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APRESENTAÇÃO 
 

 
' ..os dias e os anos a frente valerão a pena ser vividos... 
Os homens que forem ao espaço serão capazes de 
alimentar os milhões de famintos da Terra e curar suas 
doenças. Eles serão capazes de encontrar 
um meio de esperança para um futuro melhor. 
Pois esses anos... valerão a pena ser vividos". 
(Edith Keeler, em A Cidade à Beira da Eternidade) 
 
 
 

Criada por Gene Roddenberry em 1966, a série Star Trek 
(Jornada nas Estrelas) tornou-se um fenômeno mundial. Cultuada 
em todos os países onde foi exibida (atualmente 75 países no mundo 
inteiro assistem a série), lidera hoje uma legião de fãs incondicionais 
chamados trekkers. 

A série original com 79 episódios, conhecida como Clássica foi 
um marco na história da televisão americana, abordando assuntos 
polêmicos como racismo, confrontos políticos, religião, entre outros. 
A Série Clássica retrata as aventuras de uma nave espacial, abrigando 
uma tripulação de mais de 400 passageiros, rumo ao desconhecido, 
enfrentando a cada episódio uma nova aventura. 

O sucesso, entretanto, só veio após seu término, em 1969- Foi a 
partir de 1970 que estações locais de tevê começaram a reprisar o 
seriado, conseguindo crescentes índices de audiência. Algumas 
estações inclusive chegaram a exibir os episódios sete dias por 
semana. 

Pouco mais de três anos após Star Trek ter saído do ar e começar a 
se popularizar através das reprises, foi criada uma série de 22 
desenhos animados que, se não atingiu o mesmo nível do seriado, 
marcou por apresentar uma qualidade bem superior em comparação 
aos demais desenhos da época. 

Em 1975 o fenômeno Star Trek tinha se espalhado. Livros, 
brinquedos, kits, máscaras, roupas e toda uma parafernália de produtos 
invadiram o mercado. Naquele Natal, um livro de Star Trek foi 



colocado no topo da lista dos livros mais vendidos do New York 
Times. Se todo esse movimento ocorria devido à Série Clássica, os 
executivos da Paramount conjecturaram sobre os dólares que 
poderiam ser gerados por outra versão de Star Trek. E foi assim que 
Gene Roddenberry ganhou um novo escritório na Paramount Pictures. 

Aproveitando-se do êxito de bilheteria alcançado por Guerra nas 
Estrelas, de George Lucas, a Paramount anunciou o lançamento da 
série Star Trek - Phase II. Durante o ano de 1977 roteiros foram 
escritos, cenários construídos e o antigo elenco contratado, com 
exceção de Leonard Nimoy. Entretanto, com o sucesso de Contatos 
Imediatos de 3o Grau, de Spielberg, e o conseqüente 
desmantelamento do departamento de produção televisiva da 
Paramount, que veicularia a série de tevê, o piloto foi transformado 
em Jornada nas Estrelas - O Filme. Em 1979 Star Trek chegava ao 
cinema trazendo seu elenco original. Outros cinco filmes sucederam-
se, com igual sucesso, tornando-se carro-chefe da Paramount Pictures: 
A Ira de Khan (82), A Procura de Spock (84), A Volta para Casa 
(86), A Fronteira Final (89) e A Terra Desconhecida (91). 

Em 1986 o universo de Star Trek foi expandido com a criação de 
uma nova série: Jornada nas Estrelas - A Nova Geração (The Next 
Generation), narrando as aventuras de uma nova tripulação em uma 
nova nave, quase 80 anos depois da sua antecessora. 

Surgiram ainda duas novas séries derivadas: A Nova Missão 
(Deep Space Nine), em 1993, na qual há a inversão das séries 
anteriores, pois agora são "eles", as outras raças, que vêm de uma 
parte distante da Galáxia visitar o nosso Universo, audaciosamente 
vindo aonde jamais estiveram; e Voyager, que estreou em janeiro de 
1995, no qual duas tripulações inimigas são obrigadas a unir forças 
após perderem-se numa região distante da Galáxia, oferecendo assim 
o conflito de personalidades e ideologias muito diferentes e várias 
outras surpresas reservadas por essa região inóspita, de onde nascerão 
as aventuras desta nova série. 

Em novembro de 1994 estreou nos Estados Unidos mais um filme 
para o cinema do universo trekker. Jornada nas Estrelas - A Nova 
Geração (Generations). Um marco na história da série, onde duas 
gerações encontram-se. A definitiva união de dois grandes sucessos 



representados por seus capitães: Kirk e Picard. 
Quase 30 anos após seu surgimento Star Trek ainda causa 

controvérsias e propõe discussões. Em sua visão de futuro mais 
esperançosa do que pessimista, Roddenberry apresentou-nos mundos 
quase livres de preconceito racial e seres sensíveis as ecologias de 
seus próprios meio-ambientes. Deu-nos, enfim, algo além do simples e 
puro entretenimento, fazendo com que observássemos e 
ponderássemos sobre nossos próprios futuros. 

 
 
 
Silvio Alexandre 
 



INTRODUÇÃO por D.C. Fontana 
 
 
 
Uma ilustração de William Rotzler pode ser vista numa das 

paredes de minha casa. Ela mostra uma mulher conversando com um 
homem. No tornozelo da mulher há uma algema com uma corrente, no 
fim da qual está a USS Enterprise (NCC1701). A legenda indica: "Ela 
me segue por todos os cantos". Isso, em síntese, é o efeito que, Star 
Trek tem em minha vida. Se eu pago alguma coisa numa loja com 
cheque ou cartão de crédito, 

geralmente o vendedor olha para o nome impresso, me olha e diz: 
— Você é a D.C. Fontana? 

— Ãh... sim. 
— De Star Trek? 
— Isso mesmo. Vem em seguida (faça sua escolha): 
(1) cumprimentos pelos roteiros que escrevi, (2) perguntas sobre o 

seriado ou seus atores, (3) o futuro do seriado (as esperanças não 
morrem), ou (4) perguntas de como ele/ela pode vender um roteiro 
para o seriado. Freqüentemente a pessoa comenta que ele/ela cresceu 
assistindo Star Trek. Dependendo da idade da pessoa, isso pode 
significar que ele/ela é um fã de terceira ou quarta geração e viu a 
série através de suas inúmeras reprises e não quando originalmente 
exibida na tevê. 

Um dos muitos fenômenos ligados à Série Clássica é que a série 
nunca deixou de ser reprisada. Em algum lugar do mundo Star Trek 
está sempre sendo exibida para uma audiência sempre fascinada. 

Algumas vezes fico curiosa a respeito da tradução para outros 
idiomas. "Ele está morto, Jim" provavelmente é uma tradução fácil de 
fazer, mas referências mais técnicas devem representar maior 
dificuldade. 

Sempre que uma emissora resolve tirar o seriado da programação 
os telespectadores, agitados, prontamente iniciam uma campanha de 
cartas em protesto até que as coisas voltem ao normal. O seriado 
original ainda recebe um grande número de cartas e muitas pessoas 
escrevem para dizer como Star Trek mudou ou influenciou suas vidas 



para melhor. Certamente influenciou a minha. 
Lembro do dia em que primeiro ouvi o nome Star Trek. Era a 

primavera de 1964 e eu era uma das secretárias de Gene Roddenberry 
na série de tevê The Lieutenant, da Metro-Goldwyn-Mayer. 
Sabíamos que The Lieutenant não seria renovada pela NBC e que 
Gene estava trabalhando na criação de uma nova série. Gene sabia que 
eu era membro da Associação de Escritores na época e que tinha 
alguns créditos como roteirista. Ele foi uma das pessoas que mais me 
encorajou a continuar escrevendo e a tentar carreira como escritora em 
tempo integral. Uma tarde, ele me entregou algumas folhas 
datilografadas e disse "É isso que estou imaginando para a próxima 
série. Quero saber o que você acha". 

Levei o material para casa e li naquela noite. Não havia muita 
coisa escrita, mas a nave (então a USS Yorktown) destacava-se como 
um excitante veículo para as estrelas, capitaneada pelo jovem e 
enérgico capitão Robert April, auxiliado por um oficial de ciências 
chamado Spock, que era meio-humano e meio-marciano (sua pele era 
avermelhada nos primeiros rascunhos). Não gostei muito desse oficial 
em particular naquela época, mas estava impressionada. Quando 
devolvi o texto no dia seguinte, disse para Gene: "Só tenho uma 
pergunta. Quem vai interpretar Spock?" 

Ele pegou umas dez fotografias e jogou em cima da mesa. Era a 
foto de um ator que recentemente trabalhara em The Lieutenant que 
eu conhecia muito bem porque fora o ator convidado na primeira 
história que eu havia vendido quatro anos antes: Leonard Nimoy. 
Todo, o resto sobre o seriado estava em aberto, mas a escolha de 
Leonard Nimoy nunca mudou desde o início. 

A MGM, que aceitara dar "uma primeira olhada" no projeto de 
Gene, desistiu de Star Trek (sempre visualizei os executivos dessa 
companhia se roendo em agonia e frustração por causa dessa decisão). 
Uma vez livre de sua obrigação com a Metro, Gene e seu agente 
começaram a oferecer Star Trek a outras companhias. Os felizardos 
foram Oscar Katz, diretor da Desilu Productions, e Herb Solow, que 
sucedeu o senhor Katz. Eles fizeram um acordo com a Norway 
Productions, empresa de Gene, para co-produzir Star Trek - mas só se 
a série fosse vendida a uma rede de televisão. 



Então teve início à odisséia pelas "Três Grandonas" da época: 
CBS, ABC e NBC. Gene explicava como desenvolveria o projeto, 
descrevia seu potencial, os personagens e as aventuras - e recebia em 
troca um total silêncio. Por fim, frustradíssimo durante um encontro 
com executivos da NBC, ele explodiu: 

"É como se fosse Caravana * para as estrelas! 
* Caravana é o título em português da série de faroeste "Wagon Train".(N.T.) 

 
Esse tipo de coisa eles conseguiram entender e Star Trek foi 

comprada pela NBC no final da primavera de 1964. 
Dois longos anos se passaram antes de Star Trek virar série. 

Primeiro, um piloto de uma hora de duração foi desenvolvido do 
formato original. O roteiro foi escrito no verão e a USS Yorktown 
tornou-se a USS Enterprise. O capitão Robert April virou Robert 
Winter e, por fim, Christopher Pike. Ele ganhou uma tripulação além 
do sr. Spock, incluindo uma misteriosa primeira oficial mulher 
simplesmente chamada Número Um. O sr. Spock mudou de meio-
marciano, meio-humano para um híbrido vulcano/humano. A nave e a 
tripulação possuíam lasers como armas e o teletransporte foi criado. 

Franz Bachelin, o diretor de arte, e seu assistente Matt Jeffries 
elaboraram o visual da série e, especialmente, o visual da Enterprise 
(uma coisa interessante deve ser comentada: Franz era alemão de 
nascimento e piloto por seu país na Primeira Guerra Mundial. Matt 
Jeffries era piloto particular e co-pilotou um B 17 durante a Segunda 
Guerra Mundial. Gene também era um experiente piloto da guerra do 
Pacífico e um ex-piloto de companhia aérea. Toda essa experiência 
com aviação fez da Enterprise um "pássaro" muito interessante). Um 
velho amigo meu, William Theiss, impressionara Gene com suas 
criações e foi integrado à equipe como figurinista. E o inimitável 
Robert H. Justman foi o primeiro assistente de direção quando o 
primeiro piloto de Star Trek chegou aos estúdios da Desilu Culver, no 
inverno de 1964/65. 

Foi quando a NBC rejeitou o piloto por ser "muito cerebral". 
Mas os executivos também pressentiram que havia alguma coisa 

que poderia fazer da série um sucesso, e deram a Gene a ordem para 
realizar um segundo piloto, uma atitude sem precedentes na história 
da indústria televisiva. Samuel A. Peeples foi designado para escrever 



o roteiro do segundo piloto baseado na criação de Gene. 
O ator Jeff Hunter declinou do papel principal e a procura por um 

novo capitão começou. Os trajes mudaram em estilo e cor. O visual da 
nave também sofreu uma leve alteração e as armas tornaram-se feisers 
ao invés de laseres. Gene revisou seus personagens, com exceção do 
sr. Spock; e todo o elenco do seriado foi reescalado. 

Depois de muitas considerações, o novo comandante da Enterprise 
passou a ser William Shatner como o capitão James R. Kirk (sim, 
James R. Kirk). O segundo piloto foi filmado no verão de 1965. 
Somente no início de 1966 é que a NBC deu seu consentimento 
definitivo para Star Trek decolar como série. 

A equipe de produção consistia de Gene Roddenberry como 
produtor/ escritor e John D. F. Black como editor de roteiro/escritor. 
Bob Justman virou produtor associado da série. Bill Theiss 
permaneceu responsável pelos figurinos e Matt Jeffries tornou-se o 
diretor de arte. Quase to dos os outros envolvidos eram novos na 
equipe. 

Nessa época, já não trabalhava apenas para Gene como sua 
secretária de produção, mas sim continuava com minha carreira de 
escritora, que começara em 1960 com a venda de vários roteiros para 
uma série chamada The Tall Man. Outros roteiros seguiram-se 
(lentamente) até que, no início de 1966, eu tinha nove títulos com meu 
nome. Quando a produção da série teve início, Gene me perguntou se 
eu queria fazer um roteiro para ele. Escolhi uma história que o Guia 
dos Escritores e Diretores da série intitulava "O Estranho Charlie". 

A série já estava em produção quando alguém (acredito que Bob 
Justman) percebeu que os novos roteiros referiam-se ao capitão como 
James T. Kirk - e a lápide que Gary Mitchell fez para o capitão em 
Onde Nenhum Homem Jamais Esteve claramente mostrava James 
R. Kirk. Gene pensou a respeito e decidiu que, se perguntassem o por 
quê da discrepância, a resposta seria: "Gary Mitchell tinha poderes 
divinos, mas basicamente era um humano. Ele cometeu um erro". 

Nunca arranjamos uma explicação plausível para o fato de a nave 
auxiliar não ter sido usada no roteiro de Richard Matheson, O Inimigo 
Interior . O enredo indicava que os membros da tripulação ficavam 
presos num planeta glacial devido a um defeito no teletransporte. A 



verdade é que a nave auxiliar ainda não havia sido construída. A 
companhia AMT finalmente entregou o modelo da nave já com um 
terço do primeiro ano da série em andamento, a tempo de ser usada no 
Primeiro Comando, roteiro de Oliver Crawford. Uma vez 
estabelecido que havia uma nave auxiliar a bordo da Enterprise, os fãs 
começaram a escrever apontando a discrepância. Finalmente tivemos 
de admitir nosso erro. Não tínhamos visto necessidade para uma nave 
auxiliar até que uma história surgiu exigindo sua utilização. 

De fato, a Enterprise precisou cresceu com o desenvolvimento das 
histórias e novos cômodos e áreas foram criadas para essa 
necessidade. À medida que a temporada passava, novos corredores 
eram acrescidos; os tubos Jeffries e a sala de controle auxiliar 
surgiram. A enfermaria e a engenharia mudaram e foram expandidas. 
"Como isso podia acontecer durante uma missão de cinco anos no 
espaço?", alguém perguntaria. 

"A Enterprise é colocada numa doca espacial num planeta da 
Federação para manutenção e reforma", nós respondíamos com a 
maior seriedade. 

Um executivo da NBC uma vez disse: "O problema com o pessoal 
de Star Trek é que vocês acreditam mesmo que aquela maldita nave 
está lá em cima". 

Bob Justman o encarou fixamente e se saiu com um: — "E está". 
Em setembro, John D. F. Black, que estava atuando como editor de 

roteiro, recebeu uma oferta para escrever um filme e optou por deixar 
Star Trek. Ele foi substituído por Steven Carabatsos. Ao mesmo 
tempo, Gene L. Coon juntou-se à série como produtor, e Gene 
Roddenberry assumiu o título de produtor executivo. Eu deixei minha 
função de secretária de produção para escrever como free-Iancer e 
completar meu segundo roteiro, Amanhã é Ontem. 

No início de novembro, Gene já sabia que não renovaria o contrato 
de Carabatsos por mais treze semanas. Entregou-me um roteiro 
intitulado O Caminho dos Esporos, que, segundo ele, não estava 
funcionando direito. Se eu pudesse reescrevê-lo de forma que 
agradasse a ele, à Desilu e à NBC, eu seria contratada como editora de 
roteiro. Comecei a reescrever a história, e reformulei todo o enredo. 
Em princípio, a história envolvia o encontro de Sulu com um antigo 



amor, Leila Kalomi, o exótico nome da personagem de Jill Ireland. 
Depois de pensar a respeito, disse para Gene Roddenberry: "Isso 
deveria ser uma história de amor... para o sr. Spock". 

Gene concordou e me disse para escrever dessa forma. O resultado 
foi Deste Lado do Paraíso, que acabou agradando a Gene, à Desilu e 
à NBC, de forma que comecei a trabalhar com a equipe de escritores. 
Em meados de dezembro de 1966, fui contratada como editora de 
histórias de Star Trek. 

Os dezoito meses seguintes foram os mais deliciosos que já vivi. 
Trabalhando nos roteiros em associação com Roddenberry e Coon era 
estimulante e desafiador. Todos os atores eram maravilhosos e 
queriam ajudar a desenvolver seus personagens. Interpretando a 
mesma pessoa semana após semana numa série pode tornar-se algo 
muito aborrecido para os atores e a audiência se o personagem for o 
mesmo todas as semanas. O segredo de manter o interesse das pessoas 
é como descascar lentamente uma cebola. Cada vez que uma camada é 
retirada, algo novo é revelado sobre o personagem. É como dividir um 
presente surpresa com a audiência — algo fresco e especial. Os atores 
davam a seus personagens um pensamento real e isso servia de 
trampolim para que novas histórias fossem desenvolvidas. Às vezes 
era apenas uma situação (como o duelo verbal de Spock e McCoy) ou 
um gesto (como o Famoso Toque Neural de Spock, mencionado nos 
roteiros como "FTNS"), mas tudo isso coloria e dava um sabor 
especial aos roteiros e personagens. 

A equipe era talentosa e engenhosa em poupar tempo (e, portanto, 
dinheiro) e em colocar as melhores imagens possíveis na tela. Todos 
estavam orgulhosos com o fato de que nenhuma equipe era tão rápida 
em movimentar-se de um cenário para o outro e deixar tudo pronto 
para o início da filmagem. Mesmo os carpinteiros, os pintores e todos 
que criavam os cenários tinham orgulho por estarem trabalhando em 
Star Trek. Acima de tudo, eles eram a única equipe em Hollywood a 
construir toda semana um planeta diferente no Estúdio 10. 

E, é claro, todos experimentávamos um certo prazer em ver como 
Bill Theiss iria se sair com suas novas criações. Havia vezes em que 
seus trajes faziam Jean Messerschmidt, o censor da NBC, subir pelas 
paredes. A "Teoria Theiss de Estimulação" consistia em pegar uma 



parte não muito sensual do corpo (como as costas ou as coxas) e exibi-
la escancaradamente. Acrescentava-se a isso a promessa de que uma 
parte do traje poderia cair a qualquer momento e revelar tudo. Aqueles 
que acreditavam na promessa morriam de frustração. Os vestidos 
nunca falhavam... e as atrizes praticamente tinham de ser coladas a 
eles! 

Apesar dos índices de audiência do seriado não serem os mais 
altos, nós nos sentíamos recompensados pessoalmente pelo fato de 
que os fãs aos milhares estavam escrevendo todas as semanas e nos 
dizendo que amavam Star Trek. As cartas começaram a chegar depois 
que o primeiro episódio foi exibido. No princípio, era pilhas de cartas, 
depois uma sacola e, então, montes de sacas cheias de 
correspondência. Embora algumas das cartas mais curiosas e 
interessantes merecessem uma resposta pessoal da equipe, á maioria 
era respondida por um serviço de correspondência. Curiosamente, pela 
primeira vez que se tinha conhecimento, os escritores do seriado 
estavam recebendo cartas de fãs. Isso indicava o nível de inteligência 
dos telespectadores. Eles tomavam o cuidado de ler os créditos e 
sabiam que eram os escritores que faziam os roteiros e que os atores 
não apenas "falavam e faziam as coisas acontecerem". Mas a NBC 
não ficou impressionada com isso. E, no fim da primeira temporada, 
decidiu cancelar o seriado. 

Os fãs, contudo, tinham outras idéias. Eles simplesmente não 
aceitaram o fato de que a NBC planejava cancelar Star Trek. Uma 
campanha de cartas teve início, uma campanha que acabou se 
tornando uma verdadeira enxurrada de cartas de protesto. Uma vez 
que as emissoras tradicionalmente acreditavam que cada carta 
recebida expressava a opinião de cem outros telespectadores que não 
tinham tempo para escrever, o número de cartas recebidas os 
convenceu de que Star Trek tinha audiência suficiente para merecer 
uma segunda temporada. E quando o seriado mais uma vez estava sob 
ameaça no fim da segunda temporada, a correspondência começou 
novamente. Eles mantiveram a série. E, ao mesmo tempo, decidiram 
acabar com ela. 

A maioria das pessoas sabe o que aconteceu com a terceira 
temporada. O seriado foi colocado num horário péssimo, que naquela 



época representava morte certa, especialmente para uma série com o 
tipo de audiência que Star Trek possuía: sexta-feira, às 22 horas. O 
público leal a Star Trek não era apenas um grupo de fãs de ficção 
científica ou crianças, mas geralmente consistia de estudantes de 2Q 
Grau e universidade, jovens casais, homens de negócios e outros 
profissionais liberais. Infelizmente, eles não possuíam o aparelho 
medidor de audiência em seus aparelhos de tevê (Vários anos depois 
de Star Trek sair do ar, uma análise da audiência demonstrou que era 

esse exatamente o tipo de audiência que a NBC mais queria 
conquistar). Gene Roddenberry, que voltara à série como produtor 
ativo, decidiu novamente afastar-se das funções, inclusive da 
produção executiva. A série tornou-se menos filosófica e começou a 
seguir a fórmula "um monstro por semana". Os índices caíram muito 
abaixo do nível e do ponto que qualquer campanha de cartas pudesse 
lazer alguma coisa e Star Trek foi retirada da programação em 1969. 

Fiz muitos amigos em Star Trek Escrevi oito roteiros e duas 
histórias e iniciei com êxito minha primeira experiência como editora 
de história. O seriado era bastante reconhecido dentro da indústria e, 
portanto, seus créditos eram uma espécie de passaporte para novos 
empregos. Mas era triste ver uma série tão querida morrer por um caso 
terminal de negligência executiva. 

Deixei Star Trek no final de sua segunda temporada para trabalhar 
como free-lancer de novo. Naquele ano, fiz roteiros para Big Valley, 
Lancer e Chaparral, assim como duas histórias e um roteiro para a 
terceira temporada de Star Trek. Nos anos que se seguiram estive 
muito ocupada como escritora e, inclusive, recebi uma indicação para 
um prêmio da Associação de Escritores. Star Trek agora vivia através 
das reprises em estações de tevê no interior do país. Por volta de 1971, 
as convenções de Star Trek tiveram início. 

Star Trek passou a ser incluída nos programas das convenções de 
ficção científica em geral. Nessa época, contudo, convenções 
dedicadas apenas a Star Trek começaram a ser organizadas. Acredito 
que elas não apenas prolongaram a vida das reprises do seriado, como 
também conquistaram novos fãs com a “Star Trek completa". Se 
alguém tivesse visto apenas a série em reprise, certamente assistira 
apenas episódios editados. As estações locais costumavam editar uns 



cinco minutos de história para poder acomodar o grande número de 
mensagens comerciais. Geralmente era a apresentação do episódio que 
sofria a incisão, mas o editor de cada emissora podia muito bem cortar 
as passagens que achasse melhor. Portanto, o mesmo episódio exibido 
em, vamos dizer, São Francisco, Los Angeles e San Diego poderia ter 
sido cortado de três formas completamente diferentes. Os 
organizadores das convenções alugavam cópias diretamente da 
Paramount e as exibia na íntegra. Os famosos "bloopers" (erros de 
gravação) também surgiram nessa época e tornaram-se uma grande 
atração das Convenções. 

Fui convidada para algumas Convenções (os escritores eram muito 
apreciados pelos fãs de Star Trek, um fato que nós, escritores, 
adorávamos: podíamos contar histórias sobre a origem e o 
desenvolvimento dos roteiros, enquanto os atores contavam anedotas 
sobre a vida em estúdio). Nessa época surgiu o Star Trek 
Welcommittee, uma organização nacional que fazia a coordenação e a 
troca de informações entre os fãs individuais e demais fãs-clube, 
mantendo-os a par das atividades das convenções. Fiz amizades com 
muitos desses fãs. 

Um dos fãs que mais impressionava a qualquer pessoa ligada a 
Star Trek era o jovem George La Forge**. Portador de uma 
deficiência física de nascença, que o mantinha confinado a uma 
cadeira-de-rodas, George não perdia uma convenção de Star Trek. 
Numa delas, Gene Roddenberry chegou a formalmente promovê-lo a 
almirante da Frota. A mãe de George uma vez disse acreditar 
firmemente que o interesse do filho por Star Trek tinha dado a George 
força para viver mais anos do que talvez conseguisse. Star Trek podia 
orgulhar-se disso ou dos vários jovens que escreviam dizendo que o 
seriado (ou um episódio específico) os encorajara a seguir uma 
carreira produtiva, uma educação, ou então os incentivara a trocar um 
caminho destrutivo de vida para um mais positivo. Alguns deles 
chegaram a comentar a esperança proporcionada pelo seriado, que os 
tirara até mesmo de uma depressão suicida. Algumas vezes os 
episódios apenas os faziam pensar. Star Trek podia ter orgulho disso 
também. 

** Gene Roddenberry posteriormente homenageou esse fã dando seu nome a um dos 
personagens da Nova Geração, o engenheiro-chefe Geordi LaForge. (N.T.) 



As convenções naquele tempo eram grandes, reuniam milhares de 
pessoas. Algumas convenções doavam seus rendimentos para 
organizações beneficentes; outras apenas faziam dinheiro para seus 
promotores. Esse tipo de atração deve ter feito alguém pensar porque, 
na primavera de 1973, Gene Roddenberry e Lou Scheimer, presidente 
da Filmation, me convidaram para almoçar. Eles me disseram que a 
NBC estava interessada em fazer uma versão em desenho animado de 
Star Trek para sua programação de sábado de manhã. A Filmation 
faria a animação; Gene seria o produtor executivo e eu fui convidada a 
me unir ao time. Assinei contrato como produtora associada e editora 
de histórias. 

Gene estava determinado a fazer de Star Trek um desenho 
animado que não fosse apenas para crianças. Deveria ser fiel ao 
seriado original e deveria contar histórias adultas, independente do 
fato de que a audiência de sábado de manhã era constituída 
basicamente por crianças. Esperávamos atrair telespectadores mais 
velhos. Além disso, a animação permitia uma nova dimensão 
impossível aos filmes com atores de verdade. As histórias poderiam 
acontecer em ambientes hostis (debaixo d'água, por exemplo). 
Cenários mais variados e mais complexos poderiam ser criados e 
novos alienígenas poderiam surgir sem ter de esbarrar na dificuldade 
de máscaras, maquiagens ou zipers aparecendo. Apenas nos desenhos 
animados poderíamos desenvolver tão bem os felinóides carnívoros de 
Larry Niven, os Kzin. A animação tornou possível a participação de 
tripulantes alienígenas regulares, como o navegador Arex, com seus 
três braços e três pernas, e a tenente M'Ress, outra felinóide. Também 
permitia aos fãs verem pela primeira (e única) vez como um "ursinho 
de pelúcia vulcano", o sehlat, realmente se parecia. As vozes 
pertenciam aos atores da série, Bill Shatner, Leonard Nimoy, DeForest 
Kelley, George Takei, Jimmy Doohan, Nichelle Nichols e Majel 
Barret, com a participação especial ocasional de Mark Lenard, que 
interpretava Sarek. 

Participei da Convenção de Ficção Científica Mundial em Toronto 
naquele final de semana que coincidia com o feriado do Trabalho 
levando, com muita ansiedade, uma pequena amostra do nosso 
trabalho. Não tínhamos concluído nenhum episódio ainda e tudo que 



podíamos exibir era uma breve (um minuto!) seqüência do novo 
seriado. Eu estava programada para a noite de sábado e durante todo o 
dia ouvi comentários nada favoráveis quanto à versão animada de Star 
Trek. Havia previsões terríveis e observações mordazes sobre os 
desenhos para crianças e o clima estava absolutamente frio quando 
pedi ao operador que projetasse meu pedaço de filme para um salão 
lotado de fãs. 

Então foi pura magia. A música familiar tomou conta dos alto-
falantes e a Enterprise cruzou a tela novamente contra o fundo escuro 
de estrelas. O título e o nome dos atores também invadiram a tela. Não 
importava que fosse animação. Não importava que, para os objetivos 
da animação, o brilho prateado da nave tivesse de ser um cinza escuro 
para proporcionar o "movimento" na animação. A fidelidade ao 
original já no primeiro minuto de desenho ganhou a confiança dos fãs. 
Quando a tela escureceu, a audiência aplaudiu em delírio. Então 
começou a propaganda boca a boca. Star Trek - o verdadeiro Star 
Trek — estava de volta, mesmo que em desenho animado. 

