇÃO:

Luzes vermelhas que piscam duas vezes por segundo.

Um som uivante incrivelmente alto que ecoa sobre o chão 

da fábrica.

Grades de jaula, de cor branca metalizada, leves e altamente 

resistentes.

Duas formas mecânicas encostadas à parede de tijolo do fundo.

FRAGMENTO DE MATÉRIA: PARTÍCULA 166-67

 
—

FRAGMENTO DE MATÉRIA: PARTÍCULA 166-67

Duas figuras indistintas, ambas de gravata, na plataforma 

por cima.

Um feixe de luz branca concentrada, que faísca e derrete 

uma linha que atravessa a parede de tijolo mais próxima, que, de 

momento, se move de modo a intercetar a posição do Einstein 

e do Watson dentro de 28 segundos. O Frank diz:

— HIPÓTESE:

» As luzes e a sirene devem ser um alarme.

» É provável que as grades sejam de titânio e inquebráveis.

» Aqueles dois que ali estão podem ajudar-nos.

» Os outros dois lá em cima não vão ajudar-nos.

» Restam-nos agora 13 segundos antes que cada átomo, 

elemento, molécula e pedaço de matéria de que somos feitos 

expluda violentamente e se transforme em cinzas, calor e fumo.

— Porque é que eu te dou ouvidos? — pergunta o Watson, 

afastando-se o mais possível do feixe de luz que fazia crepitar 

o tijolo à medida que ia avançando.

O Frank Einstein sorri.  

— Começar EXPERIÊNCIA…

FrankEinstein_dp_MIOLO 130x198_3aP.indd   2 17/12/14   10:00



M
atéria — diz o Frank Einstein, miúdo, génio e inventor. 

— Aquilo de que são compostas todas as coisas 

vivas e não vivas. É isso que está aqui em causa.

— Fixe — diz o Watson, amigo de longa data 

do Frank, agachado atrás dele. — E como é que isso nos ajuda 

a sair desta?

O Frank Einstein aplica, como sempre, o método científico 

que aprendeu com o seu avô Al.

O Frank pensa…

OBSERVAÇÃO:

Luzes vermelhas que piscam duas vezes por segundo.

Um som uivante incrivelmente alto que ecoa sobre o chão 

da fábrica.

Grades de jaula, de cor branca metalizada, leves e altamente 

resistentes.

Duas formas mecânicas encostadas à parede de tijolo do fundo.

FRAGMENTO DE MATÉRIA: PARTÍCULA 166-67

 
—

FRAGMENTO DE MATÉRIA: PARTÍCULA 166-67

Duas figuras indistintas, ambas de gravata, na plataforma 

por cima.

Um feixe de luz branca concentrada, que faísca e derrete 

uma linha que atravessa a parede de tijolo mais próxima, que, de 

momento, se move de modo a intercetar a posição do Einstein 

e do Watson dentro de 28 segundos. O Frank diz:

— HIPÓTESE:

» As luzes e a sirene devem ser um alarme.

» É provável que as grades sejam de titânio e inquebráveis.

» Aqueles dois que ali estão podem ajudar-nos.

» Os outros dois lá em cima não vão ajudar-nos.

» Restam-nos agora 13 segundos antes que cada átomo, 

elemento, molécula e pedaço de matéria de que somos feitos 

expluda violentamente e se transforme em cinzas, calor e fumo.

— Porque é que eu te dou ouvidos? — pergunta o Watson, 

afastando-se o mais possível do feixe de luz que fazia crepitar 

o tijolo à medida que ia avançando.

O Frank Einstein sorri.  

— Começar EXPERIÊNCIA…

FrankEinstein_dp_MIOLO 130x198_3aP.indd   3 17/12/14   10:00



E
XATAMENTE 48 HORAS/DUAS ROTAÇÕES DA TERRA ANTES… 

Noite.

Escuridão.

Clarão!

Um relâmpago brilhante rasga a escuridão e tremeluz sobre 

a claraboia.

O Frank Einstein levanta o olhar do seu trabalho e conta 

em voz alta: 

— Mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco…

Cabum! A vibração da onda de som do trovão faz chocalhar 

as janelas antigas de caixilho de ferro da oficina, que é também 

o laboratório de ciência do Frank.

