O mapa fantasma

Como a luta de dois homens contra o cólera
mudou o destino de nossas metrópoles
Steven Johnson
“O mapa fantasma mostra como epidemias colocam à prova
conhecimento e práticas sociais e se constituem em desafios
políticos. Não é obra de ficção, mas se lê com o mesmo prazer.”
Moacyr Scliar, Veja
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“Um thriller científico ... que não se
consegue largar” The Washington Post

Londres, 28 de agosto de 1854. Este irresistível thriller científico
conta a história de uma epidemia de cólera que se espalhou pelos arredores da cidade, matando mais de 500 pessoas em apenas dez dias. Dois homens iniciariam uma jornada em busca do
mal causador da praga. Contra a mentalidade científica da época e a opinião geral, apontaram a água como o principal veículo
transmissor. A partir de então, dejetos humanos e água potável
passaram a seguir caminhos distintos. A descoberta mudou a
história e possibilitou o desenvolvimento das grandes cidades.
“É uma grande história e Johnson a conta muito bem. O livro é
formidável na arte de reunir pequenos fatos e grandes idéias,
com uma narrativa particularmente forte, com personagens,
anônimos ou não, de grande empatia. Fascinante.”
The New Yok Times
“Maravilhoso. Um trabalho ambicioso e impactante.
Assombroso.” The Wall Street Journal
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