O fato de a Associação de Escritores estar em greve entre março e 
junho daquele ano nos ajudou em nossa insistência quanto a qualidade 
do material do desenho. Excelentes escritores que provavelmente não 
estariam disponíveis nesse período encontravam-se sem emprego e 
trabalhar para um desenho animado era um campo perfeitamente legal 
para eles, uma vez que isso não fazia parte do estatuto da Associação 
de Escritores. Por isso chamamos veteranos de Star Trek como Sam 
Peeples, David Gerrold, Margareth Armen, Stephen Kandel, Paul 
Schneider e David Harmon para fazer os roteiros da primeira 
temporada. Walter Koenig escreveu um roteiro para nós. E eu escrevi 
Yesteryar. 

A NBC estava muito preocupada com Yesteryar. Afinal, lá estava 
eu falando em eutanásia de um animal de estimação em um desenho 
para as manhãs de sábado: "Não se preocupem!", disse Gene. 
"Confiem em Dorothy". O resultado da história é o que eu sinto em 
relação à morte com dignidade de animais sofrendo dores horrorosas 
ou ferimentos severos. Pelo que eu saiba, a NBC jamais recebeu 
qualquer carta de protesto a respeito do final do desenho. 

Embora a série de desenhos tenha durado duas temporadas, eu 



trabalhei nela apenas na primeira. Devido à natureza da animação e a 
extraordinária quantidade de tempo e dinheiro dispensada a um 
episódio de meia hora, a primeira temporada teve apenas dezesseis 
histórias. A segunda foi originalmente exibida com apenas seis 
episódios inéditos misturados aos antigos. Esse curto seriado em 
desenho animado, assim como seu predecessor, teve sua vida 
revigorada através das reprises e, posteriormente, através do 
videocassete e videodisco. 

Voltei a escrever para seriados de tevê, como São Francisco 
Urgente, O Homem de Seis Milhões de Dólares, Elo Perdido e 
Police Woman. Em 1976, fui editora de histórias da série Viagem 
Fantástica. Logo depois trabalhei para Logan's Run. Esses dois 
trabalhos foram conseqüência direta da reputação que adquiri com 
Star Trek. Roteiros para Os Waltons, Dallas e outras séries ocuparam 
meu tempo no final dos anos 70. 

Durante esse tempo houve uma tentativa de produzir outra série 
Star Trek. Não sei por que o projeto não foi avante, mas alguém da 
Paramount notou o enorme sucesso de Guerra nas Estrelas, em 
1977, e lembrou que a empresa também era dona dos direitos de uma 
aventura de ficção científica. Todos nós sabemos até onde isso levou - 
especialmente agora que, enquanto estou escrevendo esse texto, um 
roteiro para um sexto filme de cinema está em preparação. Os filmes 
tornaram um sucesso tão popular quanto lucrativo e acredito que 
serviram de incentivo para o anúncio de uma nova série Star Trek, 
logo depois que a série clássica completou seus 20 anos de existência. 

O novo conceito estabelecia uma nova tripulação, especialmente 
um novo capitão, e a expansão da visão de Star Trek para os anos 80 e 
90. Os fãs mais leais odiaram a idéia desde o início. Pela primeira vez, 
a correspondência que começou a chegar era de protesto. Talvez eles 
tenham se sentido mais seguros quando souberam que Gene 
Roddenberry estaria encarregado da nova série, assim como outros 
nomes familiares à equipe, como Bob Justman, Bill Theiss, John 
Dwyer, Charles Washburn, David Gerrold e... D.C. Fontana. 

Mas um capitão careca? Uma nave com mil tripulantes, inclusive 
famílias? Um adolescente considerado um gênio e sua mãe médica? 
Uma mulher como oficial de segurança? Um andróide? Um oficial 



klingon na ponte? Não me admira que os fãs tivessem lá suas dúvidas. 
Era algo tão diferente da Star Trek que eles apoiaram tão fielmente 
durante anos... Afinal de contas, os fãs tinham Star Trek como algo 
muito seu. 

Todos nós envolvidos na evolução de A Nova Geração também 
tínhamos particularmente nossas dúvidas. A tarefa era difícil de ser 
feita uma vez, impossível de se fazer duas vezes. Mesmo assim a 
equipe, o elenco, e todos envolvidos com A Nova Geração estavam 
determinados a realizar o impossível. 

Produzir uma série de tevê é um verdadeiro exercício de loucura. É 
muito divertido fazer, mas requer longas horas de trabalho exaustivo, 
inclusive noites e finais de semana. Demanda total dedicação da 
mente e de nossas energias. Pessoas de criação raramente são muito 
tensas e a produção de uma série pode significar relações 
personalidades em conflito. Todos querem que o projeto seja um 
sucesso, apenas não concordam nos caminhos trilhados para atingir 
esse sucesso. Quando chega o dia em que o seriado recém-nascido é 
apresentado à audiência, uma cosa é definitiva: ou cai em seus 
primeiros passos ou então continua engatinhando e em crescimento. A 
Nova Geração está agora em seu quarto ano de sucesso. 

Deixei a produção da nova série depois dos treze primeiros 
episódios e agora estou concentrada em escrever roteiros para cinema. 
Estou muito orgulhosa do fato de ter contribuído para as três versões 
de Star Trek. Também tenho orgulho do fato de que escrevi mais 
roteiros para Star Trek*** do que qualquer outra pessoa e a maioria 
deles foi bem recebido e é lembrado com carinho pelos fãs. 

Aconteceu no outro dia: parei numa livraria para comprar um livro 
de referência. Quando entreguei meu cartão de crédito, o vendedor 
naturalmente conferiu o nome e, em seguida, o observou de forma 
mais atenta. 

— É D.C. Fontana? 
— Ãh... sim 
— Céus, eu amei seu trabalho em Star Trek.. 
Eu também, amigos, eu também. 

Dezembro de 1990. 
*** D.C. Fontana refere-se obviamente a Série Clássica, uma vez que agora foi superada 

por outros escritores da Nova Geração. (N.T.) 
 



PREFÁCIO DO LIVRO 3 
 

Alguns prêmios para Star Trek  
— e uma carta aberta. 

 
Os fãs de ficção científica costumam ir a uma Convenção Mundial, 

que acontece todos os anos em diferentes cidades (embora só tenha 
sido realizada fora dos Estados Unidos uma única vez, na Inglaterra, 
na cidade de Londres, em 1965). A mais recente, realizada em 
Berkeley, Califórnia, foi a vigésima sexta. 

Um dos pontos altos do programa é a premiação dos melhores da 
ficção científica, como romance, novela, conto, dramatização etc. 
Esses prêmios são estatuetas chamadas "Hugo" em função de Hugo 
Gernsback, o criador da primeira revista de ficção científica 
(Amazing Stories), em 1926. 

Uma das categorias mais recentes é a "melhor apresentação 
dramática", .mas raramente existem indicações para esta categoria e a 
premiação acaba não existindo. 

Mas desde que Star Trek foi lançada, as coisas têm sido diferente. 
Na convenção de 1967, em Nova York, o vencedor desta categoria foi 
Gene Roddenberry, não como criador ou produtor de Star Trek (embora 
seja os dois), mas como o autor do episódio chamado A Coleção, que foi 
exibido durante a primeira temporada da série. 

E, em 1968, todas as quatro indicações para "melhor apresentação 
dramática" foram para Star Trek. Três desses roteiros foram adaptados nesse 
volume; eu os indiquei através de asteriscos. 

E quanto ao quarto? Bem, o quarto é o atual vencedor do prêmio Hugo, 
Cidade à Beira da Eternidade, de Harlan Ellison. Não faz parte deste 
volume porque já consta do livro anterior, Star Trek 2. E, a julgar pela 
correspondência, também é o grande favorito dos leitores dessas adaptações, 
pois uma coisa é certa, os fãs de ficção científica e os admiradores de Star 
Trek não parecem concordar em muita coisa, pelo menos em não mais de 
dez por cento. 

O Hugo, a propósito, não foi o primeiro prêmio para Harlan Ellison por 
esse roteiro, que também foi votado o melhor roteiro para tevê do ano pelos 
escritores deste veículo. Esse prêmio foi dado, contudo, não pelo roteiro 
como visto na série, mas pela versão original do sr. Ellison, que precisou ser 
editado para o seriado porque, entre outras coisas, era muito longo. 



Menciono isso porque os leitores do livro anterior devem lembrar que, ao 
fazer a adaptação do roteiro de ambas as versões, tive receio de estragar a 
coisa toda nesse processo, embora os leitores tenham dito que isso não 
aconteceu (como o sr. Ellison também disse). 

Existe mais uma coisa que gostaria de falar a respeito da 
correspondência dos fãs, principalmente porque, acho eu, é algo muito 
interessante em si e incentiva uma esperança de que esse fator possa 
influenciar os patrocinadores e executivos de emissoras que acreditam nos 
institutos de audiência na tevê. Desde 1951 já escrevi e publiquei vinte e sete 
romances e coletâneas de contos (incluindo um volume de ensaios sobre 
ficção científica). Todos esses livros ainda estão em catálogo e um 
deles foi ganhador do prêmio Hugo. Além disso, já escrevi muitos 
contos e outros tipos de textos; o primeiro apareceu no início dos anos 
40 e muitos fizeram parte de antologias - muitos deles repetidas vezes 
- de 58 coleções diferentes, pelo que já pude contar. 

Não menciono todos esses elementos para me exibir - bem, não 
inteiramente, para falar a verdade - mas como comprovação de um 
fato impressionante: tenho recebido mais cartas por causa de meus 
primeiros dois livros de Star Trek do que recebi em toda minha vida 
como escritor. 

Não preciso contar as cartas para comprovar isso. Tudo o que 
preciso fazer é olhar a diferença entre a pilha do que já recebi e a das 
que estou recebendo. 

Essa correspondência começou a chegar a um ritmo de duas cartas 
por dia desde janeiro de 1967. Agora tenho uma impressionante 
coleção delas. As pessoas que escrevem vão das crianças menores de 
dez anos, passando por estudantes secundários (um grande subgrupo) 
às donas-de-casa. Não que o remetentes forneçam sua idade, é claro, 
mas consigo fazer um bom levantamento estatístico, de tal forma que 
posso citar que os remetentes situam-se na faixa dos 13 anos. Mas a 
média etária mesmo fica em torno dos 15 anos - isto é, existem tantos 
remetentes acima dessa cidade, quanto abaixo dela.* 

* Essa diferença mostra que as pessoas acima de 15 anos são, em sua maioria, jovens 
adultos. A maior idade estabelecida foi de 28 anos. 

 
A maioria das pessoas que escrevem dizem que nunca leram ou 

viram ficção científica antes de Star Trek e, se o fizeram, dizem que 
não gostaram. Alguns me pedem indicação de outros livros de ficção 



científica ou o nome de livros que eu tenha escrito. Outros falam de 
sua extrema necessidade de começar a escrever esse tipo de literatura 
e algumas vezes as cartas vêm acompanhadas de manuscritos. Em 
síntese, é óbvio que Star Trek criou um tipo inteiramente novo de 
público. 

Por um ano tentei responder a cada uma dessas cartas, mas o 
tempo que roubava de minha atividade principal tornou-se um 
problema sério e eu tive de desistir, verdadeiramente com muita pena 
(isto é, desistir de responder às cartas). Contudo, existe uma resposta 
que eu me descobri repetindo e que gostaria de reproduzir aqui. Essa é 
a resposta que eu dou a todas as pessoas que me enviam contos, 
sugestões para roteiros, ou até mesmo roteiros completos para Star 
Trek. 

"Não tenho a menor relação com Star Trek, incluindo a seleção de 
roteiros. Tudo o que faço é adaptar em contos alguns dos roteiros. 
Além disso, é regra dos produtores diz que qualquer um, mesmo que 
vagamente ligada a uma série e que receber qualquer tipo de sugestão 
ou material de pessoas que não sejam representadas por agentes 
reconhecidos no meio deve devolver o material sem sequer tocá-lo, e 
que é o que estou fazendo também. Existem motivos legais para que 
isso seja feito e que estou certo que todos entenderão. 

"Além do mais, se quiser escrever ficção científica, suas chances 
vão ser bem maiores se tentar escrever uma história original para uma 
revista especializada, ao invés de basear seu trabalho em personagens 
que já existem num seriado de tevê muito famoso. A originalidade é 
mais valorizada na ficção científica do que em qualquer outro gênero 
literário. Portanto, não importa seu afeto pelos personagens de Star 
Trek - do qual também compartilho - mas é melhor criar seus próprios 
personagens". Tenho escrito esses dois parágrafos tantas vezes que já 
os sei de cor. Uma outra coisa que tenho escrito é isso: 

"Sinto muito, mas não tenho fotos de Star Trek para enviar, nem 
posso fornecer uma cópia de roteiros -os roteiros que recebo 
pertencem ao seriado e não a mim. Escrevam para a produtora da série 
para obter mais informações. Nunca estive nos estúdios ou encontrei 
nenhum dos atores; e vi o sr. Roddenberry exatamente três vezes, 
durante Convenções, junto a outros 800 participantes". 



E gostaria de acrescentar isso: antes de escrever, procure um livro 
chamado The Making of Star Trek, de Stephen E. Whitfield e Gene 
Roddenberry (Ballantine Books, Nova York). É um livro que 
certamente contém as informações que vocês estão procurando - e 
montes de fotos também. 

Finalmente: obrigado a todos vocês que sugeriram quais roteiros 
devo incluir em meus livros; estou fazendo um cômputo da votação. 
Obrigado, também, a todos que pediram que eu escrevesse um 
romance original sobre Star Trek. Tanto o estúdio, quanto a editora 
concordaram, para minha surpresa, que essa é uma boa idéia, por isso 
é algo que está em estudo. 

E para vocês que têm me escrito e não obtiveram uma resposta, 
espero que aceitem isso como uma desculpa e uma explicação. Pelo 
menos, acho que esses esclarecimentos respondem às perguntas que 
mais freqüentemente são feitas. 

 
 
 

JAMES BLISH 
Brooklyn, N. Y.  

1968 
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Título da adaptação: Where no man has gone before 
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Onde nenhum homem jamais esteve 
 

 
A data estelar 1312.5 era um marco para a U.S.S. Enterprise, pois 

representava o dia de sua primeira aventura além da fronteira de nossa 
Galáxia. A tela da sala de reuniões já exibia um visual incomum -
translúcidas estrelas cravejadas num painel de profunda escuridão, 
intercaladas apenas por manchas de leitosa fosforescência, sinais da 
existência de outros milhões de galáxias a anos-luz de distância. 

Kirk e Spock, com o tabuleiro de xadrez tridimensional entre eles. 
tinham os olhos fixos no centro do espaço exibido pela tela, onde repousava, 
ainda invisível, um objeto detectado pelos sensores da Enterprise, um objeto 
que, estranhamente, transmitia o código de uma nave estelar desaparecida há 
dois séculos. 

— Sua vez, capitão — avisou Spock. 
— Devíamos estar interceptando aquela coisa agora — disse Kirk, 

pensativo. 
— A ponte vai nos avisar... 
—... a qualquer minuto — Spock concluiu a frase para ele. — Eu vou 

dar xeque-mate em seu próximo movimento, senhor. 
—Já falei que joga um xadrez muito irritante, senhor Spock? 
— Irritante? Ah, sim, uma de suas emoções terrestres, eu suponho. 
Kirk logo achou uma boa saída para seu bispo e executou o movimento 

certeiro. Xeque-mate. Spock ergueu uma sobrancelha. 
— Tem certeza que não sabe o que é irritação? — provocou Kirk. 
Spock parecia incomodado.— O fato de um de meus ancestrais ser uma 

fêmea humana, senhor, não significa que... 
— Terrível ter sangue tão ruim assim, não? — cortou Kirk, com falsa 

simpatia.—Pior do que levar um xeque-mate. 
A voz do tenente Lee Kelso, vinda do intercom, acabou interrompendo a 

brincadeira. — Ponte para a sala de reuniões. O objeto está agora ao alcance 
do raio-trator, capitão. 

— Nenhum contato visual ainda, tenente? 
— Não, senhor. Não é uma nave. As leituras indicam apenas que tem um 

metro de diâmetro. Pequeno o suficiente para ser trazido a bordo... se o 
senhor quiser arriscar. 

Kirk queria arriscar. Seria um encontro bem curioso, nos limites do 
espaço ilimitado. Curioso e, além de tudo, informativo. — Para a sala de 



transporte. Vamos, Sr. Spock. 
Scott já estava esperando por eles atrás do painel. 
— Sala de transporte pronta, senhor, quando o senhor quiser. 
— Traga-o a bordo — ordenou Kirk. 
O zunido característico do teletransporte invadiu o lugar e, com ele, a 

luminescência que, aos poucos, solidificou-se no formato esférico de um 
velho gravador de registros. Estava montado numa estrutura de três pernas, 
com cerca de um metro de altura e tinha a superfície metálica chamuscada e 
irregular. Mas podia ser identificado pelas letras que indicavam U.S.S 
Valiant e Cruzador Galáctico de Reconhecimento. 

— Esse velho gravador de bordo podia ser ejetado quando alguma coisa 
ameaçava a nave — observou Kirk. 

— Nesse caso, é mais provável que a nave tenha sido destruída, 
senhor—-disse Spock. — Observe como está queimado e marcado. 

Kirk estava se aproximando da plataforma de transporte quando Scott o 
alertou: — Cuidado, senhor! Essa coisa é radioativa! 

Kirk deteve-se. — Acione o sinal Q, sr. Scott. 
Scott apertou um botão em seu painel, que emitiu um som agudo. Um 

brilho incandescente envolveu o aparelho e sua antena armou-se. 
— Está transmitindo - explicou Scott. 
— Interessante — comentou Spock. — Estou com uma gravação 

monitorizada. 
O vulcano foi de novo interrompido pela voz de 
Kelso vinda pelo intercom. — Seis minutos para a fronteira da Galáxia. 
A fronteira da Galáxia, um lugar — pelo que se tinha notícia — onde 

nenhum homem jamais estivera. Claro, não havia um limite definido para a 
Galáxia, mas, em seis minutos suas últimas estrelas e sistemas ficariam para 
trás. 

— Alerta amarelo — determinou Kirk. 
— Ordens do capitão, alerta amarelo em toda a nave — repetiu Kelso. 
Momentos depois, Kirk e Spock encontraram no elevador, já a caminho 

da ponte, o tenente-comandante Gary Mitchell, agora o novo piloto desde 
que Sulu se tornara um dos biofísicos da nave. A promoção de Gary teve 
total aprovação dos colegas, principalmente porque ele era um dos oficiais 
mais populares da Enterprise. Durante um alerta amarelo, cabia a ele 
monitorar o sistema de gravidade artificial, além de suas funções principais. 

— Tudo em ordem, Jim — tranqüilizou ele, sorrindo, como se pudesse 
ler a mente de Kirk.—A voz do Kelso parecia um pouco nervosa e logo 
percebi que você não estava na ponte. E aí, Spock, terminaram a partida? 

— O capitão joga muito ilogicamente — queixou-se o primeiro oficial. 



— Eu esperava que ele movesse a torre. 
Kirk riu. Com o polegar raspando a garganta, insinuou que "cabeças 

rolaram", uma vez que Spock jamais admitia uma derrota. Havia entre o 
capitão e o novo navegador a evidente camaradagem de dois velhos amigos. 
Chegando à ponte, os três oficiais correram para seus postos. — É a minha 
vez, sr. Alden — disse Mitchell, ao render o outro piloto. 

— Acionar tela — ordenou Kirk. — Tenente Kelso, quanto falta para os 
limites da Galáxia? 

— Quatro minutos para nosso objetivo, senhor. 
— Desativar o alerta, tenente Kelso. — O capitão voltou-se para 

Mitchell. — 
Desativar o sistema de dobra, comandante. Manter posição. 
O som de parada dos poderosos motores da nave confundiu-se com o 

zunir de abertura das portas do elevador principal da ponte. A primeira 
pessoa a entrar foi a dra. Elizabeth Dehner, uma elegante oficial com mais 
ou menos vinte anos, uma mulher que poderia ser considerada bela, se ela 
assim o pretendesse, o que não parecia ser o caso. Outros oficiais a seguiam: 
o dr. Piper, do departamento médico, o biofísico Sulu, e o engenheiro-chefe 
Scott. Kirk determinou a Mitchell: — Abra o intercom. 

— Intercom aberto, senhor. 
Kirk concentrou-se no microfone de sua cadeira. — Aqui é o capitão 

falando. O objeto que encontramos é um gravador de bordo para casos de 
emergência, aparentemente ejetado da U.S.S. Valiant há quase duzentos 
anos. O sr. Spock está agora decodificando as mensagens gravadas em seus 
bancos de memória. Esperamos descobrir como a Valiant chegou tão longe, 
se deixou nossa Galáxia e o que a destruiu. Assim que obtivermos as 
respostas, iniciaremos nossa própria sondagem. Todos os setores a postos — 
Fez uma breve pausa. — Todos os chefes de departamento, iniciar as 
análises. 

—Astro-ciências aguardando, capitão — disse Sulu. 
— Divisão de engenharia pronta como sempre, senhor — disse Scott, 

animadamente, como se nada pudesse colocar em dúvida sua convicção. 
— Ciências médicas prontas, senhor — reportou o dr. Piper, que 

temporariamente substituía o dr. McCoy em seu cargo, uma vez que o 
médico-chefe da nave estava numa licença especial para completar alguns 
estudos. Piper talvez estivesse um pouco acima da idade média para o 
serviço da Frota Estelar, mas também era um médico muito competente. — 
Peço permissão para trazer à ponte minha assistente especial, dra. Dehner. 

— Concedida — disse Kirk. Elizabeth Dehner viera a bordo durante a 
escala na colônia de Aldebaran e Kirk não tivera oportunidade ainda de 



conversar com ela, e muito menos agora era a ocasião. Ela, por sua vez, 
estava profundamente interessada no espaço abissal à frente de todos. 

— Doutora Dehner, soube que você é psiquiatra, designada para estudar 
as reações da tripulação sob condições extremas. 

— Exatamente, capitão. 
Kirk indicou a tela. — Estamos numa condição extrema. Milhões e 

milhões de anos-luz de absolutamente nada, com exceção de poucas 
moléculas de gás ionizado. 

Spock interrompeu seu superior: — Estou obtendo alguma coisa do 
gravador, capitão. 

A dra. Dehner, no entanto, prosseguiu: — Também estou interessada em 
saber como a tripulação da Valiant reagiu ao desastre. 

Kirk observou-a com curiosidade. Mitchell também a estava apreciando, 
com um sorriso sardônico. — Pensando em aprimorar a procriação da 
espécie, doutora? 

— Ouvi falar que essa é a sua especialidade, comandante — respondeu a 
médica, friamente. 

— Uau! — Mitchell sussurrou para Kelso, a seu lado. — É uma 
geladeira ambulante, hein? 

Ela não pôde deixar de ouvir o comentário. Um certo rubor tomou conta 
de seu rosto. 

Uma série de ruídos eletrônicos estavam sendo emitidos pelo 
equipamento acoplado por Spock ao gravador. O vulcano pediu que Kirk se 
aproximasse. 

— Decodificando os bancos de memória. O diário de bordo do capitão 
informa que a Valiant encontrou uma tempestade magnética, que a desviou 
de seu caminho nessa direção. 

Kirk concordou. — Os velhos motores de impulso não eram fortes o 
suficiente para resistir a uma coisa como essa. 

Spock estava mais atento ao analisador. — A tempestade os atirou até 
esse ponto... cerca de meio ano-luz para fora da Galáxia... foi quando se 
livraram da tempestade ... e depois voltaram para nossa Galáxia. — Spock 
ajustou um dos controles. — Não está muito claro. Parece que a nave 
enfrentou algum tipo de força desconhecida. 

Alguns ruídos mais altos e Spock prosseguiu, interpretando: — Muita 
confusão agora... ordens e contra-ordens... drenagem da força de emergência 
... vários pedidos urgentes de informações aos computadores da nave. — 
Spock parou e olhou de novo para Kirk. — Eles queriam saber tudo sobre 
P.E.S. em seres humanos! 

O vulcano balançou a cabeça. — Estranho. De fato, muito estranho. 



— Percepção Extra-Sensorial! - Kirk estava incrédulo, e voltou-se para 
Elizabeth Dehner. - Dra. Dehner, como está em P.E.S.? 

— Nos testes que fiz, meu P.E.S. registrou altos níveis. 
— Eu perguntei o que a senhora sabe sobre P.E.S. 
Ela falou com um ar meio pedante: — É fato que algumas pessoas 

podem prever eventos futuros, adivinhar as cartas durante uma partida de 
baralho etc. Mas a habilidade extra-sensorial é limitada a ... 

Spock a interrompeu, prosseguindo em sua tarefa com total 
concentração. — Danos severos... não, ferimentos severos. Sete tripulantes 
mortos... não, corrigindo, seis... um deles sobreviveu. Aparentemente, foi por 
causa desse sobrevivente que se interessaram por percepção extra-sensorial. 
Interesse é uma palavra errada. Parece que eles estavam obcecados com o 
assunto. 

Voltando a prestar atenção nos instrumentos, Spock, de repente, 
mostrou-se aturdido. — Não, isso deve estar errado. Estou pegando algo 
sobre "destruir". Spock removeu seu fone de ouvido de forma dramática. — 
Posso ter entendido incorretamente, senhor. Mas me parece que o capitão da 
Valiant ordenou a destruição de sua própria nave! 

Kirk questionou seus chefes de departamento com o olhar. 
— Vocês ouviram. Algum comentário? 
Piper adiantou-se: — O único fato concreto que temos é que a Valiant 

foi destruída. 
— O fato — emendou Kirk — é que este é o melhor argumento para 

seguirmos em frente. Nossas naves futuramente terão de passar por aqui... e 
elas precisam saber o que vão ter de enfrentar. 

O capitão voltou à cadeira de comando. — Comandante Mitchell, à 
frente, fator de dobra um. Vamos deixar a galáxia. 

  
À medida que a Enterprise deixava para trás as últimas estrelas, as luzes 

de emergência da ponte eram ativadas. Os olhos dos oficiais da ponte 
estavam grudados na tela central. Contra a negritude do espaço profundo, um 
emaranhado padrão de cores formava-se à frente da nave. 

Spock avisou: 
— Campo de força de algum tipo. 
— Seja o que for, — acrescentou Mitchell — estamos indo cada vez 

mais rápido em sua direção. 
Kirk ficou calado. Era arriscado fazer qualquer julgamento do fenômeno, 

mas este parecia tratar-se de algum tipo de barreira. Suas cores estavam cada 



vez mais fortes, envolventes, caleidoscópicas, tremeluzindo no que mais 
parecia ser uma imensa cortina de energia pura. A monstruosa versão 
espacial de uma aurora boreal terrestre. Os alarmes internos da ponte 
estavam ativados em sua plena potência. 

Kirk estava boquiaberto. As cores projetadas pela tela refletiam nos 
rostos cheios de tensão das pessoas a seu redor. 

A luminosidade multicromática adquiria cada vez mais força. De 
repente, com um estalido fraco, um circuito entrou em pane. 

— Intensidade do campo aumentando... — informou Spock. 
A medida que o oficial de ciências falava, as luzes na ponte diminuíam. 

Por vários segundos, Kirk não notou a redução, pois a radiação da tela 
tornou-se tão brilhante que, instintivamente, todos protegiam os olhos com 
as mãos. 

A ponte foi invadida por uma luz branca ainda mais intensa e cegante. 
Ao mesmo tempo, vários painéis de comando sumiram em meio às faíscas e 
à fumaça. Elizabeth Dehner gritou e caiu ao chão, contorcendo-se como 
fosse a presa de uma energia incontrolável. Os indicadores nos instrumentos 
de controle enlouqueceram completamente. 

—Gary! —gritou Kirk. 
Mas as faíscas também envolviam Mitchell. Debatendo-se como uma 

marionete descontrolada, ele cambaleou até manter-se em pé, embora com o 
corpo todo enrijecido. Caiu ao ser atingido por uma última convulsão. Seu 
corpo inerte rolou ao movimento da nave à deriva. 

Os choques sucederam-se em meio à histeria do sistema de alarme. Kirk 
e Spock agarraram-se a suas cadeiras, mas a maioria dos tripulantes foi 
arrancada delas. 

A disciplina e a força de vontade triunfaram sobre a tecnologia falha e 
impotente. Kirk arrastou-se centímetro por centímetro até o painel de 
comando. Kelso também conseguiu chegar até seu console. Spock, pulando 
o corpo desfalecido de Mitchell, assumiu o posto do piloto. As ondas de 
choque prosseguiam e a Enterprise lutava para manter sua estrutura íntegra. 

— Força auxiliar! — gritou Kirk. — Velocidade de emergência. Tirem a 
nave daqui! 

Spock e Kelso também lutaram com os controles. A força voltou aos 
poucos, as luzes retornaram e os alarmes silenciaram. Mas a maioria dos 
instrumentos estava inutilizada e a fumaça ainda dominava a ponte. 

Kirk colocou-se de pé. — Informe de danos, senhor Spock. 
Spock começou a ordenar o caos a bordo e Piper correu para socorrer 

Elizabeth. Apoiada ao médico e cambaleante, ela conseguiu ficar de pé. — 
Alguma coisa parecida com uma carga elétrica me atingiu — sussurrou. 



Piper deixou-a para examinar Mitchell. 
— E então? — perguntou Kirk. 
— Ele está vivo. Parece estar em choque. 
Spock apresentou seu relatório. — Nossos motores principais estão 

parados, capitão. Estamos usando nossas unidades de emergência. Vítimas... 
sete mortos. 

Kirk fez uma longa pausa. — Talvez tenhamos tido sorte. 
— O comandante Mitchell está se movendo, senhor — disse Spock. 
Kirk ajoelhou-se ao lado de seu piloto. 
— Gary! Como está se sentindo? 
Mitchell cobriu seus olhos com o braço, como se o brilho anterior da tela 

ainda os ofuscasse. — Jim? Estou meio fraco... mas estou melhor. Acho que 
sobreviverei. 