1

 7 
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1 km

1 km

3 segundos

— Três segundos entre a luz e o som por cada quilómetro… 

Está a um quilómetro — calcula o Frank, usando a diferença 

entre a quase instantânea velocidade da luz e a muito mais 

lenta velocidade do som. — Mesmo a tempo!

— Tens a certeza de que vai resultar? — pergunta o Watson, 

calçando umas luvas compridas amarelas de borracha, usadas 

habitualmente na lavagem da loiça, para se proteger. — É que 

isto parece pura loucura, meu.

— É perfeito — responde o Frank. — É perfeito que os 

meus pais tenham ido outra vez fazer uma das suas viagens 

a um sítio quente. É perfeito que o avô Al me tenha dei-

xado instalar o meu laboratório na garagem dele e utilizar 

todas as fantásticas tralhas da oficina de reparações. Ah, 

e é perfeito podermos usar este relâmpago para dar carga 

máxima e vida ao meu InteliBot e ganhar o Prémio de 

Ciência de Midville.

Vê-se o clarão de um raio.

Ribomba um trovão.

— Aquele prémio de cem mil dólares em dinheiro vai 

pagar todas as contas do avô Al e o InteliBot vai ajudar-nos 

a inventar tudo o mais que queiramos. — O Frank prende o 

último fio de cobre ao cérebro do seu InteliBot. — O que é 

que pode correr mal?

 9 
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— Bem, lembras-te daquela vez em que es-

távamos a fazer carros de corrida…

O Frank levanta a mão como um médico numa sala 

de operações. 

— Interruptor de vácuo!

— … e aparafusaste o motor a jato ao carrinho de bebé…

— Unidade de GPS!

— … e decidiste que, sem os travões, seria mais «eficiente 

em termos de combustível»?

— Peça do crânio!

— Posso mostrar-te a cicatriz.

— Peça do crânio!

O Watson observa a bancada de trabalho coberta de 

restos e peças, resultado de vinte anos de 

reparações mecânicas, elétricas e de 

canalizações. Pega numa peça 

reluzente de metal com duas 

ranhuras. 

— Referes-te a esta torradeira? 

Clarão! O Frank ergue os olhos 

para a claraboia e conta: 

— Mil e um. Mil e…

Buuum!

— Menos de oitocentos metros. Boa! Peça 

do crânio. Agora!

O Watson atira o crânio-torradeira ao Frank.

O Frank aparafusa a peça no sítio. Deita o InteliBot no tabu-

leiro de um carrinho de mão vermelho ferrugento, preso por 

uma corda a um arnês, enlaçado numa roda e ligado por fios 

elétricos ao motor da abertura da porta da garagem.

Chega-se para trás e lança um último olhar à sua obra. 

— Um robot que será capaz de pensar, aprender e tornar-se 

cada vez mais inteligente. Só precisa da energia dos relâmpagos 

para ganhar vida.

O Frank dá um soco no botão que aciona a abertura da porta 

da garagem.

Zummmm. O motor zumbe. A corda estica. À medida que 

a claraboia se abre, o InteliBot ergue-se até ao telhado da ga-

ragem no velho carrinho de mão/mesa de operações. 

— Boa! — rejubila o Frank Einstein com uma gargalhada 

tresloucada. O cabelo e a bata de laboratório agitam-se com 

a súbita rajada de vento que sopra no laboratório. Agarra-se  

ao interruptor de garfo de churrasco para transferir energia ao 
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InteliBot no momento em que cair o relâmpago. — Preparado, 

Watson? — grita.

O Watson aperta a fita dos seus óculos de segurança e, de 

modo inconsciente, diz que não com a cabeça, mas acaba por 

erguer o polegar com pouca convicção.

Um vento agreste rodopia pelo laboratório.

A mesa de operações ergue-se em direção ao céu carregado 

de relâmpagos.

O Frank conta: 

— Um! Dois…

Então, de repente, bzzzzzt!

As luzes da garagem piscam… tremelicam. O laboratório 

fica às escuras.

O Frank ouve o Watson gritar: 

— Oh, não!

