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"NUNCA DESISTA!" 
 
 
Como exemplo final e excelente de "NUNCA DESISTA!", de não ser enganado pelas 
aparências exteriores, mas a de sempre tentar ver dentro do coração de uma posição, 
apresentamos uma lenda, escrita por Alexander Kotov, biógrafo de Alexander Alekhine. 
 
A saborosa história de Kotov, que pode ser apócrifa, diz respeito a uma simultânea às 
cegas em que Alekhine jogava contra 32 generais nazistas, durante a segunda guerra 
mundial.  
 
Logo só estavam faltando 4 partidas, tendo o mestre vencido a maioria delas e 
empatado algumas. 
 
 

 
 

Brancas: Alekhine 
Pretas: General nazista 

Alemanha, 1944 
Simultânea - Jogam as Pretas 

 
Quando ele pediu que seu adversário fizesse o lance, num dos jogos remanescentes, 
este disse: 
 
_ Eu abandono, pois não há jeito de impedir o mate em h8 
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Alekhine estava para dizer o equivalente em alemão a "NUNCA DESISTA!", mas tendo 
em conta que seu adversário era um general, ele se absteve disso, e simplesmente 
pediu permissão para jogar de Pretas. 
 
Para seu espanto, isso lhe foi concedido, quando então o campeão do mundo jogou  
1... Rh4!  
2. Nxh4 Qc3 e, em seguida, concentrou-se no tabuleiro seguinte. 
 
Quando retornou àquela partida, o general agora admitiu que as Brancas estavam 
perdidas, porque se  
3. Kc1 Qa1+  
4. Kd2 Qxh1 e ganhando. 
 
Alekhine, controlando mais uma vez sua vontade de dizer "NUNCA DESISTA!", 
sugeriu agora que ele jogasse novamente de Brancas, e ficou ocupado com os outros 3 
tabuleiros, enquanto o general e seus colegas analisavam novamente a oferta. 
 
Depois de concordar com a sugestão de Alekhine, este liquidou a partida com  
3. Qh8+!! Kxh8  
4. Ng6+ Kg8  
5. Rh8++ 
 
Assim sendo, ele ganhou a mesma partida 3 vezes, e tudo isso, lembre-se, enquanto 
jogava contra outros 31 tabuleiros, às cegas!! 
 
 

 
Alexander Alekhine 

 
 

Do livro Asneiras e Brilhantismos (Ian Mullen & Moe Moss) 
Tradução para o português de Adailton J. Chiaradia 
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