Ele afastou o braço do rosto, até então oculto. O azul de seus olhos agora 
estava tomado por cintilantes partículas cinza metálico. 

  
Nem todo um arsenal técnico seria capaz de reparar os danos sofridos 

pela Enterprise. Viajando agora apenas em força de impulso, as fracas luzes 
da ponte davam bem a idéia do grau da destruição a bordo. Kirk, pensando 
no estado de seus motores, lembrou-se do gravador de bordo ejetado pela 

Valiant. Como o aparelho escapara à ação destrutiva daquela terrível 
radiação? Nesse caso, o que teria acontecido em seguida? 

Junto a seu computador, Spock estava ocupado, levantando os nomes de 
alguns membros da tripulação. Entre eles, estavam o de Elizabeth Dehner e 
Gary Mitchell. Kirk percebeu e lançou um olhar sombrio a seu primeiro 
oficial. Spock, por sua vez, deletou rapidamente o nome da médica ao notar 
que ela se aproximava deles. 

— Relatório da autópsia, capitão — disse ela. — Cada caso demonstra 
danos nos circuitos neurais... uma área do cérebro parece ter sido queimada. 

—E você? Sente-se melhor? 
— Muito melhor. E o comandante Mitchell também, com exceção dos 

olhos. Estamos tentando descobrir a razão para isso. E o por que de, entre 
todas as pessoas da tripulação, somente algumas terem sido afetadas 

— Acho que já temos essa resposta — adiantou-se Spock. 
— Você disse que os testes mostraram que tem um alto nível de 

percepção extra-sensorial, doutora — recordou Kirk. — As outras pessoas 
afetadas também. Gary Mitchell tem o nível mais elevado de P.E.S entre 
todos. 



A médica mostrou-se claramente intrigada. — Suponho que talvez seja 
possível que essa habilidade atraia algum tipo de força. Mas se o senhor está 
sugerindo que existe algum perigo nisso... 

Spock interrompeu. — Antes da Valiant ser destruída, seu capitão estava 
obcecado em saber tudo sobre P.E.S. 

—As pessoas com essa habilidade são apenas pessoas normais com uma 
espécie de... insight — disse ela. 

— Não existem também pessoas que conseguem atravessar objetos 
sólidos? — indagou Spock. — Ou iniciar incêndios espontaneamente? 

A pergunta pareceu irritá-la. —A percepção extra-sensorial nada mais é 
do que uma espécie de sexto sentido. Ela não torna uma pessoa perigosa! 

— Acredito que a senhora esteja falando de um poder P.E.S. normal, 
doutora — prosseguiu Spock. 

— Talvez você conheça um outro tipo qualquer! -explodiu ela. 
Kirk resolveu intervir. — A senhora sabe ao certo, doutora, se por acaso 

não existe? 
A voz da médica encheu-se de desdém. — Tenho muito trabalho a fazer. 

Com licença. 
Ela os deixou, dirigindo-se com rapidez para o elevador. 

  
Na enfermaria, Mitchell, amparado em travesseiros, estava 

suficientemente recuperado para usar com avidez os aparelhos de leitura. Os 
olhos que acompanhavam o alternar das páginas estavam ficando cada vez 
mais prateados. Kirk, ao entrar, o observou por alguns instantes. Sem desviar 
o olhar para o visitante, Mitchell desligou o monitor e disse: — Olá, Jim. 

Ele sequer virou a cabeça para identificá-lo. Isso, por alguma razão, 
perturbou Kirk. O capitão sentou-se na cadeira junto à cama. 

— Ei, você parece preocupado — disse Mitchell. 
Kirk forçou um sorriso. 
— Tenho me preocupado com você desde aquele caso com a garota de 

Deneb IV. 
Mitchell pareceu invadido por recordações. — Ela era mesmo um 

estouro. Mas não há por que você se preocupar. Com exceção dos meus 
olhos, eu estou bem — Ele sorriu seu mais charmoso sorriso. — Eles 
parecem olhar para mim quando me vejo no espelho. 

— A visão está boa? 
— Vinte por vinte. 
— Mais nada, Cary? Mitchell fitou Kirk, curioso com o tom de sua voz. 



— Mais nada, o que, por exemplo? 
— Você... está se sentindo diferente de alguma maneira? 
— De um certo modo, me sinto melhor do que jamais me senti em minha 

vida. Na realidade, acho que algo de bom me aconteceu. 
— Oh! Como assim? 
Mitchell mostrou o monitor de leitura. — Estou tendo a oportunidade de 

colocar em dia esse monte de coisa chata de que você tanto gosta. Cara, eu 
lembro como você era na Academia! Uma pilha de livros ambulante! A 
primeira coisa que eu ouvi dos colegas foi "Cuidado com o tenente Kirk. Na 
turma dele, ou você estuda ou então dança!" 

— Ah, que isso... Eu não era tão ruim. 
— Você não era?! — Mitchell riu. — Lembra que quase me reprovou? 
— Costumo exigir mais dos cadetes de que eu gosto. 
— Cara, se eu não tivesse atirado aquela loura do laboratório pra cima de 

você... 
— Você, o quê?! — 
Kirk o encarou seriamente. — Quer dizer que planejou aquilo? 
— Você queria que exercitasse meu raciocínio, não é? Eu raciocinei! 

Armei toda a jogada para ela. 
Kirk não estava com a menor vontade de sorrir. — Gary, eu quase casei 

com ela. 
— Eu também costumo exigir mais das pessoas de que eu gosto. E ela 

disse que você foi excepcional. 
Kirk, assolado pelas lembranças, estava lutando contra seu 

estarrecimento. E repetiu: — Gary, eu quase casei! 
— É melhor ser bom comigo—Ele apontou o monitor de leitura. — 

Estou tirando boas idéias das coisas que ando lendo. 
Kirk observou o que estava na tela. — Você está lendo Spinoza? 
— Ele mesmo. Uma vez que você o compreende, torna-se uma coisa 

simples. Quase infantil. Por sinal, não concordo totalmente com ele. 
— Não? Continue. —Continuar o quê? Finalmente estou interessado em 

leitura. 
O gélido brilho prateado de seu olhos contrastava com a afetividade de 

seu jeito de ser. O branco de seus dentes iluminava ainda mais seu sorriso 
franco. — Estou dizendo que estou bem! Quando volto pro serviço? 

Kirk hesitou. — Eu quero que a dra. Dehner o mantenha em observação 
por enquanto. 

Mitchell fez um muxoxo. — Com mais de cem mulheres a bordo, você 
escolheu logo essa pra cuidar de mim? 

— Encare isso como um desafio. 



Os olhos prateados estavam fixos nele. — Isso não é nada simpático, 
James, meu amigo. Eu já não disse que é melhor ser bom comigo? 

Por um momento, um clima de tenso desafio formou-se entre os dois 
amigos. Mas Mitchell resolveu quebrá-lo e, simulando uma certa resignação, 
voltou a se concentrar no monitor de leitura. Kirk, mais perturbado do que 
antes, também nada falou e, em silêncio, deixou a enfermaria. 

Uma vez sozinho, Mitchell acelerou sua velocidade de leitura. As 
páginas sucediam-se ininterruptamente diante dele, um homem armazenando 
fatos em sua mente com uma incrível rapidez. 

Spock monitorou toda a cena através da tela de seu computador. Quando 
Kirk chegou e juntou-se a ele, a velocidade de leitura de Gary já não podia 
ser calculada. 

— Ele está lendo mais rápido a cada segundo — disse Spock. — Esse é 
Gary Mitchell? O homem que conhecíamos? 

Kirk afastou-se da estação, mas voltou-se em seguida. — Ponha um 
segurança vinte e quatro horas por dia na enfermaria. Peça o maior número 
possível de exames e testes. 

Os resultados, no entanto, fizeram o dr. Piper ficar exultante. — Perfeito, 
perfeito — disse ele, ao concluir seu check-up. — Sua saúde perfeita é algo 
raro. 

Ele voltou a examinar o painel de funções biológicas como se achasse 
difícil acreditar na veracidade das leituras. 

— 'Me saí bem em tudo, certo? — gabou-se Mitchell. Com ar 
enfadonho, olhou para Elizabeth, que também estava presente. — É uma 
pena que a psiquiatria não seja uma ciência exata, hein, doutora? Seria ótimo 
se houvesse um medidor para mostrar o nível de sanidade de um paciente. 

— Sei que você particularmente não gosta de mim, comandante. Mas, 
desde que fui designada para observá-lo, vamos nos esforçar, sim? 

— Não tenho nada contra a senhora, doutora. 
— Não tem mesmo nada contra a "geladeira ambulante"? 
Ele ficou sem jeito de verdade. — 'Me desculpe por isso—Todo seu 

charme se revelou nessas poucas palavras. 
— Mulheres profissionais sempre tentam compensar o fato de serem 

mulheres. Agora vamos falai de você. Como está se sentindo. Conte-me 
tudo. 

— Tudo sobre o quê? Todos parecem preocupados porque eu não tenho 
uma febre ou uma dor. — Ele indicou o painel acima de sua cama. — Agora 
que o velho Piper saiu, talvez eu possa fazê-la feliz mudando um pouco 
essas leituras... 

De repente, as indicadores de níveis metabólicos normais ficaram 



completamente alterados. Elizabeth olhava para o painel e para Mitchell, 
assustada. Um pouco abalado, Gary disse: — Agora as leituras normais 
voltam... 

Os indicadores recuperaram seu padrão anterior. 
— Como fez isso? — quis saber a médica. 
— Não estou certo... Eu apenas pensei em fazer com que acontecesse. E 

aconteceu. Não foram os instrumentos. Fui eu. Algo dentro de mim. Ei, olhe 
isso... 

No mesmo instante, todos os níveis do painel caíram a zero. 
Elizabeth agarrou a mão de Gary. — Pare com isso! Pare agora! 
Os indicadores médicos, no entanto, voltaram a funcionar depois de 

acusar "morte" por alguns segundos. Tudo voltou ao normal. 
Mitchell olhou para os indicadores, também assustado. Elizabeth estava 

aterrorizada. — Por vinte e dois segundos você esteve morto) Sem funções 
vitais! 

Mitchell só então reparou que ela estava segurando sua mão. 
Ruborizada, a médica tentou se afastar, mas ele conseguiu impedi-la. — 
Espere um minuto, benzinho. Estou com medo. Tem havido outras coisas 
também. Como ler metade da biblioteca da nave em menos de um dia. O que 
está acontecendo comigo? 

— Você lembra de tudo o que leu tão rapidamente? 
Ele confirmou. Ela pegou um dos teipes na mesa ao lado. — Qualquer 

coisa? Que tal esse aqui? Você lembra da página 387? 
— Claro. A Mulher Rouxinol, escrito por Tarbolde, do Planeta 

Canopus, em 1996. Ele começa: "Meu amor tem asas, elegantes e tênues 
plumagens, graciosas nas curvas ascendentes de suas pontas... — Ele parou, 
aparentemente divertido. — Curioso você ter escolhido isso. 

— Por quê? 
— É um dos poemas de amor mais apaixonados dos últimos séculos. 
Ela retirou sua mão da dele. Ele a observou fazer isso, ainda sorrindo. — 

Como você se sente? 
— O quê? Oh, você se refere àquele choque elétrico? Apenas me 

nocauteou, só isso. 
—Tem certeza? 
Ela não tinha certeza de nada na presença desse homem de olhos tão 

prateados e tão brilhantes. Sabia que estava prestes a ceder. E ficou aliviada 
quando Kelso entrou na enfermaria. 

— Estava na minha hora de folga — disse o navegador. — Pensei em 
dar uma olhada em Gary. 

-—Tudo bem, Lee. Entre. — convidou Mitchell. 



Pela primeira vez Kelso via a total mudança nos olhos do companheiro, e 
isso o desconcertou. Mitchell gargalhou. — Não deixe meus belos olhos 
perturbarem você, amigão. Eles são apenas para a bela doutora aqui. 

Surpreso, Kelso sorriu.— Oh, sim, é claro. 
— Como vão os trabalhos de reparo da nave? 
— Os motores principais se foram, Gary. — Kelso mostrou-se 

preocupado. — E vão continuar assim, a menos que possamos encontrar 
algum modo de reenergizá-los. 

— É melhor checar os cabos de contato de impulso. As pontas já estão 
bem gastas. 

Kelso não ocultou seu descrédito. 
— Eu não estou brincando, colega. Por isso não faça essa cara de 

espanto. Se ativar aqueles contatos... então você vai explodir todo o convés 
de impulso! 

A aspereza na voz de Mitchell atingiu Kelso. — Certo. Vou verificar 
isso agora mesmo. Eu... eu só queria dizer que me alegro que esteja bem. 

Mitchell o observou sair com ar aborrecido. — Tolo! Deve ter mexido 
com aquelas peças centenas de vezes e o idiota não foi capaz de perceber o 
estado em que estavam! 

—Como você sabia disso? — perguntou Elizabeth. 
A arrogância em Mitchell de repente desvaneceu. — Eu não sei. Talvez a 

imagem do que ele viu estivesse ainda em sua mente e eu... eu pude ver em 
sua mente. 

Os olhos prateados brilharam num rosto confuso e aterrorizado. 

  
Na sala de reuniões Kelso mostrava um dos cabos de contato de impulso 

completamente corroídos. — Não faz sentido que ele soubesse disso — disse 
a Kirk — Mas, naturalmente, eu dei uma olhada. E ele estava certo! As 
pontas estão queimadas, como ele disse! 

Cada oficial sentado à mesa de reuniões quase losângica examinou a 
peça de metal. Elizabeth Dehner foi a última a chegar. — Desculpe o atraso, 
capitão. Estava tão entretida observando Gary... o comandante Mitchell... 
que eu... 

— O objeto de discussão — interrompeu Spock — não é o comandante 
Mitchell, doutora. Estamos interessados no que ele está se transformando. 

Elizabeth não ocultou sua revolta. — Sei que vulcanos não têm emoções, 
mas falar assim de um homem com quem tem trabalhado há anos... 

— Já chega, doutora! — disse Kirk. 



— Não, não chega! — gritou ela. — Eu o entendo menos ainda, capitão. 
Gary me contou que vocês dois são amigos desde o tempo da Academia. O 
senhor chegou a pedir que ele se juntasse ao senhor em seu primeiro 
comando! 

Kirk procurou conter seu tom de voz. — É minha obrigação, doutora, 
ouvir os relatórios, observações e até mesmo especulações sobre qualquer 
assunto que possa afetara segurança desta nave. E é obrigação de meu oficial 
de ciências certificar-se de que eu as estou recebendo. Prossiga, sr. Spock. 

Spock dirigiu-se a Elizabeth. — Ele mostrou qualquer evidência de 
poderes excepcionais? 

A médica preferiu não mencionar os truques que Gary havia feito com o 
painel médico. — Ele pode controlar alguns reflexos autônomos. Lê muito 
rápido e retém informação mais do que poderíamos considerar normal. 

— Repita o que nos contou, sr. Scott — pediu Kirk, secamente. 
— Há cerca de uma hora, os controles da ponte enlouqueceram 

completamente. Tudo funcionava sozinho, sem ninguém mexer. Os 
indicadores dos instrumentos chegaram a níveis de segurança extremamente 
perigosos. 

— E, na tela de meu monitor, — completou Spock — pude ver o sorriso 
do comandante no momento em que isso acontecia. Ele estava se divertindo 
com a confusão, como se a nave e a tripulação fossem seus brinquedos. 

— Isso é verdade, dra. Dehner? — perguntou Kirk. — Ele pode mostrar 
habilidades desta magnitude? 

— Eu vi algumas indicações — respondeu ela, simplesmente. 
Piper não se conteve. 
— E não achou importante relatar isso ao capitão? 
— Ninguém foi ferido! 
— exaltou-se ela. — Vocês não entendem? Um mutante pode ser um 

maravilhoso avanço para a nossa raça... o precursor de um novo e melhor 
tipo de ser humano! 

Ah, a exuberância do idealismo!, pensou Kirk, observando a médica. 
Então perguntou a Sulu: 

— Pode nos dar alguns números do caso, senhor Sulu? 
— A habilidade do comandante está crescendo em progressão 

geométrica. É como ter um tostão que se multiplica todos os dias. Em um 
mês, você está milionário. 

— Em menos tempo do que isso Mitchell desenvolverá poderes que não 
teremos condições de compreender. O que acontecerá quando não formos 
apenas inúteis para ele... mas realmente um incômodo? — questionou 
Spock. 



Elizabeth ia falar algo, mas preferiu calar-se. Kirk levantou-se e circulou 
a mesa. — Eu não quero que isso seja discutido com a tripulação. 
Dispensados. Obrigado. 

Todos deixaram a sala, menos Spock. Kirk percebeu a preocupação de 
seu primeiro oficial, que falou com deliberado cuidado. 

— Não podemos ir a uma base terrestre com Mitchell a bordo. O senhor 
já conhece os fatos. Em um 

mês, ele terá tanto em comum conosco quanto nós temos com uma nave 
cheia de ratos brancos. 

Kirk estava oprimido por sua própria ansiedade e a expressou 
rispidamente: — Preciso de recomendações, senhor Spock... não de 
advertências vagas. 

— Recomendação número um. O planeta Delta-Vega, a apenas alguns 
dias-luz daqui. É uma estação mineradora de dilithium. Se pudéssemos 
adaptar algumas de suas unidades de força aos nossos motores... 

— E, se não pudermos, ficaremos presos em órbita lá. Não teremos força 
bastante para voltar. 

— É a única maneira de tirarmos Mitchell desta nave, senhor. 
— Se está sugerindo abandoná-lo por lá, eu não farei isso. A estação é 

totalmente automatizada. Não existe viva alma em todo o planeta. Mesmo as 
naves mineradoras passam por lá a cada vinte anos. 

— Então o senhor tem 
apenas mais uma escolha. Mate Mitchell enquanto pode. 
— Saia daqui!—descontrolou-se Kirk. 
Imperturbável, Spock repetiu: — É sua única escolha. Desde que decida 

enquanto houver tempo. 
Kirk socou a mesa. — Quer tentar sentir por um momento? Estamos 

falando de Gary Mitchell! 
— O capitão da Valiant provavelmente sentiu a mesma coisa que o 

senhor. Mas ele esperou demais para tomar uma decisão. Acredito que nós 
dois sabemos disso. 

Kirk tateou à procura de uma cadeira. Spock ofereceu uma. O capitão 
deixou-se cair nela, e escondeu a face nas mãos. Depois de um momento, 
voltou a olhar Spock e assentiu. 

— Marque curso para Delta-Vega. 

  
Os poderes de Mitchell estavam em franca expansão e a ele agradava 

exibi-los. Deitado em sua cama na enfermaria, decidiu exercitá-los. A um 



gesto de seu dedo, as luzes acenderam. Mais um movimento da mão, 
voltaram a apagar. Ele sentou-se na beirada da cama, observando o quarto a 
seu redor. Apontou para uma mesa, que começou a flutuar, balançando 
apenas em uma perna até voltar ao lugar. 

— Estou com sede! — anunciou, subitamente, para ninguém. 
Em cima de um balcão, um copo de metal levitou, encheu-se de água e 

atravessou o quarto para ir parar direto nas mãos de Mitchell. Ele estava 
tomando um gole quando Kirk entrou, acompanhado de Spock e Elizabeth. 

— Eu estou ótimo — antecipou-se. — Então não se preocupem em 
perguntar sobre meu estado de saúde. Às vezes eu acho que não há nada que 
não possa fazer. Algumas pessoas acham que isso faz de mim um monstro, 
não é? 

— Está lendo nossos pensamentos agora, Gary? — perguntou Kirk. 
— Apenas uma coisa aqui e ali... principalmente pensamentos mais 

fortes, como o medo. Você, por exemplo, Jim. Você está preocupado com a 
segurança dessa nave. 

— O que você faria em meu lugar? 
— O que o sr. Spock está pensando... matar-me enquanto você pode. 
Mitchell ergueu sua mão e apontou contra Kirk. Da extremidade de seu 

dedo indicador saiu um raio que jogou Kirk longe. Spock avançou contra 
Mitchell, mas também foi arremessado ao chão antes que pudesse tocá-lo. 

Elizabeth agarrou o braço de Mitchell. — Pare, Gary! 
O mutante fitou Kirk, que lutava para ficar de pé. 
— Sim, eu sei muita coisa. Eu sei que estamos orbitando Delta-Vega, 

Jim. Eu não posso deixar que você me abandone lá. Não quero deixar esta 
nave, não ainda. Eu posso querer um outro lugar. Não estou certo ainda que 
tipo de mundo eu vou usar. 

— Usar? — chocou-se Elizabeth. 
— Sim, bela doutora. Eu ainda não compreendo tudo, mas em breve 

serei capaz de fazer todas as coisas das quais apenas um deus é capaz. 
Aproveitando o momento de distração, num pulo Spock levantou-se para 

atacar Mitchell com uma força que quase o derrubou da cama. O mutante já 
pensava em reagir quando Kirk desferiu um violento soco, que o atingiu em 
cheio. Grogue, Mitchell cambaleou, tentando firmar as pernas. 
Resfolegando, Kirk ordenou a Elizabeth: — Eu o quero inconsciente! 

A médica pegou o hypospray em seu kit médico e o aplicou diretamente 
no ombro de Mitchell, que desabou no chão. 

Uma segunda dose tranqüilizante foi necessária e, dessa vez, ela foi 
administrada pelo dr. Piper na sala de transporte, no momento 

em que se preparavam para descer à superfície de Delta-Vega. O torpor 



causado pela segunda injeção, no entanto, durou menos tempo que a 
inconsciência causada pela primeira aplicação. Mitchell voltou a si e 
começou a se debater tão ferozmente que nem a força combinada de Spock e 
Kirk conseguiu detê-lo. 

—Tolos! —reagiu ele. — Em breve eu os esmagarei como a insetos! 
Piper apressou-se em aplicar-lhe uma terceira dose. Mitchell voltou a 

desfalecer e Kirk e Spock o ampararam e o posicionaram na plataforma do 
teletransporte. Os outros membros do grupo de descida também tomaram 
seus lugares. Apoiando o corpo entorpecido do amigo, Kirk ordenou que o 
transporte fosse acionado. 

  
A primeira vista, a superfície de Delta-Vega 'era a de um planeta 

genuinamente alienígena. Seu solo era apenas poeira e lama azulada, e a 
vegetação que brotava tinha uma aparência quase metálica, com negros 
penhascos recobertos com a terra azul. A majestosa montanha de rochas 
negras destacava-se no horizonte. Mas as preocupações de Kirk não estavam 
centradas no exotismo do planeta desabitado. Por enquanto, os 
tranqüilizantes estavam agindo em Mitchell, cujo corpo era carregado por 
Spock e o oficial de comunicações Alden. 

— Acha que consegue, Lee? — perguntou Kirk a Kelso. 
— Se conseguirmos passar pelas usinas de combustível sem explodirmos 

tudo, acho que sim, capitão — respondeu Kelso, observando a instalação, 
um enorme complexo formado por torres metálicas e dependências tomadas 
de instrumentos por todos os lados. 

A atenção de Elizabeth Dehner foi atraída por uma espécie de flor com 
aspecto escamoso. Ela a tocou e sentiu calor na ponta dos dedos. 

— Não há mais ninguém aqui a não ser nós. capitão? — quis saber a 
médica. 

Kirk foi sucinto. — Somente nós. doutora. Lee, vamos descobrir a sala 
de controle desse lugar. 

A procura não foi difícil. O prédio não tinha portas e, com exceção de 
seu tamanho e disposição, a quantidade de aparelhagens e equipamentos 
lembrava um pouco a ponte da Enterprise. As paredes eram recobertas com 
o mesmo tipo de painéis. Kelso e Alden deram início à seleção do material 
que seria teletransportado para a seção de engenharia da nave. Outros 
efetivos da equipe de engenheiros cuidavam dos cabos e demais peças 
necessárias para garantir que as substituições a fazer não prejudicariam o 
funcionamento das operações na estação mineradora. 



Kirk estava pensativo. — Aquelas usinas, Lee. Elas poderiam ser 
detonadas daqui? Através de um botão de controle remoto? 

— Eu acho que posso instalar um nesse painel — informou Kelso, 
embora um pouco surpreso. 

— Então o faça. 
Ele assentiu e Spock apareceu numa das entradas para anunciar: — 

Mitchell voltou totalmente a si, capitão. Talvez seja melhor o senhor vir até 
aqui. 

Mitchell estava confinado à sala de maior segurança da estação, um local 
à prova de fugas, protegido não por barras ou portas, mas por um poderoso 
campo de força. Ele andava de um lado para o outro como um tigre 
enjaulado. Do lado de fora, Piper e Elizabeth o observavam munidos com o 
hypospray. Próximo a eles, um segurança da Enterprise. armado, mantinha 
vigilância cerrada sobre a fera furiosa. 

— Eu quero apenas um oficial médico aqui de cada vez — disse Kirk. — 
O outro ficará monitorando através da tela da enfermaria. 

—Gostaria de ficar, — disse Elizabeth. — Quero tentar conversar com 
ele. 

Piper assentiu e entregou a ela seu hypospray. Kirk resolveu testar o 
campo de força e mostrou toda sua potência. Isso fez Mitchell parar de andar 
e se aproximar da barreira elétrica. 

— Meu amigo James Kirk. Lembra dos roedores de Dimorus, dos dardos 
envenenados que eles atiravam? Eu levei um que era destinado a você... 

— E quase morreu. Eu lembro. 
— Então por que tem medo de mim agora, Jim? 
— Gary, você nos chamou de insetos, esmagáveis, se ficássemos em seu 

caminho. 
— Eu estava dopado! 
— E antes, disse que mataria um mutante como você se estivesse em 

meu lugar. 
— Mate-me, então! Spock está certo! E você é um tolo se não fizer! 
— Gary, não diga isso! — gritou Elizabeth. 
Ele a fitou diretamente: — A seu tempo, bela doutora, você entenderá, a 

seu tempo. Os humanos não podem sobreviver se uma raça de pessoas como 
eu nascer. É isso que Spock já sabe e que esse tolo aqui — disse ele, 
indicando Kirk — é muito sentimental para compreender. —Mitchell 
aproximou-se do campo de força e, ao tentar passar por ele, provocou uma 
descarga de faíscas. Spock e o segurança presente buscaram seus feisers. 
Mitchell continuava preso na corrente de força e, por um momento, em meio 
à luminosidade criada, Kirk percebeu que o azul humano dos olhos de seu 



amigo substituíra o brilho prateado. O campo de força arremessou Mitchell 
contra a parede oposta. 

— Ele está voltando ao normal — alertou Kirk. 
— Lutar contra o campo de força deve ter drenado sua força — analisou 

Spock, observando o homem caído ao chão. —Talvez possamos controlá-lo 
agora, capitão. 

— Controlar — disse Mitchell, levantando-se subitamente. Seus olhos 
estavam mais prateados do que nunca. — Eu estou mais forte a cada 
segundo. Pensei que soubesse disso, Spock. 

Kirk pegou seu comunicador e ordenou: — Coloque energia total nesse 
campo de força, tenente Kelso. 

Um leve ruído denunciou que o campo de força estava sendo 
potencializado. Sua luminosidade radiante também ganhou em intensidade. 

Mitchell sorriu para Kirk do outro lado de sua barricada. 

  
Enquanto Kirk continuava corroído pela ansiedade, as notícias eram 

melhores para a Enterprise. Em sua seção de engenharia, um painel de 
controle havia sido substituído com sucesso por um outro encontrado na 
estação mineradora. Outros equipamentos também foram substituídos. Kelso 
estava ocupado com os pesados cabos que serviam para fazer as ligações 
extras nos painéis da estação. 

Scott estava conversando com Kirk através do comunicador: — O painel 
serviu como uma luva, capitão. O senhor Spock recebeu o rifle-feiser que 
teletransportamos? 

Kirk ia protestar que não havia pedido um rifle-feiser quando Spock 
entrou carregando a arma. — Afirmativo, Scott. Grupo de terra desliga — 
disse ele, resignado. 

—Mitchell tentou quebrar a barreira de força outra vez—explicou Spock. 
— Seus olhos estão mudando rápido. Não exibiram sinais de fraqueza dessa 
vez. 

— A dra. Dehner garante que ele não é perigoso. O que o faz ter tanta 
certeza e achar que uma psiquiatra treinada está errada? 

— Porque ela sente. Os sentimentos dela por Mitchell prejudicam um 
julgamento mais apurado. O meu diz que teremos sorte se conseguirmos 
reparar a nave e deixá-lo aqui antes que se torne realmente perigoso. 

— Capitão! — chamou Kelso. Kirk foi a seu encontro e observou o 
botão recém-instalado no painel. — Direto à usina. Daqui, pode-se explodir 
todo o vale, se quiser, capitão. 



— Lee... se Mitchell sair... e se você achar que é preciso... aperte este 
botão. 

O peso da ordem de Kirk atingiu Kelso. Ele olhou pensativamente para o 
botão e depois de volta para seu capitão. — Sim, senhor — assentiu, por fim. 

  
Em outras circunstâncias, a recuperação dos motores da Enterprise seria 

motivo de comemoração. A nave estava pronta para partir. O pessoal de terra 
já havia sido transportado de volta, enquanto a situação de Mitchell piorava. 

Agora até o tom de sua pele havia se alterado. O que era um rosado 
comum à carne humana agora parecia também o prateado de um sólido 
metal. Ele estava de pé, parado, os braços cruzados e olhar fixo através do 
campo de força. Se chegou a notar o rifle de Spock, não deu sinais. 