Sem energia elétrica, o motor da porta da garagem solta a 

corda do tabuleiro do carrinho de mão. O carrinho cai, batendo 

no chão de cimento com um terrível estrondo metálico. Trás!

Clarão! Buuum! O relâmpago e o trovão explodem exata-

mente ao mesmo tempo por cima deles. Uma descarga azul-

-esbranquiçada de energia elétrica, que deveria dar vida ao 

InteliBot, estala pelo para-raios abaixo e atravessa de modo 

inócuo o fio de terra, para se escapar para o solo.

 13 
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À luz intermitente do temporal, o Frank e o Watson veem 

uma série de imagens rápidas:

* O InteliBot a voar para fora do carrinho;

* A cabeça-torradeira do InteliBot a girar numa direção;

* O corpo de aspirador do InteliBot a girar noutra direção.

Depois… escuridão.

Bruuuuum, brrrummmmm… O som dos trovões começa a 

afastar-se.

— Frank? — chama uma voz da porta da cozinha. — Vocês 

estão bem?

O rosto do avô Al, iluminado pela vela que tem na mão, 

espreita para o laboratório do Frank.

— O que é que aconteceu? — pergunta o Watson.

— Belas luvas — diz o avô Al. — Deve ser uma falha de ele-

tricidade, embora pareça ser só neste edifício.

A vela do avô Al lança um círculo amarelo de luz que recai 

sobre as peças partidas do que compunha o InteliBot do Frank.

— O que é isto tudo?

— Oh, era só uma coisa que eu estava a fazer por brincadeira 

para o Prémio de Ciência deste fim de semana — diz o Frank.

— Não ficou estragado, pois não?

— Só um bocadinho — responde o Frank, não querendo 

preocupar o avô.

 14 
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O Frank recolhe a cabeça sem vida do InteliBot e as restan-

tes partes do corpo e coloca-as com cuidado sobre a bancada. 

— Amanhã de manhã já o arranjo.

O Watson tira as luvas de borracha, faz uma festinha na 

cabeça-torradeira sem vida e põe a mochila ao ombro. 

— Um robot capaz de ensinar coisas a si mesmo continua a 

ser uma grande ideia.

O Frank apanha a folha de papel com os planos para o cérebro 

do robot e esboços de átomos. Amarrota o papel numa bola e 

atira-a para cima da bancada, para junto de todas as peças de 

reparações e tralhas avariadas.

O Frank acena com a cabeça. 

— Obrigado, Watson. Até amanhã.

O Frank Einstein vira-se para sair do laboratório.

Bbbbrrrruuuummmm, resmoneia o último trovão, ao mesmo 

tempo que ele fecha a porta da cozinha atrás de si e do avô Al.

 16 

E
STÁ TUDO TRANQUILO NO LABORATÓRIO DO FRANK EINSTEIN.

A trovoada já passou. O Frank dorme. A cidade de 

Midville está em silêncio.

A noite já clareou. Um feixe de luz prateada prove-

niente da Lua, quase cheia, brilha através das janelas enferru-

jadas e da claraboia da fábrica.

O luar reluz sobre a cabeça-torradeira do InteliBot e do seu 

circuito cerebral, que ficou à mostra, no topo de uma pilha onde 

está: um comando de videojogo, um relógio parado, um teclado 

elétrico, uma grelha de hambúrgueres, um liquidificador, um 

motor de avião telecomandado, um aparelho de abdominais, 

um tubo de alumínio, um comando da TV, ímanes, pilhas, 

fechaduras, uma lima de ferro antiga, colunas estereofónicas, 

2
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um aspirador industrial, lâmpadas, um 

monitor de computador, uma buzina de 

bicicleta, uma webcam, uma redoma, 

rodas de um carrinho de bebé, termóme-

tros, ventoinhas, um GPS, uma coleção de 

amostras de rocha, um grande balde do 

lixo prateado e um macaco de peluche fa-

lante estragado que só diz «Abraça-me!».

Cada pedacinho de pedra, metal, madeira e plástico per-

manece estático, enquanto uma ténue brisa noturna que entra 

pela porta da garagem faz corrente de ar e agita a bola de papel 

amarrotada em cima da bancada de trabalho do Frank. A bola 

dá uma volta e meia e vai bater num rolo de fio de cobre. O fio 

de cobre desenrola-se e roça na lima de ferro. A lima tomba 

sobre a amostra de pederneira.