— Ele tem estado assim há horas — observou Elizabeth. 
— Peça para o dr. Piper nos encontrar na sala de controles com Kelso — 

disse Kirk. — Vamos nos teletransportar de volta para a nave juntos. 
— Isso é arriscado, senhor — preveniu Spock. — Se o deixarmos 

sozinho... 
— Kelso ficará junto ao botão de destruição até o último instante. — Ele 

indicou a figura silenciosa atrás do campo de força. — Acho que ele sabe 
disso. 

—Eu vou ficar com ele — disse Elizabeth. 
— A senhora vai partir com a nave, doutora. 
—Não posso. Lamento. 
O comunicador de 
Kirk bipou. — Kirk falando. 
— A estação está funcionando normalmente, senhor — informou Kelso. 

— Mesmo faltando alguns equipamentos. Os cabos deram conta do recado. 
A câmara de fissão foi checada três vezes. 

Enquanto falava, Kelso não percebeu que, a suas costas, um dos muitos 
cabos espalhados pelo chão adquiria vida. Serpenteando no ar, em completo 
silêncio, ergueu-se e, abruptamente, ainda sem fazer o menor barulho, 
envolveu o pescoço de Kelso. Flexível, mas inexorável, o cabo deu início ao 
processo de estrangulamento, e Kelso lutou em vão para desvencilhar-se 
dele. Sem poder emitir um som sequer, Kelso, vencido, caiu ao chão. O 
sorriso macabro de Mitchell refletiu-se nos olhos de Kirk. Para Elizabeth, era 
apenas o mais puro dos sorrisos. 

— Você não vê? — gritou ela para Kirk. — Ele não é um demônio! 
— Você vai partir com a nave, doutora. 



Foi quando Mitchell falou-. 
— Você deveria ter me matado enquanto podia, James. Compaixão e 

comando não devem ser misturados. 
Kirk arrancou o rifle das mãos de Spock. A mão de Mitchell ergueu-se 

em direção aos dois e dela saíram raios que os atingiram em cheio. Mitchell 
atravessou o campo de força como se afastasse de seu caminho uma fina 
cortina. A barreira brilhou impotente à sua passagem e ele colocou-se frente 
a frente com Elizabeth. Segurando a mão da médica, conduziu-a até um 
espelho próximo, onde ordenou que olhasse. 

Elizabeth gritou, horrorizada. E usou suas mãos para cobrir o brilho 
prateado que invadiu seus olhos. 

  
Kirk voltou lentamente à consciência. Ainda zonzo, viu Piper a seu lado. 

— Não sei o que foi, capitão, mas afetou a mim também. Kelso está morto. 
Estrangulado. Pelo menos Spock ainda está vivo. 

— E a dra. Dehner? 
— Ela se foi com Mitchell. Tome essa pílula. Suas forças voltarão em 

um ou dois minutos. Vou dar uma a Spock. Ele ainda está inconsciente. 
— Para que direção eles foram? 
— Para as montanhas. Kirk ergueu-se com dificuldade, pegou o rifle-

feiser 
caído no chão e checou seu funcionamento. —Assim que Spock voltar a 

si, vocês dois devem voltar a Enterprise. 
— Capitão, você não pode... — tentou o médico, já cuidando do 

vulcano. 
— Se dentro de doze horas — prosseguiu Kirk, inflexível. — vocês não 

receberem um sinal meu, prossigam em velocidade máxima para a base 
terrestre mais próxima. Informem que todo este planeta será submetido a 
uma concentração letal de radiação neutrônica. 

O capitão começou a sentir os efeitos regeneradores da pílula. — Sem 
protestos, dr. Piper! É uma ordem! 

Carregando o rifle, Kirk deixou a estação minerado. 

  
Escalar os penhascos escarpados da montanha negra não era tarefa fácil, 

nem mesmo para Mitchell e Elizabeth. Suas pedras escuras e afiadas e a fina 
areia azul que formavam o solo de Delta-Vega não haviam sido 

criados para agradáveis passeios ao entardecer. Sentindo a areia trazida 



pelo vento arranhar seu rosto, Elizabeth lamentou-se: — Será um milagre 
sobreviver aqui. 

— Sente-se — ordenou Mitchell. — Eu farei um milagre. 
E ele gesticulou majestosamente. O solo azul transformou-se na mais 

profunda e rica terra argilosa, de onde brotou uma borbulhante nascente de 
água. A vegetação de tom metálico ganhou características verdejantes e até 
mesmo um frondoso pessegueiro. Os frutos abundavam em seus galhos. 
Mitchell agachou-se para tomar um gole da fonte. 

Uma vez também saciada a sede de Elizabeth, Mitchell falou: 
— Você terá esse poder também. Assim que desenvolvê-lo, você sentir-

se-á como eu me sinto, capaz de transformar um mundo no que bem desejar. 
Em breve teremos controle absoluto de nossos corpos. Nunca 
envelheceremos. Você agora está preparada para isso. E será sempre jovem, 
tão bonita quanto desejar ser... 

Mitchell, de repente, enrijeceu-se. 
— O que foi? — perguntou ela, ansiosa. 
— Um visitante... um visitante muito tolo que se aproxima. 
— Quem? 
— Você apreciará ser uma deusa, Elizabeth. 
Uma onda de terror inexplicável e indescritível apoderou-se dela. Ele 

gargalhou ao perceber isso. — A blasfêmia a assusta? — Mitchell abriu os 
braços, com as mãos profeticamente estendidas. — Que haja comida! Dai-
me maçãs kaferianas, mundo, meu mundo! 

Uma pequena e alienígena árvore surgiu carregada de frutos vermelhos. 
Mitchell, colhendo uma maçã, mordeu-a e seu sumo espesso e amarelado 
escorreu por seu queixo. — Tudo o que poderíamos querer daquele planeta 
de onde viemos, eu obterei deste. Qual é o seu desejo? Apenas fale! 

A resposta de Elizabeth veio na forma de uma pergunta: — O quanto eu 
mudei, Gary? 

Mas ele não estava ouvindo. Seu olhar estava concentrado na figura 
ainda não visível de Kirk escalando os penhascos próximos a ele, trazendo 
consigo o pesado rifle-feiser. 

— Pode me ouvir, James? Você ainda não pode me ver, eu sei. Deixe-
me confortá-lo. Está no caminho certo. Você me encontrará em breve. Muito 
em breve. 

Kirk parou ao ouvir as palavras. Vindas de onde, ele não sabia. Começou 
a armar o rifle até perceber que Mitchell não estava lá. Decidiu continuar 
escalando. 

— É o capitão Kirk — disse Elizabeth, como se falando para si mesma. 
—Eu o posso ver em minha mente. 



— Vá até ele — sugeriu Mitchell. — Fale com ele. Agora que você está 
mudando, verá o quão insignificantes são esses seres. 

Hesitando, Elizabeth afastou-se em busca do capitão. Sentindo uma 
presença próxima, Kirk agarrou-se ainda mais a sua arma... e logo 
reconheceu a mulher à sua frente. Aproximando-se dela, pela primeira vez 
viu o cintilar prateado em seus olhos. 

— Sim — confirmou ela. — Só demorou um pouco mais para acontecer 
comigo. 

Kirk baixou o rifle. — Você tem de me ajudara detê-lo, dra. Dehner. 
Antes que você também vá muito longe. 

— Já fui muito longe para... para compreender que o que ele está 
fazendo é o certo. É o certo para nós. 

— E para os humanos? Você ainda é parcialmente humana... ou você 
não estaria do lado dele. 

— A Terra é... realmente insignificante — disse, sem muita convicção. 
— Em breve seremos o que levará milhões de anos de aprendizagem para os 
humanos alcançarem. 

— Como ele irá aprender se pular todos esses milhões de anos? Você 
não sabe. Você não tem condições de saber. Ele não os terá vivido! 

—Por favor! — implorou. — Vá embora enquanto pode! 
— Você o ouviu debochar da compaixão. Acima de tudo, um deus 

precisa ter compaixão, Elizabeth. 
— Vá embora! 
— Você era uma psiquiatra. Você conhece a selvageria que todos nós 

ocultamos... o "eu" primitivo que procuramos não expor. Mas ele não se 
importa de expor o dele! Pelo amor de Deus, doutora, faça seu diagnóstico! 

Ela estava torturada ao sussurrar: — Ele está vindo. 
Mitchell já estava lá. Ignorou Kirk ao falar à mulher: 
— Você me decepciona, Elizabeth. Você ainda duvida. 
Sem hesitar, Kirk pegou seu rifle e disparou contra ele. O raio atingiu 

inefetivamente em cheio o peito de Mitchell, que ergueu um dedo para fazer 
o rifle, arrancado das mãos de Kirk, voar longe e chocar-se contra as rochas. 

O tempo passava. Mitchell quebrou o silêncio. — 
Eu estive pensando. Pensando sobre a morte de um velho amigo. Sobre 

sua morte e seu enterro digno. 
Kirk olhou para trás ao sentir o movimento de terra, que começava a 

abrir e tomar a forma de uma sepultura. Incrédula, Elizabeth notou o detalhe 
da pedra esculpida em cruz, onde havia a inscrição: James R. Kirk. 1722 - 
1313.7. 

Kirk, por sua vez, teve sua atenção despertada para o bloco de pedra 



retangular que, com um estrondo, surgiu diretamente acima do túmulo. 
— Não Gary, não! — gritou Elizabeth. 
— Você gosta do que está vendo? — perguntou Kirk a ela. 
— Faça suas preces para mim, capitão — ordenou Mitchell. 
— Só para você? Não para vocês dois? 
A um movimento da mão do mutante, Kirk foi jogado de joelhos ao 

chão. Mesmo assim, isso não o fez desistir de apelar à médica. — Este é um 
deus egoísta, 

Elizabeth. No final de tudo, restará apenas um de vocês! 
— Sua última chance, Kirk! — disse Mitchell. 
Elizabeth voltou-se para ele e, erguendo sua mão, liberou um raio de 

energia que o fez cambalear. Mitchell, no entanto, também desfechou contra 
ela um raio e os dois ficaram por segundos presos num dreno de pura 
energia. Elizabeth foi a primeira a ceder, e gritou de dor. Mas Mitchell 
também estava esgotado. Por um momento seus olhos voltaram a ser azuis. 
Mas tão logo reassumiram o cintilar prateado e implacável, Mitchell retomou 
sua ira contra a mulher. Ela foi totalmente subjugada e envolta numa camada 
flamejante de partículas, mesmo assim ainda conseguiu sussurrar para Kirk: 
— Corra... o tempo é curto... 

O segundo ataque foi exaustivo para Mitchell, que, compreendendo sua 
fraqueza, resolveu se afastar. Kirk aproveitou para agarrá-lo pelas pernas. 
Mitchell caiu, mas o arremessou para longe com um pontapé em seu peito. 
Em seguida, agarrou uma imensa rocha e a atirou. O capitão conseguiu 
esquivar-se e aproveitou para aproximar-se perigosamente do antigo amigo. 

— Gary, ouça! Nesse momento você é humano de novo... 
— Não mais! — disse Mitchell que, numa nova onda de poder, desferiu 

um soco em Kirk. O capitão esforçou-se para não cair na cova aberta, mas 
logo Mitchell estava novamente sobre ele. Cara a cara com o mutante, Kirk 
pôde ver o rosto de Gary refletindo a oscilação de seu poder, a alternância de 
seu estado humano e divino. A mutação venceu a batalha. Kirk também 
lutou para libertar o próprio corpo do poder emanado por Mitchell. Livrou-se 
dele, alcançou de novo seu rifle e disparou contra seu oponente. 

Mitchell desviou, mas o feixe atingiu a imensa pedra destinada a ser 
lápide, fazendo-a cair por sobre a sepultura. 

—Gary, — gritou Kirk — cuidado! 
Era muito tarde. Cambaleando, Mitchell tentou esquivar-se, mas a placa 

tumular o atingiu e o jogou definitivamente dentro da cova. Uma camada de 
poeira azul nublou o lugar. Quando assentou, recobriu completamente as 
letras gravadas no epitáfio destruído. 

Kirk arrastou-se até Elizabeth, que já não mais possuía o cintilar 



prateado em seus olhos. — Acabou... não acabou? — sua voz estava tão 
fraca que ele precisou inclinar-se ainda mais para ouvi-la. A cabeça da 
médica pendeu no peito de Kirk. Ela estava morta. 

O capitão ficou de pé, um estranho solitário num estranho planeta de 
uma estranha Galáxia. A lembrança do comunicador, no entanto, o trouxe de 
volta a um mundo familiar. 

— Kirk para Enterprise. Responda, Enterprise — sua voz era pura 
exaustão. 

  
Para Kirk, era quase estranho estar de volta a sua cadeira de comando, 

depois de tanto tempo afastado dela. A tempestade magnética, Delta-Vega, a 
morte de Mitchell, a de Kelso... tudo acontecera realmente ou fora apenas 
um sonho? Os novos painéis dos controles a seu redor piscavam tão 
normalmente quanto os antigos. E era muito bom ver Spock como sempre a 
seu lado. 

— Pronto para sair de órbita, senhor — informou Scott, ocupando o 
posto de Kelso. 

— Acionar — ordenou Kirk. que apertou o botão para dar início a seu 
diário de bordo. 

— Acrescentar à lista de baixas: dra. Elizabeth Dehner. Que fique 
registrado que ela deu a vida no desempenho do dever. Tenente-comandante 
Gary Mitchell. O mesmo registro. 

Kirk olhou para Spock. — Afinal de contas, ele não teve culpa do que 
aconteceu. Quero que sua ficha de serviço termine desse jeito. 

As feições demoníacas de Spock estavam serenas. — Sento por ele 
também, senhor. 

Kirk o observou, especulativamente. — É melhor tomar cuidado, sr. 
Spock. Sua compaixão está aparecendo. 

 



Sobre o episódio 
Apesar de ser considerado o primeiro episódio da série, Onde nenhum 

homem jamais esteve foi o terceiro a ser exibido na tevê norte-americana. 
Este, na realidade, é o segundo piloto feito para vender o conceito de Star 
Trek à emissora NBC. Depois da recusa sofrido pelo primeiro piloto, A Jaula 
(The Cage), considerado muito cerebral pelos executivos da emissora, o 
criador Gene Roddenberry teve a chance de produzir um segundo piloto, fato 
inédito no esquema televisivo da época. 

À princípio, para esse segundo piloto, cogitou-se gravar um roteiro 
escrito por Roddenberry, A Glória de ômega (Omega's Glory), que expunha 
bem o conceito de "evolução paralela". Esse conceito tanto defendia a tese 
de que haveria muitas culturas humanóides espalhadas por nossa galáxia, 
quanto diminuía os custos de produção do seriado. Uma outra história, As 
Mulheres de Mudd (Mudd's Women), também de Roddenberry, 
igualmente foi cogitada, mas o texto escolhido pelos executivos foi Onde 
nenhum homem jamais esteve, uma mistura de ficção científica e tragédia 
grega, escrito por Samuel A. Peeples, consagrado escritor e roteirista. 

Foram muitas as mudanças entre A Jaula e o segundo piloto, a começar 
pelo visual dos uniformes, embora as mulheres a bordo ainda continuassem a 
usar calças compridas, até os cenários, quando o interior da Enterprise ficou 
mais colorido e sofisticado do que no primeiro piloto, que era mais clean, 
porém menos "tecnológico". O elenco, então, sofreu uma modificação 
radical, com exceção de Spock, que permaneceu e herdou as características 
racionais da antiga imediata da nave, a Número Um, eliminada pelo 
machismo da época. O médico da nave ainda não era McCoy e sim o dr. 
Piper e Sulu não era piloto e sim astrofísico. 

Existem duas versões deste segundo piloto, a que foi levada ao ar e a que 
foi apresentada apenas aos executivos da NBC e cuja apresentação dos 
créditos e início da história fogem completamente ao formato definitivo 
adotado pela série. 
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A manobra corbomite 
 

 
 

Spock estava concentrado num trabalho de cartografia estelar, uma tarefa 
longa e tediosa. Seis dos nove retângulos no visor do oficial de ciências 
exibiam os mapas dos sistemas já fotografados pela Enterprise. Quando 
acionou novamente o equipamento fotográfico, o sétimo retângulo iluminou-
se quase que em seguida, passando a exibir o setor do espaço pelo qual a 
nave estava passando. Atento a esse processo, o navegador Bailey, um 
jovem e inexperiente novato da Frota Estelar, mal escondia sua impaciência. 

— Estamos há três dias fazendo isso, sr. Spock. Outras naves já devem 
ter cartografado este lugar. 

Spock respondeu, gentilmente. — Negativo, tenente. Somos os primeiros 
a chegar tão longe. Nós... 

Ele foi interrompido pelo súbito soar do alerta vermelho e Bailey, 
afastando seu olhar da tela de Spock, concentrou-o na luz que piscava no 
painel de sua estação. A seu lado, Sulu informou: — Senhor! Contato com 
um objeto. Está se movendo em nossa direção. 

Spock deixou sua estação e prontamente assumiu a cadeira de comando. 
— Defletores! Força total. 

Tenso, já sentado na beirada de sua cadeira, Bailey gritou. — Está em 
curso de colisão conosco! 

— Manobras evasivas, sr. Sulu — ordenou Spock, com tom sereno. 
Sulu forneceu a leitura dos primeiros resultados. 
— O objeto está mudando sua direção de acordo com a nossa, senhor. 

Continua a vir a nosso encontro. 
— Sem comunicações ainda, senhor — avisou Uhura. 
— E ainda está em curso de colisão conosco! 
O tom exaltado da voz de Bailey contrastava com a atitude controlada e 

eficiente de seus companheiros de ponte. Ao invés de notar essa diferença - e 
usá-la para melhorar sua autodisciplina 

— ele estava quase gritando 
— O defletor não o esta impedindo! 
— Acione alerta geral. Todos a seus postos... — ordenou Spock, sendo 

interrompido por Sulu. 
—Está desacelerando, senhor. 



Sempre calmo, Spock prosseguiu. — Cancelar alerta geral. Todos os 
motores, parada total. 

— Contato visual! 
Agora a voz de Bailey abandonava o desespero por uma espécie de falsa 

segurança. 
À medida que a nave diminuía sua velocidade, o movimento das estrelas 

parava com ela. Na grande tela central da ponte, era possível ver um piscar 
de luz, que não era mais uma estrela, e sim uma figura que os olhos atentos 
dos oficiais identificaram como sendo a de um cubo, aparentemente de 
cristal luminescente, e em rotação constante. Um momento depois, a figura 
interrompeu seu movimento em direção à nave, parou e ficou lá, pendurada 
no espaço, girando lentamente em torno de seu eixo invisível, como se fosse 
uma aparição fantasmagórica, alternando e fundindo as cores refletidas por 
suas faces. 

— À frente e devagar, sr. Sulu — falou Spock. — Inicie um curso de 
circunvolução. 

Mas, no momento em que a nave começou a se mover, o objeto se 
moveu com ela. 

— Está bloqueando o caminho!—explodiu Bailey. — Está nos 
bloqueando deliberadamente! 

—É desnecessário elevar sua voz, sr. Bailey — retrucou Spock, 
calmamente. — Ao contrário de nós, o objeto parece não poder ouvir. — 
Então, dirigindo-se a Sulu, acrescentou: — Motores, parada total. Acionar o 
alerta. 

O som estridente do alerta ecoou novamente. Apertando botões, Sulu 
anunciou: — Ponte para toda a nave. Condição alerta vermelho. Capitão 
Kirk à ponte! 

 
O corpo atlético de Kirk estava ficando em frangalhos. McCoy o 

mantinha deitado, com os braços cruzados sob a cabeça e com as pernas 
fazendo exercícios num aparelho suspenso e instalado no teto da enfermaria 
— uma posição que impedia o capitão de ver a luz vermelha piscando sobre 
a porta de entrada. McCoy a tinha notado, mas, como estava mais 
interessado no painel que monitorava as funções físicas de Kirk, resolveu 
ignorar o alerta. Esse era seu maior pesadelo - convencer Kirk a fazer um 
exame médico, pois acompanhar o estado de saúde do capitão da Enterprise 
era sua responsabilidade principal dentro da nave. 

E agora que Kirk estava em seu poder, não pretendia desperdiçar essa 
raríssima chance por causa de uma meia dúzia de luzes piscando - fossem 



vermelhas, azuis, amarelas ou qualquer outra cor do espectro. 
Completando suas leituras, o médico desligou o aparelho de exercícios e 

desafiou: — Cansado, Jim? 
Kirk pulou para fora da mesa de exames. — Se estivesse, você seria a 

última pessoa para quem falaria... 
— Logo percebendo o piscar silencioso do alerta, o capitão correu ao 

intercom e o ativou. 
—Kirk falando. O que está acontecendo? 
A pequena tela sobre o intercom passou a mostrar o rosto de Spock.—Dê 

uma olhada nisso, capitão. 
A imagem de Spock dissolveu-se na visão do misterioso cubo em 

rotação. — O que quer que seja, — prosseguiu a voz de Spock—está 
bloqueando nosso caminho. Quando nós nos movemos, também se move, 
senhor. 

Desligando o monitor, Kirk pegou uma toalha e a parte superior de seu 
uniforme. Depois de vestir-se. inquiriu McCoy: 

— De onde estava, podia ver a luz piscando, Magro. Por que não me 
avisou? 

— Para quê? Pelo menos pude terminar os exames com você. Afinal de 
contas, eu sou um médico, não um sinaleiro... —retrucou McCoy, mas Kirk 
já tinha ido embora. 

Recolhendo seus instrumentos, McCoy continuou 
falando, para sua própria satisfação. 
— Se eu fosse ficar pulando a cada luz que acende nessa nave, eu 

acabaria falando sozinho. 

 
Em passo acelerado pelos corredores da nave, Kirk podia ouvir a voz de 

Sulu nos alto-falantes. 
— Alerta em toda a nave. Todos a seus postos. 
Segurando a tolha jogada em torno do pescoço, Kirk dirigiu-se ao 

turboelevador no final do corredor. As portas abriram-se, entrou e pediu para 
ser levado ao comando. 

O elevador moveu-se ao comando da instrução verbal. Às costas do 
capitão, um painel exibia a velocidade e o sentido tomados pelo carro em 
direção ao destino estabelecido. Mas Kirk, impaciente com a demora, 
acionou o botão do intercom. 

— Kirk para a ponte. 
— Spock falando. 
— Alguma mudança? 



—Negativo. Parece que o objetivo é nos segurar aqui. 
— Vou trocar de roupa, então — disse Kirk, desligando o intercom e 

dando nova instrução ao controle do turboelevador: — Alojamento do 
capitão. 

Suavemente, o carro desacelerou e voltou a mover-se, alterando sua 
direção da vertical para a horizontal. 

Na ponte, Spock estava junto a Bailey, cujos olhos pareciam 
hipnotizados pelo sinistro cubo mostrado pela tela. Arrancando o jovem 
navegador de seu transe, o vulcano alertou: — Todos os conveses já deram 
seu informe, sr. Bailey. 

— Sim, senhor — disse, constrangido e imediatamente desligando o 
alarme sobre seu painel. 

Spock, sempre em sua frieza vulcana, continuou: — Quando o capitão 
chegar, vai querer um relatório sobre... 

— ... o curso e a posição do cubo. Eu providenciarei, senhor — 
adiantou-se o navegador. 

Spock assentiu, mas 
Bailey estava disposto a prosseguir: —Elevar minha voz naquele 

momento, senhor, não significa que estivesse com medo ou não pudesse 
fazer meu trabalho. Acontece que tenho uma coisa humana chamada 
glândula de adrenalina. Spock avaliou a aparente referência agressiva a sua 
origem alienígena e, depois dessa pausa, dirigiu-se ainda mais solenemente 
ao navegador: 

— É algo bastante inconveniente. Já pensou em remover essa glândula? 
O vulcano voltou para a cadeira de comando e Bailey, já constrangido, 

ficou ainda mais ruborizado ao perceber a risada abafada de Sulu, a seu lado. 
— Muito engraçado — queixou-se o navegador. 
— Amigo, se quiser enrolar o sr. Spock, vai precisar se esforçar muito 

para dar a volta nele — observou Sulu, baixinho. 
— Se fosse o capitão... —O capitão é ainda pior. 
Mas fique sabendo, colega, que ele é um tremendo líder. 
Kirk entrou no alojamento e encontrou sua ordenança arrumando um de 

seus uniformes. Tirando a toalha do pescoço, ele a atirou sobre uma cadeira 
e agradeceu à ordenança. 

Aparentemente não perturbada pelo tom impaciente do capitão, Janice 
Rand despediu-se e deixou o alojamento. 

Kirk, retirando a camisa suada, apertou o botão do intercom. — Capitão 
para o comando. 

O monitor iluminou-se e mostrou novamente a imagem do oficial de 
ciências. — Spock falando, senhor. 



—Algum sinal de vida? 
— Negativo, senhor. 
— Já tentou todas as freqüências de saudação? 
— Afirmativo. Nenhuma resposta do cubo. 
Kirk vestiu a camisa de seu uniforme e a ajeitou, de modo impecável. — 

Quero todos os chefes de departamento na ponte. 
— Já estão a postos, capitão. 
O cubo ainda estava girando em seu eixo hipotético, com o bailado 

alternando várias cores, projetadas pela tela e refletidas nos rostos dos 
tripulantes atentos aos movimentos. 

— Navegação?—questionou Kirk, já sentado em sua cadeira de 
comando, na ponte. 

— Distância de... — disse Bailey, checando os instrumentos — quinze 
mil metros, posição constante. 

— Leme? 
— Senhor, cada uma de suas arestas mede cento e sete metros. Massa, 

um pouco abaixo das onze mil toneladas. 
— Comunicações? 
— Freqüências de saudação ainda abertas, senhor. Sem mensagem. 
— Sr. Spock? 
— Os sensores mostram que é sólido, senhor, mas sua substância 

principal é desconhecida para nós. 
— Engenharia? 
— Sua força motriz... — disse Scott, encolhendo os ombros. — É um 

sólido. Não sei o que o faz se mover. 
Kirk sorriu para ele. — Tente especular um pouco, Scott. 
— Eu faria isso se pudesse. Como um cubo sólido pode sentir nosso 

movimento, nos bloquear, se mover quando nos movemos... não faço a 
menor idéia. Essa é a minha especulação. 

Kirk olhou para McCoy. — Ciências médicas? 
— O mesmo relatório, Jim. Sem chances de existir vida dentro de um 

cubo sólido; deve haver algum tipo de inteligência externa controlando o 
cubo, de algum lugar. 

— Obrigado, Magro. Bailey explodiu: 
— Vamos deixar que nos mantenha parados aqui, senhor? Temos armas 

feiser. Eu voto pela destruição. 
Kirk olhou o rapaz, analisando-o. —Não esquecerei da sugestão, sr. 

Bailey, — disse ele, friamente — quando isso aqui virar uma democracia. 
Kirk levantou-se e tomou a direção do elevador, seguido por outros 

oficiais da ponte. Bailey ficou parado junto a seu painel e Sulu, antes de sair, 



virou-se para ele: 
— Viu o que eu disse? O enigmático cubo manteve a nave estelar 

imobilizada por longas dezoito horas. Sua origem e seu propósito ainda eram 
desconhecidos para os membros da tripulação já exausta. Kirk, seus oficiais 
e chefes de departamento esgotaram todas as possibilidades analisando os 
mapas estelares dos planetas do setor, sem encontrar neles nenhuma pista 
que indicasse vida inteligente responsável por aquele misterioso objeto. 
Sentado à cabeceira da mesa da sala de reuniões, totalmente tomada de 
gráficos e mapas, Kirk deixou de lado a elegância e espreguiçou-se com toda 
a vontade. A seu redor, outros oficiais abriam a boca de sono. 

— Alguma coisa mais, senhores? — perguntou Kirk. 
—Acredito que temos duas possibilidades — disse Spock. — A 

primeira, uma bóia espacial de algum tipo. 
E a segunda... uma ratoeira, senhor. 
A palavra despertou a curiosidade dos outros oficiais. Mas Kirk 

acompanhou o raciocínio de Spock. —E você não recomenda a espera. 
— Negativo, faz com que pareçamos fracos. 
Uhura expressou a perplexidade geral. — E eu pensava que conhecia 

meu idioma. 
Sorrindo, Kirk explicou. — Ratoeira... antigamente, na Terra, era uma 

armadilha em que se colocava um pedaço de queijo para atrair e pegar ratos. 
— Foi utilizada até o final do século XX, se não estou errado — 

acrescentou Spock, didaticamente. 
— Duvido que esteja, sr. Spock. 
— Alguém lá fora não vai com a nossa cara — suspirou Sulu. 
Kirk levantou, espreguiçou-se de novo, mas sentou outra vez. — É hora 

de ação, senhores. Sr. Bailey... 
O navegador nem esperou o capitão terminar, e já foi acionando o 

intercom da mesa. — Comando à sala de feisers... 
— Contra-ordem! — cortou Kirk, falando através de seu próprio canal. 

Sua voz, no entanto, até que estava estranhamente serena ao dirigir-se ao 
trêmulo navegador. — O senhor permite que eu escolha o tipo de ação que 
vai ser tomada em minha nave, sr. Bailey? 

— Desculpe, senhor. Eu pensei que o senhor... 
— O senhor está explicando, sr. Bailey? Quando eu quiser explicações, 

informarei ao senhor. 
O navegador ficou mortificado. Kirk prosseguiu. Como eu ia dizendo, sr. 

Bailey, coloque-nos num curso espiral para longe do cubo. Sr. Sulu, alerte a 
sala das máquinas. Vamos escapulir. 

Kirk levantou-se, assim como todos, e esperou, junto à porta, seu piloto 



transmitir as ordens pelo intercom. 
Na ponte, ainda abalado, Bailey estabeleceu o curso determinado por 

Kirk, 
informando em seguida. — Curso já traçado, capitão. 
Em sua cadeira, Kirk observou a movimentação de seus homens. 

Voltando a olhar o cubo na tela, ordenou: — Acionar, sr. Sulu. Um quarto de 
velocidade. 

O vibrar dos motores foi sentido por todos, e a Enterprise manobrou em 
seu novo curso, mas o cubo permaneceu em movimento paralelo com a 
nave. 

— Ainda nos bloqueando, senhor — informou Sulu. 
— Vamos ver se continua assim. Meia velocidade. 
— Ponto-cinco-zero, senhor. 
Aumentando a velocidade, o cubo começou a girar mais rápido, suas 

cores ficaram mais fortes e o objeto parecia crescer em tamanho na tela. De 
repente, as luzes de emergência tomaram conta de todos os painéis a bordo 
da ponte, com o cubo agora rodopiando vertiginosamente, suas cores 
aumentando em intensidade. 

Spock verificou em seu monitor de ciências. — Radiação, senhor. Quase 
no extremo do espectro, e aumentando. 

Kirk ordenou parada total dos motores. O cubo, por sua vez, ignorou a 
posição estacionaria da nave e continuou se aproximando, com suas cores 
cada vez mais resplandecentes. 

— Ainda vindo em nossa direção. Distância, noventa milhas. — 
informou Bailey. 

Com os olhos grudados na tela, Kirk ouviu Spock dizer: — Radiação 
aumentando, senhor. 

— Força de ré, meia velocidade, sr. Sulu. 
— Meia velocidade, senhor. 
Os motores voltaram a ser sentidos e a manobra de recuara nave, ao 

invés de desencorajar o cubo, o incentivou a crescer em velocidade. 
— Radiação perto do ponto de tolerância. 
Já quase sem forma definida devido à velocidade da rotação, o cubo 

inundou a ponte com o brilho cegante de suas cores, criando um ambiente de 
fantasmagóricas sombras. 

— Ainda se movendo. Está nos alcançando — informou Bailey. 
As estrelas continuavam a se afastar mais rápido à medida que a nave 

acelerava à ré, e o cubo continuava em sua perseguição, ainda mais 
brilhante, ainda expandindo, ainda mais rápido em sua rotação. 

— Distância, setenta e uma milhas agora, senhor. 



— Piloto, velocidade de dobra. 
— Dobra um, senhor — informou o piloto, enquanto a nave vibrava ao 

ritmo dos motores. 
A voz de Spock permanecia neutra. — Radiação no nível de tolerância, 

capitão. 
— Dobra dois, senhor. O cubo continuava a girar e a persegui-los. 

Olhando para seu capitão, Sulu informou: — Dobra três agora, senhor. 
— Radiação passando do nível de tolerância, capitão. Entrando na zona 

letal. 
— Distância, cinqüenta milhas e ainda se aproximando. 
— Sala de feisers alerta! — determinou Kirk. 
—Feisers a postos, senhor — informou Bailey. 
Na tela, as estrelas continuavam a passar em movimento reverso e o 

cubo, irradiando cores cada vez mais vivas, diminuía a distância em relação 
à nave. 

— Feisers no alvo. Spock deixou sua estação e se aproximou de Kirk. 
— Radiação ainda aumentando. Só agüentaremos alguns segundos. 
De frente para a tela, os dois usaram as mãos como escudo para proteger 

os olhos do luzir implacável de seu perseguidor. 
— Feisers no alvo, senhor. No alcance e se aproximando. 
— Disparar feisers! 
O cubo foi destruído pelos disparos dos feisers. A ponte da nave foi 

invadida por uma explosão de luz e as ondas de choque encarregaram-se de 
completar o caos a bordo, com tripulantes sendo jogados ao chão ou contra 
seus painéis. As luzes do comando enfraqueceram e a Enterprise ficou à 
deriva, inerte, um ponto insignificante em meio à grandiosidade do espaço. 

Kirk, avaliando o resultado de sua ação, não sentiu nenhum prazer. E 
agora? Seguir em frente para descobrir a origem do cubo era quase um 
convite a um ataque por parte de quem o enviou. O misterioso cubo teria 
sido enviado por algum tipo de assassino psicopata? Deveria ele arriscar a 
nave e sua tripulação para desvendar o enigma ou retornar ao curso original? 
Desassossegado, ele foi para junto de Spock, na estação de ciências. 

— Como é que eles descrevem nossa missão, sr. Spock? Ah, sim. 
"Audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve'. 

— Assim dizem, capitão — Seu olhar direto sob as pontudas 
sobrancelhas encontrou o de Kirk. — Os sensores não revelam nada. 

Nenhum objeto ou contato, em direção alguma. 
— Importa-se de especular sobre o que poderemos achar se formos 

adiante? 
— Especular? — Spock balançou a cabeça.—Prefiro a lógica. Vamos 



encontrar a vida inteligente que nos enviou o cubo. 
— Inteligência diferente da nossa... ou superior? 
— Talvez ambas. Se está querendo saber a decisão mais lógica a tomar... 
— Não, não quero. Spock fitou-o, pensativo. —Já lhe ocorreu alguma 

vez a inutilidade de me consultar freqüentemente sobre assuntos quanto aos 
quais já tem opinião formada? 

— Isso me dá segurança emocional — disse ele, com um sorriso 
cansado. — Sr. Bailey, estabeleça curso à frente. 

— Já traçado, senhor. 
— Acionar. 
Os motores responderam, e Sulu informou: — Dobra um, senhor. 
Agora que a decisão de ir em frente havia sido tomada, era preciso 

pensar em algumas medidas de precaução. De volta à cadeira de comando, 
Kirk dirigiu-se a sua equipe: 

— Navegador, a sala de armas estava lenta e o senhor ainda mais lento 
em direcionar os disparos. Piloto, o pessoal da engenharia poderia ser mais 
rápido também. Sr. Spock, programe uma série de manobras de ataques e 
fugas simuladas. 

Olhando diretamente para Bailey e Sulu, Kirk concluiu friamente: — 
Continuem repetindo os exercícios até que eu fique satisfeito, senhores. 

McCoy estava parado junto ao turboelevador, observando tudo. Quando 
Kirk se aproximou, o médico falou baixinho — Não está exagerando? Os 
homens estão cansados. 

— Não é você que diz que um pouco de sofrimento é bom para a alma? 
— Eu nunca disse não! Já dentro do elevador, Kirk o olhou mais 

detidamente. McCoy tinha dito isso e diria de novo, como os dois muito bem 
sabiam que ia acontecer. Mas Kirk não insistiu. 

— Alojamento do capitão — determinou ele ao computador do elevador. 
Através dos alto-falantes, a voz de Bailey implementava as ordens do 
capitão. — Aqui é o comando. Engenharia e armas feisers, preparados para 
ataque simulado. Repito: ataque simulado. 

McCoy fez um gesto para indicar o que tinha acabado de ouvir. — Estou 
preocupado com Bailey. A posição na navegação é difícil para um oficial 
inexperiente. 

— Acho que ele dará conta — cortou Kirk, impaciente. 
— Tem certeza? Só porque você descobriu algo que gosta nele... algo 

parecido com você há uns... digamos, quinze anos... 
Irritado, Kirk já estava para repreender McCoy quando a voz tensa de 

Bailey o fez voltar atrás. — Rápido, convés cinco. Me dê sinal verde! 
— Você pode tê-lo promovido muito rápido. Preste atenção nessa voz, 



Jim... 
O sinal de alerta estava ainda soando no elevador quando os dois oficiais 

chegaram ao nível desejado. No corredor, tripulantes corriam ao som dos 
comandos nervosos de Bailey pelo alto-falante. 

Já em sua cabine, completamente exausto, Kirk concentrou-se na voz 
que preocupava o médico. Bailey estava claramente se divertindo com o 
poder que lhe fora delegado. Uma criança brincando com uma terrível 
responsabilidade. Kirk pensou em si mesmo, se não estava cansado disso 
tudo. Talvez. O poder de decisão, pensou ele, era uma ilusão. Sem 
experiência e enfrentando um dilema moral, qualquer pessoa estaria 
impelida, por forças inconscientes e além da compreensão, a tomar uma 
direção incerta; levada por um idealismo que beira o egoísmo, optaria por 
um caminho tomado não em direção à harmoniosa música das esferas, mas 
ao fascínio do comando de uma nave estelar. E, por essa ilusão de poder, 
acabaria sendo adequadamente punido com a absoluta solidão das difíceis 
decisões de comando. 

— Tome, Jim. 
Kirk pegou a bebida oferecida por McCoy. — O que vem agora, 

McCoy? Mais humanismo? "Eles não são máquinas, Jim?" 
— Eles não são... 
— Eu já o ouvi dizer que o homem é superior a qualquer máquina, 

Magro. 
— Eu também nunca disse isso! 
O intercom soou e Kirk apressou-se em atendê-lo. 
— Exercícios concluídos, capitão — informou Spock. — Noventa e 

quatro por cento de produtividade. 
— Vamos tentar cem por cento, sr. Spock — disse o capitão, desligando 

o visor. 
Nada menos que a perfeição para satisfazer um capitão estelar! Estou 

cansado, pensou ele. Eu deveria estar negociando vôos charter para Marte. 
A porta do alojamento abriu e Janice Rand, carregando uma bandeja, entrou 
e a colocou na mesa, junto ao capitão. Kirk a questionou com seus olhos cor 
de avelã. 

Retirando o pano que cobria o prato, ela respondeu: — Já passou da hora 
do senhor comer alguma coisa, capitão. 

— O que é isso? Folhas verdes? Por acaso eu sou herbívoro? 
A moça olhou para McCoy. — Dieta de salada, senhor. O dr. McCoy 

mudou sua alimentação. Pensei que o senhor soubesse. 
Pelo alto falante, a voz de Bailey continuava a ecoar pela nave. — 

Comando falando. Todos os conveses, preparar para uma melhor resposta à 



segunda bateria de manobras simuladas. 
Kirk, olhando a salada com aversão, pegou um folha para dar uma 

mordida, enquanto Janice, muito profissionalmente, abria e ajeitava um 
guardanapo. 

McCoy correu a justificar-se. — Você está um pouco acima de seu peso, 
lembra-se? 

Kirk, pegando o guardanapo do colo, jogou-o sobre a mesa e olhou para 
Rand. — Quer parar de me cercar, ordenança? 

— Mas eu só queria... está certo, senhor. 
Kirk fitou seus olhos jovens, ansiosos e muito femininos. — Está bem, 

ordenança. Então traga um pouco para o dr. McCoy também. 
—Não, não...—defendeu-se o médico. — Eu nunca como antes da 

tripulação. 
A ordenança encheu um pouco mais o copo do capitão, que a dispensou 

polidamente. — Obrigado, ordenança. Obrigado. 
Janice deixou o quarto, sob o olhar atento de Kirk. — Se eu descobrir o 

gênio do quartel-general que me designou uma ordenança... 
— O que foi, Jim? Ela é muito atraente. Não confia em si mesmo? 
Ele poderia, é claro, pensou Kirk, jogar a salada na cara de McCoy. Isso 

o faria pensar duas vezes antes de transferir para os outros seus próprios 
ímpetos masculinos. Mas estava muito cansado para fazer isso. 

— Eu já tenho uma mulher com que me preocupar — disse, por fim. — 
O nome dela é Enterprise. E, ao primeiro erro que essa outra mulher... essa 
ordenança fizer... 

McCoy sorriu, sacudindo a cabeça. — Ela não fará. 
Bailey continuava a falar. — Engenharia, alerta. Sala das armas, vamos... 
O sinal de alerta cortou sua voz. As luzes vermelhas começaram a piscar 

e Sulu, sempre controlado, interrompeu a transmissão. — Todos a seus 
postos! Repetindo, todos a seus postos. Isso não é um exercício. Isso não é 
um exercício. 

Kirk acionou o intercom. — Kirk falando. 
— Sensores captaram algo à nossa frente, capitão — informou Spock. 
— Estou a caminho. 

 
Na ponte, Spock estava recurvado sobre seu monitor e ergueu-se apenas 

para informar ao capitão o último relatório. — Contato extraordinariamente 
forte, mas ainda sem visual. 

Calado, Kirk observou seu oficial manipular os instrumentos em busca 
de novas coordenadas. — Composição espectrográfica... metálica, similar ao 



cubo... leituras de energia muito maiores. 
— Na tela — ordenou Kirk, mas apenas as estrelas podiam ser vistas. 

Sulu quebrou o suspense. — Ali, senhor! 
Kirk também podia ver a pequena mancha de luz já desenvolvendo 

tamanho à medida que se aproximava. Com um estranho peso no coração, 
Kirk ordenou: — Meia velocidade. Preparar para manobras evasivas. 

— Reduzindo velocidade a dobra dois, senhor. 
No momento seguinte, a Enterprise começou a chacoalhar, como se 

fosse um brinquedo na mão de uma criança gigante. O segurança junto ao 
elevador caiu, antes que 

pudesse se agarrar a alguma coisa. Os outros tripulantes buscaram apoio 
em tudo que podia oferecer estabilidade. 

Spock, de volta a seu posto, informou: — Raios-tratores. Estamos sendo 
rebocados... 

— Motores em sobrecarga — anunciou Sulu. 
— Parada total - ordenou Kirk. 
— Todos os motores, parada total, senhor. 
Kirk olhou novamente para a tela, onde a mancha de luz começava a 

tomar forma. 
—Objeto desacelerando, senhor — disse Bailey. 
Spock continuava a recolher dados em seus sensores. — Tamanho e 

massa do objeto... — fez uma pausa, balançando a cabeça. -Deve haver um 
erro. Estou obtendo leituras erráticas. 

Kirk, dividido entre olhar obcecadamente a tela e dar atenção ao que 
Spock reportava, orientou o navegador. — Sala de feisers a postos. 

O objeto na tela já atingira um tamanho que deveria facilitar a 
identificação de seu formato, mas, como o cubo, era por demais alienígena 
para proporcionar qualquer definição mais aproximada. No entanto, 
absurdamente, parecia ser uma esfera formada por imensas pérolas 
interligadas. Curioso e admirado, Kirk ainda pensou ver uma luz interna 
pulsando em cada uma dessas pérolas. 

— Não pode ser verdade... — sussurrou Uhura, expressando o 
sentimento coletivo da ponte. 

— Receio dizer que minhas leituras são precisas, capitão — disse Spock, 
também com o olhar preso à tela. 

Vista do espaço, a imensa Enterprise estava parada, vagando indefesa 
diante da outra nave (se era mesmo um nave) ainda pequena, mas em 
crescimento contínuo. Logo atingiu o tamanho da Enterprise e, como que 
descontente com a paridade, continuou aumentando, aumentando até tornar-
se duas vezes maior do que a nave estelar. O processo só parou quando a 



nave alienígena tinha, por completo, reduzido a Enterprise a um ponto 
insignificante em contraste com sua grandiosidade. 

A tripulação da ponte estava tão atônita quanto aterrorizada ao 
contemplar aquele verdadeiro colosso. Somente Spock observava a 
tela com vivo interesse. 

Kirk falou, pausada-mente. — Massa, sr. Sulu. 
Sulu consultou seus instrumentos e soltou uma interjeição, que 

mereceu uma reprimenda de olhar do capitão. — As leituras 
ultrapassam minhas escalas, senhor. Deve ter mais de mil e quinhentos 
metros de diâmetro. 

— Fascinante! — murmurou Spock. 
— Reduzir imagem — pediu Kirk. 
Bailey estava muito perturbado para ouvir e Sulu, curvando-se 

sobre o painel do colega, cumpriu a ordem dada. Gradualmente, a tela 
foi diminuindo o tamanho da imagem. 

— Tenente Uhura, nave a nave. 
— Freqüências de saudação abertas, senhor. 
Kirk inclinou-se para o microfone. — Esta é a nave Enterprise, da 

União Terrestre. Nós os saudamos e esperamos por uma resposta. 
Momentos passaram. De repente Bailey, que estava monitorando 

as transmissões, estremeceu e ficou ainda mais pálido, congelado, sem 
ação. 

—O que foi, sr. Bailey? 
—Mensagem, senhor... vindo através do canal de navegação —Ele 

ajustou seu pequeno fone de ouvido, engolindo em seco, mas de forma 
atenta. Kirk virou-se para Uhura. — Capte a transmissão, tenente. 

— Tentando, senhor. 
A resposta à mensagem, amplificada, parecia uma enxurrada de 

sons incoerentes; Kirk, juntando-se a Spock para prestar atenção, aos 
poucos foi discernindo o teor das palavras. 

—... e por invadir nossos sistemas estelares. Aqui é Balok, 
comandante da nave capitania Fesarius, da Primeira Federação... 
Sua nave, obviamente produto de uma civilização primitiva e selvagem, 
tendo ignorado a bóia de aviso da Primeira Federação, e tendo-a destruído, 
demonstrou que sua intenção não é pacífica..." 

A voz, assumindo uma tonalidade quase metálica, continuou depois de 
uma pausa. — Nós estamos agora decidindo o destino de sua nave e das 



vidas a bordo. 
—Nave a nave — pediu Kirk. 
— Freqüências abertas, senhor. 
Kirk, cuja própria voz, ampliada pelo sistema de som, parecia estranha a 

seus próprios ouvidos, falou imponentemente: — Aqui é o capitão da USS 
Enterprise. A natureza de advertência de sua bóia era desconhecida para nós. 
Nossa nave foi bloqueada por ela e quando tentamos nos afastar... 

Um ruído estridente invadiu a transmissão e abafou a voz do capitão. 
Uhura, em obediência ao gesto de Kirk, cortou o canal. A ponte ficou em 
silêncio, exceto pelo alerta das luzes vermelhas no computador de Spock, 
que se lançou desenfreadamente a manipular botões e dials em busca de 
respostas. — Capitão... estamos sendo invadidos por um sensor 
excepcionalmente poderoso. Tudo está sendo sondado... nossos motores... 
sistemas... bancos de memórias e até alojamentos. 

Amplificada, a voz dissonante do comandante da Fesarius invadiu 
novamente a ponte. — Nenhuma comunicação será aceita. Se houver o 
menor movimento hostil, sua nave será destruída imediatamente. 

O silêncio tomou conta da tripulação. A longa experiência com o 
desconhecido, o treinamento e a autodisciplina de nada serviram para 
protegê-los do terror difundido pelo tom de Balok. Kirk voltou lentamente 
para sua cadeira de comando, consciente de que ele, como das milhares de 
outra vezes, era novamente o foco do olhar de esperança e expectativa de 
seus homens. 

Algumas luzes começaram a se apagar. Spock verificou os instrumentos 
e informou: — Estão desligando alguns sistemas, senhor. Brilhante! Gostaria 
de poder estudar o método deles. 

Kirk sentou-se, sentindo os controles da ponte perderem seu ritmo 
normal. 

— Senhor Spock, nossos gravadores estão registrando tudo isso? 
— O bastante para alertar outras naves, senhor. 
— Senhor Bailey, despache nossos registros. 
Bailey olhou atordoado para o capitão. Então, saindo de seu estado 

catatônico, fez os ajustes necessários em seu painel. — Registros sendo 
ejetados, senhor. 

— Estão em curso — disse Spock. — De volta por onde nós... 
Uma luz branca explodiu na tela, tornando ainda mais lívidas as faces 

das pessoas presentes. Outra onda de choque jogou a nave e seus tripulantes 
em pleno caos. Agarrando-se com uma das mãos no painel e protegendo os 
olhos com a outra, Bailey sussurrou: — Oh, meu Deus... 

Foi o momento que Balok escolheu para fazer seu anúncio: 



— Seu gravador de registros foi destruído. Vocês foram examinados. 
Infelizmente, sua nave deve ser destruída. 

A fúria apoderou-se de Kirk que, sem sentir, quase imprimiu as marcas 
de seus dedos pressionados contra o braço da cadeira de comando. Ele podia 
ouvir a respiração tensa de Bailey. 

O comandante da Fesarius estava visivelmente saboreando seu jogo de 
gato e rato. 

— Seu final será misericordioso. Supomos que vocês devam ter uma 
divindade, ou divindades, ou alguma crença que os conforte. Por isso 
concedemos dez dos seus períodos de tempo chamados minutos para fazer 
os preparativos. Não voltaremos atrás em nossa decisão; não aceitarem 
outras comunicações. Se houver qualquer momento evasivo ou hostil, vocês 
serão imediatamente destruídos. 

Kirk estava ganhando sua batalha particular. A fúria instintiva cedeu 
espaço para um raciocínio intenso. Em sua estação, Spock continuava em 
plena atividade. — Deve ser interessante ver como eles são. Se puder 
localizar de onde a voz está vindo... 

Por trás da cadeira de comando, as portas do elevador abriram-se. 
McCoy e Scott entraram na ponte, ambos com o olhar ansioso. 

— Jim... a mensagem de Balok.... foi ouvida em toda a nave — avisou o 
médico. 

Algum dia, pensou Kirk, vou contar as maneiras com que meus homens 
tentam me dizer "Vamos, capitão. É você quem tira os coelhos da cartola. 
Precisamos de um truque agora. Tire um coelho". Mas essa era a verdade, 
ele já havia feito muitos truques desse tipo. Ah, houve também muitas 
derrotas... ou fracassos na tentativa de estabelecer um modo de vida comum 
entre humanos e raças alienígenas, mas sempre acabava encontrando um 
modo de coexistência. E os tripulantes que não o haviam visto ainda fazer 
esses milagres, ouviam falar deles através dos colegas. 

Dessa vez, contudo, Kirk precisava de um truque e dos bons. Como 
encontrar o que dizer para pessoas com apenas dez minutos de vida pela 
frente, pessoas jovens, saudáveis e que sequer entendiam ainda as limitações 
às quais ficariam sujeitas quando atingissem uma idade mais avançada. 

—Jim... — tentou McCoy. 
Assentindo, o capitão apertou o botão do intercom. Suas palavras tinham 

a mesma intensidade da fúria que acabara de sentir. 
— Vocês, que têm servido a bordo dessa nave há bastante tempo, já 

encontraram diversas formas de vida alienígenas e sabem que o maior perigo 
que enfrentamos somos nós mesmos... e o nosso medo irracional diante do 
desconhecido... 



Para seus próprios ouvidos, sua voz parecia firme e concisa. Como 
conseguia isso? Ele prosseguiu: 

— Mas não existe o chamado desconhecido, pois são coisas 
temporariamente ocultas e não-compreendidas, portanto, são coisas que 
tememos de foram temporária. Na maioria dos casos, descobrimos que 
inteligências capazes de civilização são capazes de entender um gesto 
pacífico. Com toda a certeza, uma forma de vida avançada o bastante para 
fazer viagens espaciais é avançada o bastante para entender nossos motivos. 
Todos os conveses, a postos. Kirk desliga. 

Olhando em torno da ponte, Kirk percebeu, entre outras coisas, os negros 
olhos de Uhura cheios de lágrimas. Se suas palavras haviam feito sentido 
para apenas uma única pessoa a bordo, isso já era suficiente. 

— Nave a nave, tenente Uhura. 
— Freqüências abertas, capitão. 
— Aqui é o capitão da Enterprise. Viemos até aqui em busca de amizade 

e não tínhamos a intenção de invadir seu território. Para demonstrar nossa 
boa intenção, nossa nave voltará por onde veio. Mas, se formos atacados... 

Uma vez mais a interferência estridente abafou sua voz e Kirk de novo 
mandou interromper a transmissão. 

— Senhor Bailey, estabeleça o curso. 
— Como? ... Curso? Hein? — murmurou o navegador, confuso. 
Sulu novamente veio em seu auxílio. — Curso traçado e implementado, 

senhor. 
— Acionar, sr. Sulu. Fator dobra um. 
— Fator de dobra um — repetiu Sulu, trabalhando em seus controles. 
— Sem resposta, capitão! — avisou ele. 
— Velocidade de impulso! 
— Todos os sistemas estão desativados, senhor. Também o sistema de 

armas. 
— Acionando a tela, senhor. Acho que consegui algum visual — 

anunciou Spock. 
Na tela, o fundo de estrelas foi substituído por uma espécie de 

fosforescência. Então, dissolveu-se numa oscilante figura que gradualmente 
começou a definir sua forma — a imagem distorcida, mas já distinguível do 
que seria Balok. A face longilínea da criatura parecia uma caricatura 
grotesca, com suas narinas salientes, exibindo uma carne de tom 
avermelhada, e seus olhos, com grandes órbitas verdes e esbugalhadas, 
explicando claramente sua predileção pelo terror, pelo jogo de gato e rato. A 
verdadeira imagem de um pesadelo espacial. 

Seus lábios finos moveram-se: 



— Vocês estão desperdiçando tempo e esforço. Não existe escapatória. 
Vocês têm ainda oito minutos terrestres. 

A imagem, novamente oscilando, desvaneceu-se. 
O tom desapaixonado de Spock, como um professor falando de 

banalidades., à sua turma, explicou: — Eu queria ver como ele se parecia. 
Deus abençoe Spock, pensou Kirk, quase sorrindo. 
— Claro que estava, sr. Spock. 
Bailey, deixando sua estação, gritou: 
— Eu não entendo vocês! Spock está perdendo tempo, todo mundo está 

sentado, esperando. Alguém tem de fazer alguma coisa! 
McCoy correu até ele. 
— Calma, rapaz, calma. 
— O que eles querem de nós? Vamos lá descobrir o que eles querem de 

nós! 
— Eles querem que percamos nossas cabeças, sr. Bailey. Não faça a 

vontade deles — disse Kirk, com um tom de voz casual, que acabou 
impressionando mais por sua falta de ênfase. 

— Só temos mais oito minutos! 
— Sete minutos e quarenta e um segundos... - corrigiu Sulu. 
Bailey percebeu os olhos de Sulu acompanhando o movimento do 

cronômetro em seu painel de controle, em que os segundos passavam... 39, 
38, 37, 36... 

— Ele está fazendo a contagem! — estourou Bailey, desesperado. 
McCoy agarrou o braço do navegador. — Você está quase no fim de seu 

horário... por que não... 
Bailey livrou-se do médico, empurrando-o com violência. 
— Vocês estão todos loucos! Fim do horário de serviço? Isso c o fim de 

tudo! 
— Senhor Bailey — disse Kirk, num tom de voz raramente usado, fruto 

das contradições entre a compaixão humana e a autoridade impessoal do 
comando, da impotência disfarçada de sabedoria, da autoconfiança sujeita à 
total imprevisibilidade. 

— O que vocês são, robôs? Soldadinhos de chumbo? Não sabem quando 
estão para morrer? Serviço, regulamentos, ordens... o que significam? 

— Está dispensado, sr. Bailey. 
Bailey voltou-se para Kirk, com a visível intenção de gritar com ele, mas 

o olhar do capitão reprimiu seu impulso. O esforço para controlar-se o 
deixou tremendo. 

— Leve-o para o alojamento, doutor — pediu Kirk. Bailey tomou a 
direção do elevador sozinho. McCoy simplesmente o acompanhou. Kirk 



esperou as portas fecharem para voltar a olhar a tela. 
— Tenente Uhura, nave a nave. 
— Freqüências abertas, senhor. 
— Aqui é o capitão da nave terrestre Enterprise. Como é costume do 

povo da Terra esforçar-se por... 
A interferência de Balok sobre a transmissão dessa vez foi maior, mas 

Kirk não mandou interromper a comunicação. Se você quer mostrar suas 
intenções — e se eles são pacíficas, pensou Kirk — deve deixá-las bem 
claro, independente de interrupções. Para ele, era uma questão de auto-
respeito, lutar por sua verdade. Surpreendentemente, a interferência parou e 
Kirk, apesar de tudo calmo, prosseguiu em sua mensagem ao comandante da 
Fesarius. 

— ... evitar qualquer mal-entendido com outras pessoas. Destruímos sua 
bóia espacial num simples ato de autopreservação. Quando tentamos nos 
afastar, ela emitiu uma radiação perigosa para nossa espécie. 

Nenhuma resposta. 
Kirk continuou. — Se você examinou nossa nave e nossos registros, sabe 

que isso é verdade. 
O ruído insuportável da interferência não mais se manifestou, o que 

tornou ainda mais tenso o clima de expectativa. A face monstruosa de Balok, 
no entanto, voltou a aparecer na tela. 

— Vocês têm agora sete minutos. 
A fúria incontrolável apoderou-se de novo de Kirk. 
Mas ele não podia ceder, não com o desespero e a expectativa das 

pessoas a seu redor, esperando que um novo coelho saísse da cartola. Um 
sentimento como esse era uma fraqueza, o ressentimento feroz de uma 
pessoa que falhou em demonstrar controle, poder... era o ódio resultante de 
sua impotência diante de uma situação a ser resolvida. Mas Kirk não queria 
desperdiçar sua vitalidade corroendo esse sentimento de impotência, pois 
isso dificultaria ainda mais a busca de uma solução. E era a confiança 
depositada em seu esforço pessoal que alimentava a coragem de seus 
homens diante da morte. 

— Quatro minutos, trinta segundos — disse Sulu. 
Scott não resistiu: — Você tem um inadequado fascínio por contagem de 

tempo, Sulu! 
Sulu nada disse e Kirk, deixando sua cadeira, aproximou-se de Spock. — 

Qual é o problema com eles? Eles devem saber que não representamos um 
perigo para eles. 