Ao bater na pederneira, o aço provoca uma faísca.

A faísca atinge o centro do cérebro do InteliBot criado pelo 

Frank.

A faísca percorre os finos trilhos do chip de memória do 

circuito informático.

Duplica, triplica, quadruplica e forma uma rede de faíscas 

interligadas, que se assemelham terrivelmente a uma rede de 

neurónios humanos interligados.
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A teia interligada de faíscas transforma-se… numa ideia.

A teia interligada transforma-se… num plano.

O olho da webcam abre-se. Pisca e dispara uma ordem via 

wireless para o corpo sem cabeça do robot. A carga aciona a 

pequena luz verde do peito e acelera até ao núcleo do corpo 

do aspirador. A carga multiplica-se, divide-se e propaga-se 

pelo corpo do robot.

Na bancada, resta ainda uma mão mecânica em forma de 

garra.

Faísca.

A garra abre-se.

Faísca.

A garra fecha-se.

Faísca.

Toda a mão em forma de garra se mexe.
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Erguem-se vagas intrincadas de energia, que preenchem 

os circuitos eletrificados. A mão mecânica em forma de garra 

desaparafusa a parte de trás de um carregador de bateria de 

videojogos. A mão reúne o aspirador industrial de plástico rijo, 

a webcam e a redoma.

A Lua desaparece atrás de uma nuvem passageira.

No laboratório escuro como breu, duas mãos mecânicas 

juntam-se e vasculham a pilha de peças descartadas e fer-

ramentas sob a bancada. As mãos rodam parafusos, enrolam 

molas, ajustam rodas dentadas, cavilhas e martelo e constroem. 

As mãos tornam a ligar circuitos, moldam restos de metal, 

atarraxam peças, fixam tubos e, por fim, colocam uma cabeça 

de robot completamente nova num corpo de robot acabado 

de reconstruir.

A nuvem passa.

O feixe de luar volta a incidir no laboratório.

Agora há algo de novo na bancada do Frank Einstein.

Algo que não estava lá antes.

Algo capaz de pensar.

Algo capaz de aprender.

Algo que está… vivo.

 20 

À
S 8H34 DA MANHÃ, FUSO HORÁRIO LOCAL, O DESPERTADOR DO FRANK 

dispara.

Uma vez que se trata do despertador do inventor 

Frank Einstein, é evidente que não dispara com um 

simples toque.

Dispara por via de um martelo no cimo de um despertador 

antigo, que bate num prego… que derruba uma cavilha… que 

solta um carreto de bicicleta de dez velocidades… que faz cair 

um pequeno haltere para a extremidade de uma corrente… 

que faz girar uma roda dentada… e uma roda… e mais outra, e 

outra, e outra, num labiríntico mecanismo de engrenagens que 

cobrem toda a parede, até que a última roda faz girar uma roda 

dentada em forma de espiral… que roda uma barra de metal… 

3
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«Nunca 

pensei que a 

Ciência pudesse 

ser tão divertida…  

até ter lido este livro.  

Vai pôr todos a rir!»

Jeff Kinney,  
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«Caro Frank Einstein, inventa, por favor,  
uma máquina do tempo. Envia os teus livros para  
o passado, para 1978, ao meu cuidado. E já agora  

um skate que levite. Assinado: Tommy.»
—Tom Angleberger, Origami Yoda

«Os miúdos vão adorar o Frank Einstein.»  
—Eoin Colfer, Artemis Fowl

Legenda da capa:

O Frank Einstein (A) é um miúdo genial, 
cientista e inventor. O Klink (B) tem inte-
ligência artificial. E o Klank (C) tem quase 
inteligência artificial. Juntos vão tentar 
vencer o Prémio de Ciência com a sua in-
venção: uma bicicleta voadora com motor 
de antimatéria. Nada mais simples, basta 
usar os três estados da matéria: sólido 
(D), líquido (E) e gasoso (F). Tudo parece 
ir no bom caminho até surgir T. Edison,  
arqui-inimigo de Frank. Ele é capaz de tudo 
para estragar os planos do nosso génio!
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