Spock permitiu que seu melhor amigo vislumbrasse um quase sorriso em 
seu olhar. — Eles certamente sabem agora que nós estamos incapazes de 



representar algum perigo. 
Na tela, Balok anunciou: — Quatro minutos. 
— Deve haver algo a fazer. Algo que me escapou! 
Por trás da calma na voz de Spock, havia respeito, afeição... não a 

expectativa de vê-lo tirar "coelhos da cartola". — Em xadrez, quando não se 
pode fazer um movimento, o jogo termina. Xeque-mate. 

Spock era a única pessoa com que Kirk podia desabafar: 
— Essa é sua melhor recomendação? Desistir? 
Spock, realista e amigo, disse-. — Lamento não poder encontrar uma 

recomendação mais lógica, senhor. 
McCoy aproximou-se deles. Presumindo que nós consigamos sair 

disso... 
— Ninguém desistiu ainda! — cortou Kirk. 
O tom de McCoy mudou. — Falemos do caso de Bailey. Vou colocar 

nos registro médicos apenas "fadiga". 
— Essa é minha decisão, doutor! 
O capitão voltou a sua cadeira, a mente fervilhando em busca de uma 

resposta. McCoy o seguiu, insistente. — O erro é o seu. Você o forçou 
demais, exigiu demais dele... 

Kirk bateu com o punho no braço da cadeira. — Estou ordenando que 
pare, McCoy. Não tenho tempo para você e suas teorias, diagnósticos ou 
mesmo sentimentalismos! 

McCoy não se dava por vencido. 
— Presumindo que nós saiamos dessa, capitão. Pretendo registrar sua 

atitude no diário médico. Vou registrar que o preveni sobre a condição do 
rapaz. E isso não é um blefe, Jim. 

— Pode blefar o quanto quiser, doutor... 
De repente, Kirk conscientizou-se de que estava sucumbindo à pressão e 

ao estresse da situação e que o fato de elevar sua voz também havia causado 
estranheza ao pessoal da ponte. Deixara seu medo crescer ao invés de 
controlá-lo. Mas não podia fazer nada a respeito. Só restava contar com a 
confiança que todos tinham em sua experiência. 

— Três minutos! - rugiu Balok. 
Kirk, com seu autocontrole resgatado, ignorou o aviso e falou com 

McCoy, mais sereno. — Certo, doutor. Vamos conversar sobre isso se 
tivermos chance. 

Aquiescendo, o médico afastou-se e Kirk, depois de esfregar os olhos 
por instante, subitamente levantou-se e foi para junto de Spock, com um 
trunfo no olhar. 

— Não é xadrez, sr. Spock. É pôquer! Conhece o jogo? 



Sem esperar a resposta do vulcano, voltou para a cadeira de comando, 
com suas esperanças revigoradas, sem mais estar perturbado com os pares de 
olhos fixos em si, à espera de um coelho mágico. 

—Tenente, nave a nave. 
— Freqüências abertas, senhor. 
Kirk sentou-se ereto. — Aqui é o capitão da Enterprise... 
Fez uma pausa. — Nosso respeito por outras formas de vida exige que 

nós lhes demos esse aviso. Um importante item de informação que nunca é 
incorporado aos bancos de memórias das naves terrestres... 

Consciente do olhar surpreso de Sulu, o capitão prosseguiu: — Desde os 
primeiros anos da exploração espacial, nossas naves têm em sua constituição 
uma substância conhecida como corbomite. É um material e um ardil 
destinado a quem quiser nos atacar. Se uma energia destrutiva toca a nossa 
nave, uma reação contrária e de igual poder é criada, destruindo... 

— Vocês agora têm dois minutos — falou Balok. 
—... destruindo o atacante. Talvez seja do interesse de vocês saber que, 

desde o início do uso da corbomite, há mais de dois séculos, nenhuma nave 
atacante sobreviveu à tentativa. A morte tem algum significado para nós. Se 
não tem para vocês, então ataque-nos agora! Vamos nos divertir com a sua 
estupidez. 

A um sinal para Uhura, ela cortou a transmissão. 
— Boa jogada, senhor — disse Spock. — Acredito que seja chamada 

"blefe". Lamento não ter aprendido mais sobre esse jogo... Balok — O 
vulcano olhou pensativo para a tela. — De certo modo, ele lembra meu pai. 

— Então que os céus tenham pena de sua mãe — suspirou Scott. 
— Ela se considerava uma mulher terrestre muito afortunada. 
McCoy aproximou-se de Kirk, que o olhou rapidamente. — Sinto muito, 

Magro, eu... 
— Por quê? Por ter outras coisas em mente? — O médico sorriu.—Culpa 

minha. Falei coisas fora de hora... 
— Um minuto—anunciou Balok e Sulu confirmou o aviso, checando seu 

cronômetro. Mas, lembrando-se da reprimenda de Scott, ficou calado e 
apenas olhou para Kirk. 

— Eu sabia que podia contar com a pontualidade dele — comentou, por 
fim. 

O capitão não pode deixar de rir. — Já lhe ocorreu que não faz o tipo 
oriental misterioso, sr. Sulu? 

O piloto sorriu. - Quando eu era criança tentava tingir que era um 
oriental indecifrável. Lembra aquelas velhas... — ele procurou pela palavra 
— imagens em celulóide? 



—Cinema—disse Kirk. 
—Filmes—ajudou Scott. 
— Sim, cinema. Aqueles filmes sobre os conflitos entre japoneses e 

ocidentais. 
— Quase quase levaram à Terceira Guerra Mundial — acrescentou 

Uhura. 
Kirk concordou. — O mundo teve muita sorte por ter resolvido a crise a 

tempo. Do contrário, nenhum de nós estaria aproveitando essa boa vida hoje 
em dia... — Kirk notou o sorriso de McCoy e Sulu continuou. 

—Bem, os vilões sempre eram orientais, lembra? Eu adorava isso. 
Costumava sentar em frente do espelho por horas, praticando aquelas 
expressões misteriosas. Nunca entendi o que significavam. Aqueles filmes 
tinham uns duzentos anos, mas eu queria ser como um de seus personagens. 

— E nunca conseguiu — sorriu Uhura. 
— Não consigo entender por quê. Acho que não tenho uma gota de 

sangue oriental nas veias. 
Um tenso silêncio continuava pesando na ponte, em contraste com os 

comentários descontraídos de Sulu. O clima de ansiedade era muito grande 
para que o bate-papo intencional surtisse efeito. 

Sulu voltou a concentrar-se em seu cronômetro, enquanto as portas do 
elevador abriram-se para entrada de Bailey. Ele parecia na defensiva e sem 
muitas certezas. 

— Se alguém está interessado, — disse Sulu — faltam trinta segundos. 
McCoy acompanhou os passos de Bailey, e Kirk, percebendo o interesse 

do médico, notou a presença do navegador. O rapaz chegou junto à cadeira 
do capitão: 

— Senhor, permissão para voltar a meu posto. 
Kirk assentiu e Sulu comunicou:  
— Vinte segundos, capitão. 
Depois de uma breve pausa, Kirk falou:  
— Concedida, sr. Bailey. 
Bailey voltou a seu lugar, ao lado de Sulu e seu cronômetro. 
— Dez, — contou Sulu. —... nove... oito... sete... 
Spock colocou-se' ao lado de seu capitão. 
— ... seis... cinco... quatro... três... dois... um... 
A marca zero finalmente chegou. Quando passou e nada aconteceu, 

Spock não conteve um comentário. 
— Um jogo interessante esse pôquer. 
— Tem suas vantagens sobre o xadrez. 
A voz de Balok invadiu de novo a ponte. - Aqui é o comandante da 



Fesarius. Uhura ia abrir o canal de comunicação, mas Kirk a impediu com 
um gesto. 

— Espere, tenente. Vamos deixá-lo suar para variar. 
Um minuto passou antes que Balok voltasse a falar. — A destruição de 

sua nave foi adiada. 
— Eles são de admirar — disse Sulu. — Uma novidade a cada minuto. 
Alguns tripulantes riram, aliviados, mas o som foi abafado pela voz de 

Balok. 
— Precisamos de prova da existência do corbomite. 
Spock voltou imediatamente para seus controles, enquanto Balok 

prosseguia: 
— Reavaliaremos sua destruição somente se nos forem apresentadas 

provas sabre o corbomite. Vocês entendem? 
Kirk esperou quatro minutos, pelo relógio de Sulu, antes de autorizar a 

abertura de canais. 
— Pedido negado. 
— Vocês serão destruídos a menos que nos dêem esta informação. 
Spock, indicando a tela, avisou: — Capitão... 
A imagem de Balok era novamente visível. — E tendo permitido seus 

esforços para ver minha imagem, esperamos que sua curiosidade esteja 
satisfeita — Os olhos do alienígena expressavam desprezo. — E agora, mais 
uma demonstração de nossa superioridade... 

A tela da Enterprise escureceu. Balok acrescentou: — Em breve 
informaremos nossa decisão a respeito de sua nave. 

Kirk fez um movimento de ombros, tentando livrar-se da fadiga 
provocada pelo acúmulo de tensões, quando a ordenança Janice Rand 
chegou à ponte, trazendo copos e uma garrafa de café. Movimentando-se 
perfeitamente à vontade pela ponte, ela foi cercada pelos demais tripulantes 
em busca de café, inclusive McCoy. 

— Pensei que a força estava totalmente cortada — comentou ele. 
— Eu usei o feiser de mão. Zap. Café quente — explicou ela, servindo 

os copos. 
Kirk fez um gesto de rejeição ao café e ele e Spock continuaram 

observando a grande tela central. 
Alguma coisa estava acontecendo. Um pequeno conjunto de "pérolas" 

que formavam a estrutura da Fesarius separava-se da nave-mãe e tomava 
distância, ainda permanecendo visível na tela. Spock ergueu-se de seu sensor 
para avisar: 

— Peso... cerca de duas mil toneladas métricas. 
— Sim, parece ser uma pequena nave. 



A pequena e abaloada nave alienígena aproximou-se ainda mais da 
Enterprise e a nave-mãe afastou-se, diminuindo rapidamente em tamanho. 
Acelerando, a 

Fesarius voltou a se transformar num ponto de luz gradualmente 
imperceptível. 

— Ficou decidido que eu devo conduzi-los a um planeta da Primeira 
Federação capaz de manter sua forma de vida — anunciou Balok. 

Kirk, um homem de ação, extravasou toda sua frustração de horas de 
inatividade socando os controles no braço da cadeira. 

Sulu, jogando o peso contra o encosto de sua cadeira, aliviou a tensão 
assobiando um trecho favorito de uma das óperas de Puccini. À seu lado, 
Bailey olhava fixo para os instrumentos de seu painel. 

— Uma vez lá, vocês serão desembarcados e detidos. Sua nave 
obviamente será destruída. 

—Obviamente — murmurou Kirk, para ninguém. Em todas as estações 
da ponte, as luzes começaram a piscar. — Os sistemas de motores estão 
voltando, capitão — avisou Spock. 

Para Kirk, o sentido de comédia de Balok era tão grotesco quanto sua 
aparência. Ele continuava falando: — Não menosprezem o tamanho dessa 
nave-piloto. Ela tem igual capacidade de destruir sua nave. 

Com a intenção de provar seu aclamado poder, a pequena nave fez a 
Enterprise ser atingida por um solavanco de pequenas proporções; os 
tripulantes balançaram um pouco, mas mantiveram-se de pé. 

— Raios-tratores novamente, capitão — esclareceu Spock. 
Kirk preferiu manter silêncio e ouvir Balok. 
— Escapar é impossível. Estamos liberando seus sistemas agora para 

que vocês possam manter sua gravidade e atmosfera. Nós os conduziremos a 
seu destino. Qualquer ação evasiva ou de agressão resultará na destruição 
instantânea da Enterprise e de toda a vida a bordo. 

Por alguma razão que Kirk preferia não analisar, teve vontade de sorrir. 
Ali, na tela, estava a pequena nave de Balok rebocando a Enterprise através 
da escuridão do espaço. Isso, mais toda a pompa de Balok, eram coisas 
completamente absurdas e por isso acabou rindo. 

Para seus homens, não tão em sintonia com o lado cômico da situação, o 
capitão disse: — Nosso plano é mostrar resignação. O raio-trator dele deve 
ser um grande esforço para a pequena nave. Pergunta: ele se descuidará? 

— Capitão, ele está um pouco à frente de nós — informou Bailey. 
—Diminuiu a força — disse Spock, por sua vez. 
Kirk concentrou-se no rosto pálido e tenso de Bailey, que garantiu, 

mesmo assim, ao capitão: — Estou muito bem, senhor. 



— Quero um curso em ângulo reto, mantendo nosso rumo independente 
do movimento que ele fizer. 

— Sim, senhor. 
—Aceleração máxima ao meu comando. 
Sulu, com os olhos grudados na tela, assentiu à ordem. 
Os minutos que se seguiram foram vividos de açor do com o 

temperamento de cada oficial. Bailey passou constantemente a língua nos 
lábios resssecados, Sulu, ficou muito atento ao capitão, e Spock, sem 
demonstrar reações, esperou, como sempre, em alerta. 

Kirk ordenou a Sulu: 
— Acionar! 
A Enterprise começou a vibrar pela pressão dos motores e as luzes a 

bordo diminuíram devido ao dreno de energia. Na tela, a pequena nave de 
Balok também registrou turbulência e as luzes que a envolviam como um 
todo começaram a pulsar. E sua força começou também a falhar, na tentativa 
de compensar o esforço para reter a Enterprise. 

Não foi tão simples como deveria ter sido. Os motores da nave estelar 
estavam em aceleração máxima, tencionados pela força oposta. 

— Muito esforço, capitão. Os motores estão sobrecarregados — avisou 
Sulu. 

— Mais força. 
Kirk pode notar o olhai de grande respeito de Sulu e ficou pensando qual 

seria a reação do piloto se tivesse dito 
"Corte a força, garoto". Estou vivo. pensou ainda, porque costumo 

arriscar. Viver já é um risco. Se não quiser arriscar comigo, então morra. 
Kirk ainda não havia percebido, mas no fundo estava tão farto da 
dependência excessiva, quanto do respeito excessivo. 

Spock, felizmente, não dependia, nem respeitava demais. Sua voz sem 
entonação era uma bênção dos céus. — Estamos sobrecarregados, capitão. A 
temperatura intermix é de sete mil e quatrocentos graus... sete-cinco... sete-
seis... 

Quando o alarme soou, ele o desligou e anunciou: — Oito mil graus, 
senhor. 

A nave de Balok estava brilhando como uma nova em seu esforço por 
manter aquele titânico cabo-de-guerra com a Enterprise. 

A ponte vibrava cada vez mais à medida que a nave tentava libertar-se, 
os motores chegavam a ranger. 

— Soltar, sr. Bailey! 
Todos suavam. Bailey acompanhava a batalha dos motores. Em sua 

estação, Spock avisou: — Estamos dois mil graus acima do limite máximo. 



Oito mil e quatrocentos... quinhentos... vamos explodir. 
Enquanto Spock falava, as pulsações da luz da nave de Balok 

diminuíam. Tremeluziram até enfraquecerem de vez. 
— Estamos livres! — reportou Bailey. 
Todas as luzes na nave alienígena estavam sem intensidade. Uma a uma 

foram apagando e, depois de uma rápida explosão, o brilho anterior da nave 
de Balok transformou-se na mais profunda escuridão. 

Relaxado, Kirk encostou-se em sua cadeira. —Todos os motores, parada 
total. 

— Parada total — repetiu Sulu, aliviado. 
Kirk voltou a perscrutar seu navegador e encontrou os olhos azuis de 

Bailey fixos nos seus. — Muito bom — assentiu o capitão. 
Scott entrou na ponte e correu até Kirk, com a ansiedade estampada em 

seu rosto. — Os motores precisam de cuidados, capitão! Foram muito 
forçados. Poderíamos ficar parados algumas horas? Spock deixou sua 
estação e foi tomar seu lugar de hábito junto à cadeira de comando. — Se 
Balok avisar a nave capitania, senhor... 

— Eu sei, sr. Spock. Não estamos a salvos ainda. 
Uhura girou sua cadeira para avisar: — Um sinal, capitão... bem fraco... 

É Balok, senhor, um sinal de emergência para a Fesarius. Seus motores 
estão mortos... seu sistema de suporte de vida não está operando. Ele está 
repetindo a mensagem para a nave capitania. 

— Sem resposta, tenente? 
— Negativo, senhor. O sinal está falhando. Está tão fraco que duvido 

que a outra nave possa ouvir. 
Kirk observou na tela a pequena nave de Balok, antes tão imponente em 

sua beligerante vitalidade, mas agora indefesa, abandonada na imensidão do 
espaço. Havia muito de pathos nessa história, uma pequena tragédia parecida 
com a do desaparecimento de seres unicelulares dos mares através da 
garganta de uma baleia. 

— Estabeleça um curso em direção à nave — ordenou Kirk. 
Somente Spock, entre os oficiais, não demonstrou a menor surpresa, nem 

mesmo ergueu uma sobrancelha de admiração. Kirk apertou o botão do 
intercom. — Aqui é o capitão falando. A nave da Primeira Federação está 
com problemas. Estamos nos preparando para abordá-la. 

Sua tripulação fora perseguida por Balok, ameaçada, torturada. Por isso 
ele precisava encontrar as palavras certas para explicar sua decisão de ajudar 
o inimigo — Há vidas em jogo. Por nossos padrões, vidas alienígenas, mas 
ainda assim vidas. Kirk desliga. 

Bailey, fazendo o máximo esforço por não se mostrar respeitoso demais, 



avisou: — Curso traçado e implementado, senhor. 
— Preparar sala de transportes, sr. Scott. 
Depois de um momento de hesitação, Scott assentiu e pegou o elevador. 

— Aproximação de cem metros, sr. Sulu. A frente, e devagar. 
Enquanto Sulu implementava a ordem, Kirk pode observar nos rostos 

das pessoas na ponte que mais algumas palavras eram necessárias. — 
Senhores, qual é a missão de nossa nave? É pesquisar e fazer contato com 
formas de vida onde quer que a encontremos — Ele fez uma pausa e apontou 
para a nave, um ponto escuro, perdido na tela. — Vida — enfatizou ele, 
fazendo nova pausa antes de atingir seu objetivo. — Uma oportunidade de 
demonstrar o que nossas belas palavras significam. Alguma pergunta? 

Como ninguém falou nada, continuou: — Quero dois homens comigo. 
Doutor McCoy, para examinar e tratar dos alienígenas a bordo, se possível 
— Ele já estava a caminho do elevador, quando completou seu raciocínio.-
— E o senhor, sr. Bailey. 

— Senhor? — indagou o navegador, incrédulo. 
— A face do desconhecido. Acho que lhe devo essa visão. 
— Sim, senhor — disse Bailey, levantando-se devagar. 
Spock estava de pé. — Peço permissão para... 
— Negada, sr. Spock. Se eu estiver errado, se Balok preparou uma 

armadilha para nós, eu o quero aqui. 
Bailey, Kirk e McCoy, com o equipamento médico a mão, pegaram o 

elevador em direção à sala de transporte. Ignorando o ar pálido de Bailey, 
Kirk voltou-se para McCoy. 

— Você também não aprova minha decisão, eu suponho. 
McCoy sacudiu a cabeça. — Nunca peço sua aprovação para meus 

diagnósticos. 
—Assustado, sr. Bailey? 
— Sim, senhor. 
— Com o quê? 
— Bem, pelo que nós sabemos exatamente... 
— Precisamente o meu ponto, sr. Bailey. 
O trio chegou à sala de transporte e Scott já estava lá, com um auxiliar a 

seu lado. — Será arriscado, senhor. Nós focalizamos no que parecer ser o 
convés principal. 

— E o tipo de ar? 
— Respirável, capitão. De fato, com um pouco mais de oxigênio que o 

nosso. 
— Pronto, doutor? — indagou o capitão. 
— Não, mas isso não vai impedi-lo. 



Bailey, o último a subir na plataforma, obedientemente posicionou-se no 
lugar indicado por Kirk. Atrás do painel de controle, Scott avisou: - Fiquem 
inclinados, cavalheiros. O lugar lá parece ser bem baixo. 

— Acionar, Scott. 
Com o som característico do teleporte, os três oficiais dissolveram-se em 

confusas partículas de luz, voltando a materializar-se quase que 
instantaneamente sob um teto bem baixo. Um luz suave, indireta, os 
envolveu, mas não havia sinais de fumaça ou problemas. 

Ainda recurvados, andando meio agachados, os três mostraram-se 
admirados com o luxo da sala diante deles. O chão era coberto por uma 
espécie de carpete felpudo, de cor dourada e detalhes que pareciam veludo. 
No centro da sala, num diva de prata e jade verde, repousava uma criatura. 
Seria Balok? A cabeça era um pouco maior que a mostrada pela tela da 
Enterprise, e seu corpo possuía uma fragilidade curiosa e inesperada. 

Ele não se mexeu mesmo com a aproximação dos três oficiais. Os olhos 
esbugalhados na imensa e cumprida cabeça não possuíam cílios para piscar e 
simplesmente fitavam hipnoticamente a parede oposta. Quando McCoy 
experimentou tocar a coisa, ela emitiu um som artificial; o médico, então, 
disse: — Jim, essa coisa é... um tipo de marionete... um fantoche! 

A familiar voz de Balok manifestou-se: — Eu estava esperando por 
vocês! 

Ao ouvirem essas palavras, os três voltaram-se para trás. 
O primeiro pensamento de Kirk foi "estou tendo alucinações". Porque o 

Balok real era quase uma criança em tamanho, com menos de um metro e 
vinte de altura, rechonchudo e com uma aparência tão terna que era de 
admirar que seu peito atarracado pudesse comportar a ressonância de sua 
voz. Sorrindo angelicalmente, com suas bochechas rosadas tão brilhantes 
quanto seus olhos, ele estava sentado comodamente numa cadeira, envolto 
num traje em tom turquesa cintilante, num degrade do verde ao azul. 

— Sou Balok — disse ele. — Bem-vindos a bordo. 
Adiantando-se, Kirk esqueceu um pouco do contraste da voz para 

observar a mão de criança indicando três pequenas acomodações. 
— Eu sou o capitão Kirk... 
— ... e McCoy e Bailey — interrompeu o alienígena, gentilmente. — 

Sentem-se. Fiquem à vontade. 
Enquanto os três oficiais da Enterprise cuidadosamente acomodavam-se 

no que, para os padrões da Terra, seriam cadeiras para crianças, Balok 
apertou um botão na parede próxima a ele. Dessa parede, através de um 
mecanismo de rolamento, surgiu uma pequena bandeja com uma tigela e 
quatro pequenas taças. Balok usou uma colher de ponche para preencher 



com o líquido alaranjado da tigela as taças gentilmente oferecidas aos 
visitantes. 

— Vamos beber. Isto é tranya. Espero que vocês apreciem tanto quanto 
eu. 

— Comandante Balok... — disse Kirk, que se deixou interromper pelo 
acenar da pequena mão. 

— Eu sei, eu sei. Milhares de perguntas. Mas primeiro, a tranya. 
E pensar que essa criatura havia desviado a Enterprise de seu curso, 

torturado sua tripulação com ameaças aterrorizantes e virado todo um mundo 
de cabeça para baixo. Kirk aceitou a taça oferecida, mas não bebeu. Nem 
McCoy o fez. Balok ergueu a sua e brindou-os. Em seguida, bebericou um 
pouco da tranya. Depois de um momento, Kirk e McCoy seguiram o 
exemplo, mas Bailey, ainda desconfiado e pouco à vontade, preferiu segurar 
sua taça. 

A bebida era deliciosa e Kirk, enquanto devolvia sua taça já vazia, 
lançou um olhar para o enorme boneco que jazia à distância. 

Balok notou e observou: — Meu alter-ego, por assim dizer, capitão. Em 
sua cultura, eu seria o médico e ele o monstro. Deve admitir que foi um 
estratagema eficiente. Vocês nunca teriam medo de mim. Também achei 
meu sinal de emergência uma idéia muito inteligente — dando uma 
gargalhada, Balok acrescentou: — Foi um prazer testá-los. 

Ainda olhando o fantoche, Kirk também sorriu.— Eu entendo. 
— Precisava descobrir suas reais intenções. 
— Mas você sondou nossos bancos de memórias... 
— Seus registros poderiam ser falsos — disse ele, enquanto se servia de 

mais tranya e a oferecia a Kirk, que recusou. McCoy, por sua vez, aceitou 
mais um drink e perguntou: — E sua tripulação, comandante? 

Balok riu de novo. — Tripulação? Não tenho tripulação, doutor. Apenas 
o monstro e eu. Controlo tudo nesta pequena nave — A voz profunda 
tornou-se, de repente, lamentosa; o rosto infantil ainda mais ansioso. — Mas 
sinto falto de companhia, de conversar. Mesmo um alienígena seria uma 
companhia bem-vinda. Talvez um de seus homens... por um breve período 
de tempo... uma troca de informações, de culturas... 

O contraste entre a voz poderosa e sua sincera confissão de solidão era 
tocante. Kirk começava a sentir uma forte simpatia por aquele curioso 
alienígena, sozinho no espaço com seu espantalho inanimado. 

— Claro — disse, por fim. — O senhor acha que poderemos achar um 
voluntário, sr. Bailey? 

O navegador deu um pulo de sua cadeira de criança e quase bateu com a 
cabeça no teto. 



— Eu, senhor! — disse, ansioso. — Eu seria o voluntário! 
Kirk fez suspense antes de concordar, sorrindo. — É uma excelente 

idéia, sr. Bailey. 
Curioso, Balok observou o navegador da Enterprise. 
—Você ficaria comigo? Seria meu amigo? Você representa o melhor da 

Terra? 
Balançando a cabeça, Bailey protestou: — Não, senhor. Cometo um 

monte de erros. 
— E vai aprender muito sobre nós dessa forma, comandante Balok. E eu 

terei um oficial melhor quando voltar. 
Balok explodiu numa grande e gostosa gargalhada, que levou Kirk a rir 

também. 
— Entendo, capitão. 
Nós somos muito parecidos, você e eu. 
Bailey, resoluto, bebeu de uma só vez sua tranya. 
Balok levantou-se e tomou a direção de uma porta, onde parou para 

esperar por seus convidados. Ele os aguardou com o ar ansioso de uma 
criança num dia de Natal. Mas, em seguida, voltou a ser o comandante de 
uma nave espacial. 

— Agora, antes que eu traga de volta a Fesarius, deixe-me mostrar 
minha nave a vocês. Não é sempre que tenho esse prazer. 

McCoy, seguindo-o. sacudiu a cabeça, admirado com tudo, mas Kirk e 
Bailey trocaram um sorriso ao parar junto a porta, para ceder espaço um ao 
outro, antes de continuarem acompanhando os passos do homem-criança. 

Detendo-se junto a uma outra porta, Balok voltou-se para olhá-los e 
disse: — Sim, somos muito parecidos, capitão. Ambos temos muito orgulho 
de nossas naves 



Sobre o episódio 
 
Este foi o segundo episódio a ser produzido, mas devido às dificuldades 

para completar os efeitos especiais, acabou sendo o décimo apresentado aos 
telespectadores, algo que deve ter tornado as coisas um pouco incoerentes, 
uma vez que os personagens nessa história são apresentados ainda em franco 
desenvolvimento. A história, muito eficiente e instigante, serve para expor a 
evolução de personagens potenciais. Kirk já começa a exibir os atributos que 
o tornaram o capitão mais jovem da Frota Estelar, embora sua rigidez inicial 
tenha desaparecido ao longo da série à medida que a personalidade do ator 
William Shatner passou a vir à tona no personagem. 

A relação de confiança e admiração entre o capitão e Spock também 
começa a ser delineada, enquanto que a amizade entre Kirk e McCoy fica 
claramente estabelecida. Spock já está mais racional do que apenas um 
alienígena curioso e isso fica evidente em seu contato com o inexperiente 
Bailey. Já McCoy é apresentado em toda sua essência de humanista cínico e 
irascível. Nesse episódio, ele dá início ao jargão "Eu nunca disse isso", que 
não foi levado à frente e acabou sendo substituído pelo popular "Está morto, 
Jim". 

Como sempre, Uhura apenas "abre e fecha freqüências", mas Scott e 
Sulu têm uma boa participação. Já o tenente Bailey, o primeiro de uma série 
de navegadores que se alternaram nesse posto até a chegada de Chekov, 
funciona muito bem para expor uma das premissas básicas da série, a de que 
"o desconhecido só nos é ameaçador se não procurarmos travar 
conhecimento com ele". 
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O inimigo Interior 
 

 
 

A superfície deserta daquele planeta oferecia uma quantidade bem 
interessante de espécimes minerais e animais. Kirk estava ocupado, 
checando os contêineres prestes a serem teletransportados para a Enterprise, 
quando uma rajada de vento gelado jogou um pouco de terra em seu rosto. 

A seu lado, Sulu, que segurava no colo uma criatura muito parecida com 
um, dócil cachorrinho, tremia de frio. 

— A temperatura está começando a cair, capitão. 
— Chega a ficar abaixo de 250 graus quando anoitece — observou Kirk, 

piscando bastante para tirar a terra dos olhos. Ele parou de afagar o bichinho 
de Sulu ao ouvir o som de um grito. O técnico em geologia Fisher havia 
caído de um barranco, onde estivera trabalhando. Dos pés à cabeça, seu 
macacão estava sujo de um minério pegajoso e amarelado. 

— Você se feriu? - indagou Kirk. 
—Cortei a mão, senhor. 
Era um corte feio, profundo. — Apresente-se à enfermaria — disse Kirk. 
Obediente, Fisher pegou o comunicador em seu cinto. Na sala de 

transporte da Enterprise, Scott, recebendo o pedido de teleporte, passou a 
tarefa para o técnico Wilson, a seu lado no painel de controle. 

No momento em que as partículas de Fisher materializavam-se na 
plataforma, os controles de transporte dispararam as luzes de alerta. — 
Coadjuntor de engrenagem — disse Scott, agindo com rapidez. Wilson 
apertou um botão e a luz vermelha cessou de piscar. 

Completamente materializado, Fisher deixou a plataforma. 
— O que aconteceu? — perguntou Wilson. 
— Levei um tombo. Wilson estudou as manchas amarelas no macacão 

do companheiro. Um pouco da substância havia caído no chão da plataforma 
de teletransporte. 

— O que é isso em sua roupa? 
— Não sei... me parece algum tipo de minério 
Scott aproximou-se com um contador radiativo e o ativou junto ao traje 

de Fisher. — É minério magnético. Descontamine seu uniforme, Fisher. 
— Sim, senhor. Preocupado, Scott foi examinar o console de controle. 
— Pareceu um curto-circuito — resmungou ele para seu auxiliar. — Não 



gosto disso. 
A voz de Kirk interrompeu sua concentração. — Kirk falando. Pronto 

para subir. 
— Aguarde um momento, capitão Scott testou os controles de novo. — 

Parece estar OK agora — disse o engenheiro para Wilson. — Mas podemos 
dar ainda uma segunda olhada. Vá buscar o medidor sincrônico. 

— Tudo bem, capitão. O senhor está em posição — disse ele, por fim. 
Então ativou o teletransporte. 

Houve um ruído estranho no som familiar do aparelho. Mexendo 
freneticamente nos controles, Scott decidiu prevenir Kirk de que ia adiar um 
pouco sua subida. Mas o processo de teleporte já havia começado- O 
engenheiro olhou com ansiedade para a plataforma. Kirk materializou-se, 
com o olhar ofuscado e estranhamente lívido. Na hora em que ia deixar a 
plataforma, as pernas lhe faltaram e ele quase caiu. Scott correu para 
ampará-lo. — O que houve, capitão? Deixe-me dar uma mão. 

— Estou um pouco atordoado, é só. Tenho certeza de que não é nada 
sério — Kirk o encarou. — Você não vai abandonar a sala de transporte para 
me acompanhar, não é? 

— Não, senhor. Wilson só saiu para buscar um instrumento e já vai 
voltar. 

A porta fechou tão logo os dois homens deixaram o lugar. Foi quando 
uma nova coluna de partículas surgiu no teletransporte e, com ela, uma 
figura começou a solidificar-se, para' tomar a forma de um perfeito duplo de 
Kirk. Exceto pelos olhos. Eram os olhos de um animal enraivecido, que 
acabara de ser libertado de sua jaula. 

Ele olhou ao redor, tenso, como se esperando por um ataque. Nesse 
momento, Wilson entrou e imediatamente sentiu algo no ar. — Capitão, o 
senhor está bem? 

A resposta foi quase um rosnar. O duplo continuou a olhar para os lados 
parecendo buscar um meio de escapar. Ele molhou os lábios secos com a 
língua. Então viu a porta que Wilson tinha deixado aberta. 

 
Num outro corredor, Kirk parou e olhou seu engenheiro. — Eu me 

arranjo, agora, Scott. É melhor você voltar para a sala de transporte. 
— Sim, senhor. 
— Obrigado pela ajuda. 
— Eu achava melhor o dr. McCoy dar uma olhada no senhor. 
— Está bem, Scotty. 
Vou deixar que ele cheque "meus motores". 



Não precisou ir muito longe. No corredor seguinte, Kirk quase chocou-se 
com McCoy. —Sempre achei que precisávamos de um sinal nessa esquina... 
— ia dizendo o médico, que parou ao reparar no ar do capitão. — O que 
aconteceu com você? 

— Eu não sei. 
—Parece que você foi jogado contra uma parede. 
— Esse é seu diagnóstico oficial? 
— Não interessa meu diagnóstico! Vá se deitar um pouco. Tenho um 

paciente esperando por mim. Depois venho dar uma olhada em você. 
McCoy observou o capitão seguir pelo corredor com olhar intrigado. 

Mesmo assim, apressou-se em ir atender Fisher, que o esperava na 
enfermaria. 

O técnico já havia se desfeito do macacão contaminado. McCoy limpou 
o ferimento na mão do rapaz. — Querendo uma folguinha, hein, Fisher? — 
brincou. — Nada como uma licença médica. 

Fisher sorriu. McCoy, cuidando do corte, levantou a cabeça ao ouvir a 
porta abrir. 

O duplo já entrou falando. — Conhaque. 
O pedido, a maneira com que foi feito, todo o comportamento do duplo, 

tudo contrastava com o Kirk real. A presença de Fisher refreou a reação 
admirada de McCoy, que decidiu ignorar a ordem do suposto capitão. — 
Não vá correndo para o trabalho — disse ele ao técnico. — Mantenha o 
curativo úmido com este anti-séptico. Leve o frasco com você. 

— Sim, senhor — disse Fisher, que, sorrindo, mostrou a mão enfaixada 
ao duplo. — Não está tão ruim, capitão. 

A observação foi ignorada. McCoy olhou para o duplo parado junto à 
porta e acenou para que entrasse em seu escritório. - Sente-se, Jim. Achei 
que seria melhor... 

McCoy parou, surpreso, ao ver o duplo avançar para o armário onde a 
bebida estava guardada, e começar a forçar a porta. — Eu quero conhaque. 

O médico, confuso, acompanhou o duplo, que agora estava blasfemando 
por falhar em abrir o armário do consultório. Nervoso, inquieto, McCoy 
tentou novamente. — Sente-se, Jim. 

O duplo estremeceu e liberou uma murmúrio selvagem: — Me dê o 
conhaque! 

— O que é que há com... — começou McCoy, assustado ao vê-lo prestes 
a quebrar o vidro da porta do armário com as próprias mãos. 

—Jim!—gritou McCoy. 
O duplo fez um movimento brusco; seus punhos estavam cerrados. 

McCoy recuou, preparando-se para algo pior. Mas depois controlou-se e 



disse: — Está certo, vou te dar o conhaque. Sente-se! 
Mas ele não teve tempo de dar a bebida. Tão logo abriu o armário, foi 

empurrado para o lado pelo duplo, que agarrou a garrafa de conhaque e 
tomou a direção da saída. 

— Vá beber em seu alojamento, Jim! Eu vou lá vê-lo... 
A portas fecharam-se com violência. 
McCoy correu ao intercom e o acionou. O rosto de Spock apareceu na 

pequena tela. — Nada de peculiar aconteceu lá na superfície do planeta, sr. 
Spock? 

— Apenas um acidente leve, doutor, o qual, tenho certeza, já foi 
resolvido por seus milagrosos poderes de cura — disse o vulcano, com sua 
fria voz. 

McCoy estava muito preocupado para prestar atenção na pequena 
provocação. — O capitão estava envolvido? 

— Não. 
— Bom, mas tem algo errado com ele. Ele acabou de deixar minha sala 

como um completo alucinado. 

 
 
O duplo, andando a esmo pelo corredor, de repente teve vontade de 

beber num lugar mais reservado. Uma pequena placa na porta do alojamento 
mais próximo indicava tratar-se da cabine da ordenança Janice Rand. O 
duplo acariciou a inscrição, pensando coisas impublicáveis e entrou porta 
adentro. No interior do alojamento, destampou a garrafa. Cambaleando, 
começou a ingerir o conhaque a grandes goles. Então soltou um gemido do 
mais puro e voluptuoso prazer. As doses de conhaque descendo pela 
garganta eram sedutoras demais para resistir ao impulso de beber mais e 
mais. Olhos semicerrados num deleite sensual, sua expressão era a de um 
Kirk completamente liberto de qualquer repressão, qualquer autodisciplina, 
toda e qualquer ordem moral. 

 
 
Kirk não estava totalmente recuperado de sua misteriosa vertigem. 

Sozinho, em seu quarto, estava sem camisa e massageava o pescoço e os 
ombros para tentar afugentar de sua cabeça a tontura que ainda o dominava. 
Quando a campainha de sua porta tocou, ele perguntou quem era. 

— Spock, senhor. 
— Entre — disse o capitão, apertando o botão para abrir a porta. 
— O dr. McCoy pediu que eu viesse vê-lo, senhor. 



— Por quê?— perguntou Kirk, vestindo a camiseta preta interna ao 
uniforme. 

— Só o doutor McCoy pode responder isso, capitão. 
— Ele deve ter um motivo. 
— Supõe-se que sim — disse o vulcano, observando Kirk atentamente. 
— Bom, sr. Spock? Espero que você me deixe ficar sabendo da próxima 

vez que nos encontrarmos. 
— O dr. McCoy disse que o senhor estava agindo como um alucinado. 
— McCoy disse isso? Ele estava brincando com você. 
— Então voltarei para o comando. 
— Direi a McCoy que você esteve aqui. 
A porta fechou-se à saída do oficial de ciências. Kirk, intrigado, vestiu a 

parte superior de seu uniforme. 

 
No convés doze, alguns níveis acima de onde Kirk estava, seu duplo 

estava vivendo os efeitos do conhaque. Mas, ao som da porta abrindo, 
mostrou-se sóbrio o suficiente para encontrar um canto em que se esconder. 
Observou a mulher entrar. Depois que Janice colocou o tricorder sobre a 
mesa, resolveu aparecer diante dela. A ordenança sorriu. — Que agradável 
surpresa, senhor — disse, sem jeito, o sorriso hesitando ao perceber o 
sugestivo olhar que ele lhe deu. 

— Má algo que eu possa...? — ela estava tensa. O duplo estava tão perto 
que podia sentir o cheiro da bebida em sua respiração. Janice ficou vermelha 
com a proximidade daquele homem e lutou para não revelar seu embaraço e 
apreensão. 

— Há algo que eu possa fazer pelo senhor, capitão? 
— Pode apostar que sim — o duplo sorriu. — Me chamar de Jim seria 

bem melhor, Janice. 
Nem as palavras, nem o tom se encaixavam à imagem que Janice havia 

formado de Kirk em sua mente. Para ela, o capitão era aquele homem a 
quem vira sempre tratar as tripulantes com uma distante cordialidade. Desde 
o dia em que fora incorporada à nave, ela pensava nele como o mais 
inatingível e o mais desejável dos homens que já havia encontrado em sua 
vida. Isso, no entanto, era seu segredo particular. Pois era inimaginável ter 
pretensões em relação a ele, não o capitão James T. Kirk, da nave estelar 
Enterprise. E muito menos ela podia ter essas pretensões, logo ela, uma 
jovem e obscura ordenança chamada Janice Rand. Ele estivera bebendo, é 
claro, e quando os homens bebem... Mas, independentemente disso, era em 
sua cabine que estava o homem mais charmoso do universo. E era a ela, 



entre todas as mulheres a bordo, a quem ele havia escolhido. Por algum 
milagre da natureza, ele a achava digna de seu interesse sexual. Nesse 
instante Janice percebeu que seus pensamentos eram completamente 
transparentes para ele. 

— Você é muito mulher para não ser notada — disse o duplo. — Eu sou 
doido por você desde o dia em que você chegou à nave. Nós dois já 
escondemos isso de nós mesmos por muito tempo. Não podemos mais dizer 
não a isso, não mais... não agora que estamos finalmente a sós, apenas você e 
eu. Não tente negar mais, não depois disso... 

Ele a prendeu em seus braços, beijando-a com brutalidade nos lábios. 
Por um momento, Janice ficou estática, em choque. Mas depois reagiu. — 
Por favor, capitão... você... nós... 

Ele estava tomado de uma volúpia furiosa e a beijou de novo, ainda mais 
violentamente. Com um gemido, ela tentou libertar-se, mas ele a apertou 
mais contra seu corpo. Agora os beijos pressionavam seu pescoço, sua nuca. 

— Está me machucando... — murmurou ela. 
— Então não reaja. Você sabe que não quer reagir. 
Ela fitou o que pensou ser os olhos de Kirk. Para seu próprio 

constrangimento, era verdade. Não queria lutar contra os beijos do capitão. 
Como ele podia saber? 

— Quer que eu a ordene a fazer isso, ordenança Rand? 
Dessa vez, o beijo na boca foi violentamente brutal. Janice, furiosa com 

a revelação de uma verdade que ela mesma queria ignorar, começou a lutar 
com maior determinação. Arranhou a face do duplo, que, ferido, a deixou 
escapar. Janice correu para a porta e foi agarrada no momento em que saía 
para o corredor. Fisher, que estava voltando para seu alojamento com o 
frasco de anti-séptico que havia esquecido na enfermaria, presenciou a luta 
do casal. 

— Saia daqui! — disse o duplo, com a melhor voz de comando de Kirk. 
Janice sentiu-se aliviada. O capitão agora estava em desgraça. Se ele 

tivesse de pagar por seus atos perdendo o respeito de sua tripulação, a culpa 
era somente dele. Ela gritou: - Chame o sr. Spock! 

Fisher estava sem ação. — Chame o sr. Spock! — gritou ela de novo. 
Fisher saiu correndo. O duplo a segurou mais forte, mas, percebendo o 
perigo representado por uma testemunha, largou-a e saiu atrás do técnico 
pelo corredor. 

Fisher parou junto a um intercom. — Aqui é Fisher, da Geologia! 
Venham ao convés doze, seção... 

O duplo o pegou em meio à frase. Fisher caiu ao chão, ao levar o soco na 
boca. Mesmo assim ainda pode gritar: — Socorro! Seção três! 



O grito ecoou na ponte. Spock apressou o passo em direção ao elevador, 
dizendo um "Assuma!" para o navegador Farrell. 

O convés doze estava deserto. Spock hesitou. Começou a andar 
cuidadosamente pelo corredor, com seus atentos olhos vulcanos à procura de 
algo. Depois de um momento, parou, agachou-se e passou um dedo numa 
mancha no chão. Quando olhou para o dedo, ele estava vermelho, molhado 
com sangue. 

A trilha de gotas de sangue o conduziu ao alojamento da ordenança 
Rand. Ele abriu a porta. Janice estava sentada, o uniforme em desalinho, os 
olhos em choque. Próximo a ela, Fisher jazia no chão. Ela nada falou quando 
Spock ajoelhou-se junto ao técnico, que estava com o rosto dilacerado, uma 
massa de carne e sangue. 

— Quem fez isso em você? 
O lábios arrebentados de Fisher moveram-se com dificuldade. — O 

capitão Kirk. 
Em seguida, desmaiou. 

 
 
Kirk fez a pergunta com muito cuidado. — E a ordenança Rand disse 

que eu a ataquei? 
— Sim, senhor. — disse Spock. — E o técnico Fisher também o acusa 

de tê-lo agredido. 
— Estive em meu alojamento durante a última meia hora. 
Spock exibiu a garrafa de conhaque vazia. 
— A garrafa de conhaque que o dr. McCoy disse que o senhor pegou no 

consultório. Eu a encontrei no quarto da ordenança, junto a Fisher. 
— McCoy disse que eu peguei esse conhaque? — A vertigem começava 

a apoderar-se de Kirk novamente. Ele fechou os olhos tentando afastar a má 
sensação. Então levantou-se. — Vamos descobrir o que está acontecendo 
nesta nave — disse, saindo em direção ao corredor. 

As figuras dos dois oficiais desapareceram dentro do turboelevador; o 
duplo, uma sombra em meio a sombras, esperou que eles se fossem para 
esquivar-se furtivamente pelo corredor. Ofegante, entrou no alojamento de 
Kirk. Lá dentro, procurou o mecanismo para trancar a porta e o acionou. Em 
seguida, jogou-se na cama, completamente exausto, e ocultou a perfeita 
reprodução do rosto de Kirk afundando-o no travesseiro, como se quisesse 
fugir dos sons e das visões de um mundo que o odiava. 

 
 



Na enfermaria, a ordenança Rand dava sua versão dos fatos. — Então, 
ele me beijou e disse... disse que nós... que era o capitão e que poderia... — 
seus olhos estavam ocultos pelas mãos, livres do olhar de Kirk. Ela 
praticamente se dirigia a para Spock. 

— Continue — pediu Kirk. 
Ela tomou coragem para encará-lo. — Eu não sabia o que fazer. Quando 

você começou a falar sobre nós... sobre os sentimentos que estivemos 
escondendo... todo esse tempo... 

— O sentimento que você e eu estivemos escondendo, ordenança? Eu 
ouvi corretamente? 

— Sim, senhor — em desespero, ela olhou em busca de McCoy. — Ele é 
o capitão, doutor! Eu não podia... Não conseguia falar com você! — 
explodiu ela, olhando de novo para Kirk. — Eu tive de lutar com você, 
arranhar seu rosto e chutar e... 

— Ordenança Rand — interrompeu Kirk, chegando mais perto, tentando 
ignorar o tremor dela à sua aproximação. — Olhe para mim! Olhe meu 
rosto! Você vê algum arranhão nele? 

— Não, senhor... — murmurou ela. 
— Estive esse tempo todo em meu quarto, ordenança. Como poderia 

estar com você e em meu próprio quarto ao mesmo tempo? 
Ela esfregou as mãos, tensa. — Mas... eu sei o que aconteceu. E foi você. 

Eu... eu não quero colocá-lo em dificuldades. Eu nem teria falado nada se o 
técnico Fisher não tivesse visto o senhor... 

— Ordenança. Não fui eu! 
Ela começou a chorar. Parecia pequena, desamparada, tão jovem em seu 

uniforme amarrotado. Kirk tentou confortá-la segurando seu ombro, mas ela 
recuou, como se o toque dele pudesse queimá-la. 

— Pode ir agora, ordenança — disse Spock. 
Soluçando, ela levantou-se. Antes que chegasse à porta, Kirk a chamou. 

Ela parou. — Não fui eu — repetiu ele. Mas ela foi embora, sem olhar para 
trás. 

Spock quebrou o silêncio. — Capitão, há um impostor a bordo desta 
nave. 

Era o que ele esperava de Spock. Lealdade até o fim. Assim era Spock. 
Kirk tentou alargar a gola de seu uniforme, como se estivesse sufocado. 
Depois de um momento, foi até a sala de tratamento, onde McCoy já cuidava 
de Fisher. O médico estava ocupado, muito ocupado com seu paciente para 
dar atenção ao capitão. Mas Fisher notara sua presença e o olhava, com total 
desprezo. 

O intercom tocou. Era Scott querendo falar com Kirk. 



— Capitão, o senhor pode vir até a sala de transportes por um minuto? 
Kirk levou consigo a lembrança do olhar de Fisher. Se Spock não o 

tivesse, silenciosamente, acompanhado, talvez não encontrasse forças para 
atender ao chamado de Scott. Teria ele também ouvido detalhes sobre as 
recentes "atividades" do capitão? O interesse de Scott, no entanto, dizia 
respeito exclusivamente ao ainda defeituoso teletransporte. 

— É uma avaria total, capitão — e dirigiu-se a seus auxiliares: — 
Continuem com os testes de circuito. 

A dócil criatura com aparência canina, trazida da superfície do planeta, 
eslava deitada em cima do painel de controle. Scott a indicou. — Nós 
teleportamos o animal, senhor, e... 

— E o quê? 
Scott suspirou. — O animal está aqui. Mas dê uma olhada naquela caixa. 
Ele deixou o painel e aproximou-se de uma caixa, onde Kirk e Spock 

puderam ver, presa, uma criatura raivosa, que latiu para eles. 
Cuidadosamente, Scott levantou a tampa e a pequena fera logo mostrou os 
dentes, rangendo-os em fúria. Scott fechou imediatamente a caixa. 

— Parece um gêmeo do outro animal — observou Spock, pensativo. — 
Exceto pela diferença de temperamento, eles parecem iguais. 

Scott foi até o painel e pegou carinhosamente o animal manso no colo. 
— Poucos segundos depois que transportamos o bichinho, a duplicata 

apareceu na plataforma. Se isso acontecer a um homem... essa espécie de 
oposto... 

A tensão no rosto de Kirk era visível. Scott continuou: 
— Um é gentil e tranqüilo como este... e o outro é selvagem, violento... 

um tipo de oposto feroz. Capitão, sabermos o que está errado com o 
teletransporte, não nos atrevemos a transportar o grupo que está em terra! 

— Oh, meu Deus...  
Kirk estava abalado pela força da súbita revelação. Não era um impostor 

que estava solto pela Enterprise. Era um oposto... o mais obscuro, o mais 
brutal aspecto da natureza humana, que cada mortal carrega dentro de si, do 
nascimento até a morte. Sua "metade Caim" estava livre pela nave, numa 
ensandecida e assassina busca de vingança contra todos os anos de 
repressão... os anos em que fora prisioneira da consciência, da obrigação, da 
responsabilidade. E agora, de alguma maneira, estava livre da prisão de seu 
corpo, ainda usando a máscara de sua face, o timbre de sua voz, mas 
finalmente livre, e vagando impune por sua nave. 

Kirk gradualmente conscientizou-se do olhar fixo de Spock. O Spock 
pegara o gentil animal em seus braços e a forma com que o vulcano segurava 
o animal fez crescer a inquietação na alma de Kirk. Ele arranjou forças para 



falar. 
— Você sabe o que causou a divisão em dois do animal, Scotty? 
— Acho que sim, senhor. Quando Fisher subiu, as roupas que ele usava 

estavam emplastadas de uma substância amarelada. Ele disse que era 
minério. Um pouco caiu na plataforma do teleporte. Descobrimos que 
possuía elementos magnéticos. Talvez isso tenha causado uma sobrecarga. 
Não podemos dizer... ainda. 

— O transporte está funcionando? 
— Sim, senhor. Mas se o usarmos para teleportar o grupo de 

desembarque, eles podem ser duplicados também, como o animal... e como o 
senhor, capitão. 

Então Scott também já sabia. — Quanto tempo até localizar o problema? 
— Isso não sei dizer, senhor. 
Kirk procurou manter a calma.—Não podemos deixar aqueles quatro 

homens lá embaixo. Eles vão congelar até a morte. De noite, a temperatura 
do planeta chega a 250 graus abaixo de zero. 

— Estamos fazendo tudo o que podemos, capitão! 
Kirk olhou para a plataforma de transporte. Qual era o segredo que ela se 

recusava a revelar? Ele já estivera ali centenas de vezes. Por que dessa 
última vez? O que havia acontecido? Quando e como ele havia sido dividido 
em dois, como um organismo unicelular durante um processo de 
reprodução? Sua vertigem estava voltando de novo. E a plataforma estava 
ali, vazia, guardiã desse terrível segredo. 

Spock colocou-se a seu lado. — A respeito desse seu duplo, capitão... 
Kirk parecia ter saído de um pesadelo. — Sim, temos de achá-lo. 

Organize grupos, sr. Spock... Temos de organizar equipes de busca... 
— Não podemos arriscar matá-lo. Não temos dados a respeito, nenhum 

meio de saber que efeito a morte dele teria no senhor. 
Kirk sabia Spock o entendia como ninguém. — Sim, é claro. Não 

sabemos nada disso, mas os homens devem estar armados. Todos os homens 
armados com feisers ajustados em tonteio. Ele deve ser pego sem... que 
ninguém dispare para matar... não é assim que vamos resolver o problema... 

Spock observou as hesitações entre os pensamentos e as palavras. Elas 
eram desconexas, desorganizadas. Não, não havia dúvida. Esse Kirk não era 
o Kirk integral e decidido que ele conhecia. 

— Será difícil ordenar às equipes de busca que capturem um ser tão 
parecido com o senhor, capitão. 

— Diga a eles... — Kirk parecia perdido. — melhor eu falar com a 
tripulação... contar a ela o que está acontecendo. É uma boa tripulação... 
merece saber o que está acontecendo. 



— Devo objetar, senhor. O senhor é o capitão desta nave. Não tem o 
direito de parecer vulnerável aos olhos de sua tripulação. É sua obrigação 
parecer perfeito para eles. Lamento, senhor. Mas esses são os fatos. Se eles 
perderem a confiança no senhor, então perderá o comando. 

Kirk apertava sua têmporas entre as mãos. — Sei disso, sr. Spock. O que 
não sei é porque... esqueci isso. 

Ele tomou a direção da saída, mas parou e, sem olhar para trás, pediu a 
seu oficial de ciências. — Se me vir novamente aéreo desse jeito, suas 
ordens são de me chamar a atenção. 

— Sim, senhor. 
Na ponte, Kirk apoiou-se no encosto de sua cadeira de comando antes de 

tomar sua posição nela. Comando — uma posição que não admitia fraqueza, 
erros, hesitação. Assumindo seu papel de perfeição, ele apertou b botão do 
intercom. 

— Aqui é o capitão falando. Existe um impostor a bordo, um homem 
que parece exatamente como eu e que finge ser eu. Esse homem é perigoso. 
Máxima precaução deve ser observada. Todos os tripulantes devem estar 
armados. O impostor pode ser identificado por um arranhão no rosto. 

A mensagem foi veiculada em toda a nave. O duplo sentou-se 
imediatamente na beirada da cama de Kirk. — Repetindo — disse o capitão, 
na ponte. — O impostor pode ser identificado por um arranhão no rosto. As 
equipes de busca devem se apresentar imediatamente ao senhor. Spock. 
Todos os feisers manuais devem ser ajustados em tonteio. O impostor não 
deve ser ferido. Repito. O impostor não deve ser ferido. 

O duplo tocou o arranhão em sua face. Levantou-se e foi até o espelho 
observar seu reflexo. — Impostor! — murmurou para si mesmo. — Eu sou 
Kirk! — gritou, fuzilando com o olhar a imagem de Kirk exibida pelo visor 
do intercom. Tomado pela fúria, agarrou uma caixa de metal de cima da 
estante e atirou contra o monitor. O som do choque o aterrorizou. — Eu sou 
Kirk! — lamuriou-se, olhando-se no espelho. O arranhão ainda estava 
vermelho, sangrando. Para examinar o ferimento mais de perto, afastou uns 
potes em cima da cômoda, entre eles o de um creme medicinal. O duplo 
abriu o pote e o experimentou com um dedo. Começou a passar um pouco de 
creme sobre o arranhão, o que o fez sentir-se melhor. Mais do que isso, o 
creme serviu como uma base e camuflou o ferimento. O duplo grunhiu de 
satisfação. Passou um pouco mais de medicamento no rosto, ainda 
sobressaltado com os sons provenientes do corredor. 

Quando os sons externos pararam, ele abriu a porta. No corredor, 
encontrou Wilson carregando, apressado, equipamentos para o transporte. 

— Wilson! Venha cá! Wilson obedeceu. 



— Me dê seu feiser. 
— Sim, senhor. 
Ao entregar a arma, Wilson percebeu o creme ocultando algo no rosto do 

capitão. Mas sua suspeita foi muito tardia. O duplo estava de posse da arma 
e o atingiu em cheio no queixo com ela. Arrastando o corpo desfalecido para 
dentro da cabine de Kirk. Com o feiser ensangüentado na mão, saiu 
casualmente pelo corredor. 

 
 
Anoitecia no planeta em torno do qual orbitava a Enterprise. Sulu e 

outros três tripulantes recolhiam pedras para erguer uma espécie de barreira 
para se proteger do vento que já soprava forte. O gelo já havia coberto de 
branco a superfície sinistra do lugar. 

— Senhor Sulu, como o abrigo de pedras está indo? — perguntou Kirk 
através do comunicador. 

— É boa vontade de sua parte chamar esse amontoado de pedras de 
abrigo, senhor. Está cinqüenta graus abaixo de zero agora, capitão. 

Eles não estavam equipados com roupas térmicas. Era difícil para Kirk 
concluir a comunicação. Sentado na cadeira de comando, Kirk estava 
lutando para não ter outro ataque de vertigem. — Temos de subir com esses 
homens! — desabafou-se ele com Spock, que estava ocupado recebendo o 
relatório de todas as equipes de busca. 

— Convés cinco, seções dois e três completamente checadas agora, 
senhor. Resultado, negativo. Procedendo para seções quatro e cinco. 

— Entendido — disse Spock, desligando seu canal de áudio para, em 
seguida, dar atenção a outra chamada do intercom. 

— Equipe de busca número oito, senhor. O técnico de transportes 
Wilson foi encontrado desacordado perto da cabine do capitão. Está muito 
ferido. Diz que o impostor o atacou, que o chamou pelo nome e pegou seu 
feiser. 

— Leve-o à enfermaria e continue a busca. 
— Temos de localizar esse... impostor... antes que ele... — Kirk parou. 

— Agora mesmo, Spock. Mas como? 
— Aparentemente, senhor, ele possui seu conhecimento da nave, da 

tripulação e equipamentos. Assim, talvez, possamos antever seu próximo 
passo. Sabendo como a nave foi construída, onde se esconderia para fugir de 
uma busca, capitão? 

Pela primeira vez desde o início de tudo, Kirk falou sem hesitar. — Nos 
andares baixos. No convés de engenharia. Vamos lá! 



No elevador, Spock removeu o feiser de seu cinto. Sem olhar Kirk, ele 
disse: — Estou ajustando não para matar, mas para tontear, senhor. Onde 
está seu feiser? 

Kirk mostrou sua arma, desanimado. - Essa coisa é perigosa. Acha que 
precisaremos de ajuda se o encontrarmos? 

A tortura da indecisão estava de volta. — Não — disse, com dificuldade. 
— Se o encontrarmos, não quero ninguém mais por perto, a não ser você. 

— Capitão — chamou o vulcano. 
Kirk o fitou. 
— Ordenou que eu o avisasse... 
— Eu disse que não quero ninguém, a não ser você. 
Os níveis mais baixos do convés de engenharia comportavam o vasto 

complexo que gerenciava a Enterprise. Era como uma caverna de sombras 
intercaladas apenas pelo piscar de luzes da maquinaria, com passagens 
estreitas, vãos maiores, e novas passagens estreitas, num cruzamento sem 
fim. O zunido constante dos imensos energizadores de potência reverberava 
contra as paredes de metal. Subitamente, enquanto circulava um dínamo, 
Spock percebeu que estava sozinho. Fez o caminho de volta na esperança de 
localizar Kirk. 

Kirk, sem notar que havia se perdido de Spock, observava o feiser que 
estava segurando. A visão da arma o repelia. Um quase suicídio em suas 
mãos, era o que representava aquela arma. Uma vida que corria perigo e que 
era uma parte de sua própria vida. Preferiu recolocar Q feiser em seu cinto. 

Foi quando a outra metade de sua vida o viu. Agachado entre dois 
geradores de força, o duplo ouvia os passos de Kirk se aproximando. Sua 
expressão tornou-se uma curiosa mistura de medo e ferocidade. Armado de 
seu feiser, abandonou seu esconderijo e partiu para o confronto direto. 

Kirk deteve-se, pálido. Reconheceu sua própria face na face de seu outro 
eu e foi tomado de um arrepio. Essa coisa inominável pertencia a seu mais 
profundo íntimo. Os dois Kirk fitaram-se numa espécie de transe. Foi Kirk 
que, dominado por uma força tão desconhecida quanto poderosa, deu o 
primeiro passo em direção a seu oposto. O duplo apontou o feiser. 

Kirk falou. Mas sua voz parecia estranha a seus próprios ouvidos. Ela 
possuía um tom misticamente profético, portador de uma inquestionável 
verdade. — Você não pode me ferir. Não pode me matar. Você só viverá 
enquanto eu viver. 

A incerteza atravessou por instantes a face do duplo; e Kirk, nesse 
momento, teve a certeza de ver o reflexo de sua própria insegurança. 

Mas a hesitação foi temporária. —Eu não preciso de você! Eu não 
acredito no que você diz. Eu posso matar você! 



Seu dedo estava firme no gatilho. Foi quando Spock, escondido atrás de 
um gerador, avançou de encontro ao duplo e, no impulso de seu salto, 
atingiu-o violentamente com um murro no queixo. O oposto de Kirk caiu, e 
o raio do feiser que acabara de ser disparado atingiu em cheio uma unidade 
bem próxima a Kirk. Uma chuva de fagulhas saiu do equipamento, que 
entrou em colapso. 

Spock olhou para o duplo desfalecido. —Receio 
— disse o vulcano — que os medicamentos do dr. McCoy serão 

necessários. 
O medo era profundo. A consciência relutava em voltar ao duplo. Kirk e 

Spock, cada um ansioso à sua maneira, observavam McCoy inclinado sobre 
a figura deitada na enfermaria. O médico trabalhava em silêncio. Depois de 
um momento, Kirk foi até o monitor do intercom e chamou a engenharia. — 
Como estão os circuitos de transporte, Scott? Todos já foram checados, não 
foram? 

—Sim, senhor. E achamos que já corrigimos o problema. Mas agora algo 
mais está errado. 

— O quê? — demandou Kirk. 
— Não sei, senhor. Estamos trabalhando nisso. É tudo, capitão? 
Mais uma vez Kirk sentia-se incapaz de dizer um sim ou um não. Houve 

uma pausa incômoda. Foi Scott quem finalmente quebrou o silêncio. — 
Então é melhor eu voltar para o trabalho, senhor. 

Agora era noite total no planeta. Kirk gritou: — Descubra o que está 
errado, Scott! E, pelo amor de Deus, conserte! Quatro vidas humanas 
dependem desse transporte! 

— Estamos fazendo o melhor que podemos, senhor. 
Kirk inclinou a cabeça de encontro ao monitor, cansado. — Eu sei muito 

bem, Scott. Você sempre faz o melhor que pode. Mantenha-me informado, 
por favor. 

— Sim, senhor — a voz do engenheiro parecia mais relaxada. 
McCoy já havia completado seu exame. — Como... ele está? — 

perguntou Kirk. 
— Pulso e pressão sangüínea estão altas — respondeu o médico, 

lançando um olhar para Spock. — Provavelmente por causa daquele soco no 
queixo. 

— Foi necessário, doutor. 
— Essa... criatura vai recuperara consciência logo. Como não tenho a 

menor idéia de seu estado mental, não posso dar um tranqüilizante ainda. 
Acho melhor mantê-lo atado à cama. 

Ele esperou pela autorização de Kirk. O capitão foi, de repente, tomado 



por uma sensação de sufocamento. A pesada carga da responsabilidade do 
comando parecia esmagá-lo. Sacudiu a cabeça, tentando livrar-se da 
confusão em sua mente. — Sim — disse, por fim. — Está certo. Eu só queria 
que alguém me explicasse o que está acontecendo comigo. 

— Está perdendo seu poder de decisão, capitão — disse Spock. 
— O quê? 
McCoy estava ocupado atando o duplo, mas não tão ocupado que não 

pudesse lançar um olhar direto a Spock. O vulcano prosseguiu, fria e 
serenamente. — A julgar por minhas observações, está perdendo 
rapidamente sua capacidade de agir. Está hesitando em meio a uma crise. 
Perdendo a percepção. Capitão, o senhor não quer nem defender-se a si 
mesmo. Recusou assistência adequada ao irmos à ala de engenharia, quando 
deveria ter se resguardado até o impostor ser capturado — o vulcano fez uma 
pausa. — Essa hesitação, essa passividade diante do perigo pode representar 
a perda de vidas. 

— Qual é sua teoria, Spock?! — irritou-se McCoy. 
— Teoria? 
— Você tem uma, suponho. 
— Eu analiso, doutor, não faço especulações. 
— É o interior do capitão que você está analisando! Tem certeza disso, 

sr. Spock? 
— Ultrajado, doutor? — Inabalável, Spock continuou. — As dicotomias 

inerentes à mente humana são várias. A questão do comando, por exemplo, é 
altamente pertinente nesse caso. O comando é um balanço entre energias 
positivas e negativas, um equilíbrio de forças geradas por cada uma dessas 
energias. A prova disso? — Ele voltou-se pára Kirk. — Seu lado negativo 
foi removido pelo processo de duplicação e seu poder de comando começou 
a falhar. Se a situação não se alterar, por quanto tempo poderá ser o capitão 
desta nave? Incapaz de decidir tudo o que é preciso... 

Descontrolando-se. McCoy explodiu: — Jim, dê um comando a ele. 
Mande-o sumir daqui! 

— Se pareço emocionalmente insensível à sua agonia, capitão, por favor 
entenda. É assim que eu sou. 

— Isso está claro para mim! — gritou McCoy. 
— Senhores! — interrompeu Kirk. No fim das contas, a dor de uma 

pessoa era uma questão muito íntima. E a situação, por mais desagradável 
que fosse, dizia respeito somente a ele. Kirk sorriu de forma estranha para os 
dois. — Posso estar perdendo minha habilidade de comando, mas ela não 
desapareceu inteiramente ainda. Até isso acontecer, por favor parem com a 
discussão. 



O intercom na mesa de McCoy tocou. Kirk o acionou. — Kirk falando. 
—Engenharia, senhor. Nós acabamos de localizar o novo problema com 

o transporte. É a unidade de ionização que foi danificada. Parece que foi 
atingida por um disparo de feiser. 

Então a causa era o disparo perdido do feiser utilizado pelo duplo, a 
outra metade separada de mim, pensou Kirk. Se seus tripulantes viessem a 
morrer na solidão daquele planeta glacial, seria ele, o capitão em que tanto 
confiavam, o responsável por sua morte. 

Kirk levantou-se e tomou a direção da saída. — — Se precisarem de 
mim, estarei na sala de reuniões. 

 
 
Eles acenderam uma pequena fogueira. O anoitecer anunciava-se no 

horizonte do planeta. Uma camada fina de gelo já começava a tomar conta 
das rochas do abrigo de pedras onde os tripulantes abandonados haviam se 
amontoado em busca de calor. Sulu, com os lábios ressecados e feridos, 
precisava primeiro aquecer seus dedos no fogo antes de poder manipular o 
comunicador. — Pode nos dar um relatório da situação, Enterprise? Estamos 
a noventa graus abaixo de zero por aqui. 

—Aqui é o capitão, sr. Sulu. Já localizamos o problema. Não vai 
demorar muito mais. 

— O senhor acha que poderia encontrar uma longa corda e mandar pra 
gente uma garrafa de café quentinho? 

— Eu verei o que posso fazer. 
— Saque também serve, senhor, se o café estiver em falta. 
— Verei se tem saque na despensa, sr. Sulu — e parou, sofrido, pois 

precisava desfazer a comunicação. 
Observou sua mão alcançar o botão do intercom e admitiu para si mesmo 

que estava com receio de chamar Scott. Mesmo assim apertou o botão. — E 
a unidade danificada, Scott? Relatório da situação. 

— Sem muita novidade, capitão. 
— Está muito ruim? 
— Precisamos pelo menos de uma semana para reparar a unidade, 

senhor. 
Uma semana. Cento e sessenta e oito horas. Diziam que a morte por 

congelamento era antecedida pelo sono. Sozinho na sala de reuniões, Kirk 
compreendeu que a imaginação tinha se tornado seu pior inimigo. Ela fazia 
com ele visse a superfície do planeta sob o domínio mortal de um incrível 
frio, a chegada da noite vaticinando a aproximação da morte pela 



transformação do sangue nas veias de seus homens em gelo. Nesse 
momento, eles estariam se movendo lentamente, se ainda estivessem se 
movendo... 

A realidade reforçava a imaginação. Sulu arrastava-se lentamente, 
aproveitando o resto do calor da fogueira, para testar a capacidade de seu 
feiser. O piloto disparou contra outra pedra, que iluminou-se em calor. Os 
demais tripulantes colocaram-se em torno da nova fonte de aquecimento, e 
Sulu comentou, movendo com dificuldade seus lábios enregelados: — 
Aquele saque está demorando. Acho melhor chamar de novo o serviço de 
quarto. 

Ninguém falou nada quando ele acionou o comunicador. 
— Enterprise, aqui é Sulu. 
— Kirk falando, sr. Sulu. 
— Linha direta com o capitão de novo. Estamos tão mal assim, senhor? 
Kirk deu uma batida fraca na mesa com o punho, mas não revelou sua 

frustração. — Dei a tarde de folga a todo mundo e fiquei tomando conta da 
loja. Como estão as coisas aí? 

— Ótimas. Estamos usando nossos feisers para aquecer as rochas. Um 
feiser já não funciona mais. Três ainda estão operacionais. Existe alguma 
chance de nos levar a bordo antes da temporada de inverno chegar? 

O gelo talvez fosse misericordioso, rápido. Pense, 
Kirk!'Mas ele não conseguia pensar. Seus pensamentos eram como 

cometas, que cruzavam por sua mente e desapareciam... 
Kirk não ficou surpreso ao ver Spock surgir e acionar o intercom que 

havia desligado. 
— Aqui é Spock, sr. Sulu. Os senhores terão de esperar um pouco mais. 

Agüentem firme. Procedimentos de sobrevivência, sr. Sulu. 
— Conforme seu programa de treinamento, sr. Spock. 
— Sim, sr. Sulu. 
— Sulu... - acrescentou Kirk — Não durma, não perca a... consciência. 

Sulu, evite o sono... 
— Spock desliga. 
Kirk sentiu um impulso irresistível de voltar à enfermaria. Não podia 

admitir que parte dele era o responsável pela destruição da unidade 
ionizadora. Ele era o capitão James T. Kirk, da nave estelar Enterprise, sim... 
e agora precisava voltar à enfermaria para enfrentar sua terrível realidade. 

A consciência que pouco a pouco o duplo readquiriu veio em forma de 
pânico. Estava se debatendo na cama, forçando as amarras que o prendiam a 
ela, com a potência dos gritos dilatando as veias de seu pescoço. Enquanto 
observava o desespero de seu oposto, Kirk quase que podia sentir em seu 



corpo o mesmo frenesi. Como isso acontecia, ele não sabia. Mas sabia que o 
duplo estava enfrentando o mesmo terror extremo que ele experimentara ao 
confrontar com a tragédia à qual dera o nome de o "destino de Caim". 

— Ele deveria estar mais calmo agora — disse McCoy, guardando o 
hypospray. — O tranqüilizante já devia ter surtido efeito. 

O médico lançou um olhar preocupado para o painel que monitorava as 
funções físicas do duplo. —Todas as leituras estão num nível perigoso. 

O corpo do atormentado oposto lutava contra as amarras que o prendiam 
à cama. Um tremor apoderou-se dele, que de repente, ficou imóvel, 
completamente estático. 

— O que aconteceu? — gritou Kirk. As leituras no painel estavam 
ficando rapidamente críticas. 

— O tranqüilizante foi um erro. Os sistemas dele estão rejeitando. 
— Ele não está... morrendo, está? — quis saber Kirk. 
— Sim, está, Jim. 
— Não — sussurrou Kirk. — Não... — o capitão procurou apoio junto 

ao médico. — Não posso sobreviver sem ele e ele não pode sobreviver sem 
mim. 

McCoy não sabia o que dizer; na cama, o duplo gemeu: — Medo, medo. 
Kirk correu até ele, que ainda soluçava. 
— Ajude-me. Tenho medo... muito medo. 
Kirk pegou a mão de seu oposto. McCoy pensou em protestar. — Jim, 

seria melhor você não... 
— Não tenha medo — disse Kirk, junto à cama. — 
Esta é minha mão. Sinta-a. Segure-a. Isso! Segure minha mão. Eu não 

vou abandoná-lo. 
— Medo — murmurou o outro mais uma vez, sofrendo. 
Uma força desconhecida manifestou-se misteriosamente do íntimo de 

Kirk. Era como se ele tivesse vivido tudo apenas para chegar a esse 
momento. As palavras que foram saindo lhe pareciam familiares. — Você 
deve confiar em mim porque fomos separados um do outro. Volte! Não, não 
vou deixá-lo ir. Segure em mim. Forte! Mais forte! 

Enxugou o suor de sua testa com a manga do uniforme. — Eu quero 
você de volta. Nós precisamos um do outro! Isso! Aperte forte! Temos de 
sobreviver... juntos... 

McCoy, observando o painel acima da cama, estava admirado. Mas tudo 
o que Kirk via era sua própria tragédia refletida nos olhos de seu outro eu. — 
Sem medo. Você vai sobreviver. Não tem de ter medo. Você não tem medo. 
Volte para mim. Volte, volte, volte... 

McCoy tocou o ombro de Kirk. —Jim, ele voltou. 



Kirk tateou até a mesa de McCoy e desabou na cadeira. 
— Agora você precisa de um conhaque — observou o médico. 
Ele agarrou a bebida, e fechou os olhos. — Preciso dele de volta... para 

dentro de mim. Eu não o quero, Magro... ele é brutal, louco, um animal em 
forma humana. Mas eu preciso dele. Ele... sou eu! 

—Jim, não encare assim, dessa forma. Todos nós somos em parte bons e 
em parte maus. Precisamos desses dois lados. É a compaixão que faz com 
que essas duas partes se reconciliem. Não é uma questão de ser bom ou 
mau... É ser humano. 

— Humano? — desdenhou Kirk. 
— Sim, humano. Parte dessa animalidade faz de você o homem que é. 

Deus me perdoe se tenho de concordar com Spock, mas ele estava certo. 
Sem a força do mal em você, você não pode comandar essa nave! E sem sua 
parte boa, sua disciplina não existiria. Jim, você usou de sua compaixão para 
trazer de volta à vida sua parte animal... 

O duplo também ouvia tudo, concentrado. 
O intercom tocou. — Kirk falando — disse ele, exausto. 
— Spock, senhor. Poderia vir até a sala de transporte? Talvez tenhamos 

achado uma resposta. 
— Estou a caminho — disse o capitão, voltando-se para McCoy. — 

Obrigado, Magro. Cruze os dedos. 
— Diga a Spock que estou agitando meus chocalhos para evocar os bons 

espíritos. 
Mas, tão logo a porta fechou-se às costas de Kirk, um grito ecoou da 

cama. — Não! 
McCoy aproximou-se do duplo, que tentava se sentar. - Não, calma. 

Tudo está sob controle agora. 

 
 
— Na sala de transporte, Wilson estava segurando a criaturinha dócil. 
— Que resposta você acha que encontrou? — quis saber Kirk. 
— Um meio de usar o teleporte com segurança, senhor — disse Scott. — 

Instalamos um circuito secundário e conduítes para compensar a variação de 
velocidade. Agora não haverá mais do que uma diferença de ponto cinco na 
oscilação da velocidade. 

— Nossa sugestão é que enviemos primeiro os animais através do 
teleporte — acrescentou Spock. 

Então essa era a resposta, esperar que os ajustes no transporte pudessem, 
de alguma forma, reunir as duas metades do animal, da mesma maneira com 



as havia separado. Assim, os tripulantes presos na superfície poderiam ser 
trazidos a bordo sem o risco de sofrer a divisão fatal. Esperança era tudo que 
restava. 

— Está bem - disse Kirk. — Prossigam. 
Spock pegou o hypospray em cima do painel de controle e assentiu para 

Scott. O engenheiro-chefe levantou a tampa da caixa onde estava a outra 
metade do animal. — Vou agarrar o monstrinho pelo pescoço e segurar o 
quanto eu puder. 

O animal enraivecido começou a rosnar e lutar contra o gancho aplicado 
por Scott. 

— Não o machuque — pediu Kirk. 
Injetando o tranqüilizante, Spock disse: — É indolor, capitão. O animal 

vai perdera consciência por poucos, mas necessários momentos. 
O animal continuava a rosnar. Spock pegou a criatura e a levou até a 

plataforma, onde Wilson já esperava com a outra metade. Colocaram os dois 
animais juntos, lado a lado. — Se isso não funcionar... — disse Scott, atrás 
do painel. A sinal de Spock, ele acionou os controles. Os animais 
desvaneceram em partículas de luz. 

— Controles reversos — ordenou Spock. 
Scott pressionou os botões. A plataforma iluminou-se de novo e, quando 

os dois animais começavam a reaparecer, as luzes voltaram a falhar. 
Spock correu ao console e fez os ajustes necessários. 
— De novo — disse ele a Scott. O processo foi repetido. A plataforma 

foi novamente inundada de partículas. Quando uma forma começava a tomar 
substância, McCoy entrou na sala. 

Um único animal jazia na plataforma. 
— Está morto — sussurrou Kirk. 
— Não seja apressado, Jim — aconselhou McCoy. 
O capitão esperou enquanto o médico procurava os batimentos 

cardíacos. Não havia nenhum. Spock procurou quebrar o silêncio. — O 
choque... o choque da reunião... 

Trôpego, Kirk deixou a sala de transporte. 
Mais tarde, na enfermaria, McCoy tentou trabalhar em cima da teoria de 
Spock sobre o que teria causado a morte do animal. Afastando-se da 

mesa onde estava o corpo da criatura, McCoy continuou: — Talvez tenha 
sido mesmo o choque da reunião que o matou. Mas o post mortem poderia 
ter acontecido antes mesmo que nós pudéssemos ter certeza que... 

— Por que choque? -interrompeu Kirk. 
— Estamos especulando, Jim. 
—Sim, eu sei. Mas vocês dois usaram a palavra choque. 



— Uma conseqüência do medo instintivo — sugeriu Spock. — O animal 
não possuía condições de entender o processo de reunião. Seu medo foi tão 
grande que gerou o choque. Outras condições que poderiam induzir ao 
choque não são aparentes — o vulcano examinou cuidadosamente o animal. 
— Como pode ver, senhor, o corpo não possui ferimentos. 

Kirk não sabia por onde começar a fazer perguntas. — Ele... meu 
oposto... sente muito medo — voltou-se para McCoy. — Você viu como ele 
se sentia. Mas ele sobreviveu. Ele sobreviveu! 

— Mas foi por um fio, Jim. Eu posso imaginar o que está pensando. 
Você quer pegar seu duplo e ir com ele para o teletransporte... você e ele. 
Não, Jim, não! 

— Quatro homens estão morrendo congelados! 
— Mas não há a menor evidência que prove que o animal morreu por 

causa do medo! Choque? Sim. Mas medo? É apenas uma teoria! 
— Baseada nas leis da probabilidade — acrescentou Spock. 
— Probabilidades falham! — gritou McCoy. — É a vida de Jim que está 

em jogo! E, de repente, você virou um especialista em medo! Isso é baseado 
em emoção, sr. Spock. O que você sabe disso? 

— Devo lembrá-lo, doutor, que eu sou meio-humano. Eu sei melhor do 
que o senhor o que significa viver dividido... o sofrimento de ter duas partes 
separadas. Eu sobrevivo a isso diariamente, doutor. 

— Pode ser. Mas a questão, o problema é uma máquina, Spock. Quais 
são as leis da probabilidade em relação ao transporte? É seguro? Você não 
sabe! É apenas mais uma teoria, apenas uma conjectura otimista! 

— Vou ao transporte com ele — afirmou Kirk. 
McCoy fez um gesto de impotência. — Você perdeu a cabeça, Jim! 

Raciocine, pelo amor de Deus! 
— Eu vou trazer meus quatro homens de volta a essa nave. E não 

podemos arriscar usando o transporte até que saibamos se o animal morreu 
de medo ou de um problema mecânico no equipamento. 

— Eu também quero salvar esses homens, Jim! Mas você é mais vital 
para esta nave do que quatro tripulantes. É uma verdade brutal... e você sabe 
disso! 

Atento às palavras do médico, Kirk sentiu-se quase cedendo à força de 
sua hesitação. — Eu tenho de... tentar. Eu tenho o direito de tentar. Se eu não 
tentar, a morte deles é certa. E a minha também. Eu poderei viver, Magro. 
Mas viverei como meio homem. Será bom para essa nave ter um meio 
capitão? 

—Jim, me faça um favor. Antes de você decidir, deixe-me fazer uma 
autópsia no animal. 



— Não temos tempo para isso. 
— Pelo menos dê mais tempo a Spock para testar o teletransporte. 

Enquanto isso, eu vou para o laboratório fazer a autópsia — McCoy já 
pegando o animal. — Espere, Jim, por favor, espere. 

Ele saiu às pressas da enfermaria. 
— Terei o teletransporte checado novamente tão logo o doutor volte — 

disse Spock. 
— Não preciso de enfermeira, sr. Spock! 
— Tão logo o doutor volte — repetiu ele, sabendo que não devia ter dito 

isso. A pouca força de vontade do capitão lutava para se fortalecer, mas 
ainda enfrentava a dúvida, a angústia, a pressão. E suas últimas palavras 
tinham sido um erro. 

— Se me der licença, capitão. 
Kirk concordou com a cabeça e observou Spock partir. O meio-humano 

Spock, jamais consciente de sua própria humanidade. Kirk estava grato por 
ele fazer o que tinha de ser feito. A voz de Sulu via intercom arrancou-o de 
seus pensamentos. 

— Kirk falando, sr. Sulu. 
A voz do piloto não era mais do que um murmúrio. 
— Capitão... as rochas estão frias... os feisers não funcionam... um de 

nós está inconsciente... não conseguiremos suportar muito mais... — o 
comunicador começou a falhar. — Capitão, o frio está... congelando o 
comunicador... não há mais tempo... tempo... 

O murmúrio virou silêncio. O comunicador ficou totalmente mudo. Kirk 
deixou-se cair na beirada da cama onde estava seu duplo. Quatro vidas em 
perigo no planeta gelado... duas vidas em perigo no processo de teleporte. 
Não havia alternativa. 

O duplo perguntou amedrontado: — O que você vai fazer? 
Kirk não respondeu. Começou a desamarrar seu oposto, que indicou o 

feiser que o outro trazia no cinto. —Você não precisa disso. Eu não vou mais 
lutar com você. O que vai fazer? 

— Nós vamos ao teletransporte juntos. 
O duplo mostrou-se tenso, mas logo controlou-se. — Se é isso que você 

quer. 
— É isso o que eu quero — disse o capitão, libertando-o da última 

amarra e pegando o feiser para apontá-lo contra ele. Tonto, o duplo 
levantou-se. Então buscou apoio na cama. — Estou fraco... Ficarei feliz 
quando isso acabar. 

— Vamos. 
O duplo tentou andar, mas falhou no primeiro passo, e gemeu. Tentou de 



novo, cambaleou e Kirk instintivamente procurou apoiar o oposto. Essa foi 
sua grande chance. Jogando o peso de seu corpo contra Kirk, ele o empurrou 
contra a parede. O feiser caiu e o outro o agarrou. Recobrando seu equilíbrio, 
Kirk tentou reagir. - Não, não, você não pode... 

Mas era tarde, a coronha do feiser atingira sua nuca. Kirk caiu sobre a 
cama. O duplo passou os dedos sobre o ferimento no rosto e sorriu satisfeito 
ao constatar que o medicamento utilizado por McCoy o encobria totalmente. 
Começou a acorrentar Kirk na cama. — Eu sou você. 

Assumindo um ar altivo, tomou a direção do corredor. Quando ia pegar o 
turboelevador, encontrou Janice Rand em seu interior. Sua atitude mudou 
radicalmente. 

— Como está, ordenança Rand? 
— Capitão... — disse ela, com nervosismo. 
O duplo sorriu, significativamente. — Essa é a pergunta? Não, eu não 

sou o impostor. Sente-se melhor? 
— Sim, senhor. Obrigada. 
— Ótimo. 
Talvez fosse essa sua oportunidade, pensou a ordenança. Ela havia sido 

muito injusta com esse homem. — Capitão... eu queria me desculpar. Se eu 
causei ao senhor... 

Kirk intensificou o poder de seu sorriso. — Grande palavra... "se". Eu 
entendo, ordenança. Eu espero que você também. Eu devo a você, digamos, 
uma explicação pessoal. 

—Não... sou eu quem deve ao senhor... 
— Vamos chamar isso de esclarecimento, então. Eu confio em sua 

discrição. Na realidade, não existe um impostor. Um defeito no 
teletransporte. Isso criou uma duplicata minha. É difícil de entender porque 
nem descobrimos ainda o que aconteceu de errado. Mas o que descobrirmos, 
eu explicarei mais tarde.Você tem direito a isso. Certo? 

Confusa, ela concordou. — Certo, senhor. 
A porta do elevador abriu. Educadamente, o duplo deu espaço para a 

ordenança sair. Quando o elevador seguiu seu curso para a ponte, ele 
explodiu numa gargalhada. Batendo com a mão nas paredes do elevador, 
começou a gritar. — Minha nave! Minha... toda minha! 

A visão da cadeira de comando em meio à ponte o inebriou. Assim que 
sentou nela, ouviu o navegador Farrell informar: 

— Nenhuma palavra do sr. Sulu, capitão. 
O duplo ignorou o comentário, e Spock aproximou-se da cadeira de 

comando. 
— Capitão, eu não o encontrei na sala de transporte. 



— Mudei de idéia — disse o duplo. —Assuma seu posto, sr. Spock. 
— Ele não olhou para o vulcano. 
Spock voltou lentamente para sua estação. Fora uma mudança de idéia 

muito súbita para uma mente lutando para tomar decisões. 
— Preparar para deixar órbita, sr. Farrell. 
Se a ordem fosse para iniciar a autodestruição da nave não teria surtido 

tanto efeito sobre a tripulação da ponte. Farrell virou sua cadeira para 
observar o capitão, aturdido. O olhar incrédulo dos tripulantes enfureceu o 
duplo. 

— Capitão... — murmurou Farrell. 
— Eu dei uma ordem, sr. Farrell. 
— Eu sei, senhor, mas o quê... o quê...? 
— Eles não podem ser salvos. Já estão mortos — Sua voz elevou-se. — 

Preparar para deixar órbita, sr. Farrell! 
— Sim, senhor — a mão relutante de Farrell estava para executar o 

comando quando a porta do elevador abriu e por elas passaram McCoy e, 
com ar enfraquecido, Kirk. Sua face exibia arranhões e sua mão apontava 
um feiser. O duplo deu um pulo da cadeira. — É o impostor! — gritou. — 
Agarrem-no! 

Ninguém se mexeu. 
— Você é o impostor — disse McCoy. 
—Não acreditem nele! Peguem os dois! Peguem! 
Kirk, com McCoy a seu lado, adiantou-se para seu oposto. Spock deteve 

McCoy, balançando a cabeça. O médico concordou e deixou Kirk seguir 
sozinho. 

— Você me quer morto, não é? Você quer minha nave toda para você! 
Mas ela é minha! 

Farrell mostrou a intenção de interferir, mas Spock também o impediu. 
— Esse é um assunto particular do capitão. 

Kirk continuou a avançar lentamente em direção a seu duplo 
enlouquecido. Ele recuava passo a passo, gritando. 

— Eu sou o capitão Kirk, seus desgraçados! Tudo bem, deixem esse 
mentiroso destruir a todos vocês! Ele já matou quatro de vocês! Eu comando 
essa nave! Ela me pertence... todos vocês me pertencem! 

Kirk disparou seu feiser. O duplo foi atingido em cheio. 
— Spock, Magro — disse Kirk, perturbado. — Rápido, por favor. 

 
 
Kirk já estava em posição na plataforma de transporte, com o corpo 



inconsciente de seu duplo a seus pés. 
— Você terá de segurá-lo, capitão — disse Spock. 
Kirk abaixou-se e pegou o corpo inanimado em seus braços. Depois 

olhou para Spock. 
— Senhor Spock... 
— Sim, senhor. 
— Se isso não funcionar... 
— Entendido, senhor. 
— Jim! — explodiu McCoy. —Jim, não faça isso! Não ainda! Em nome 

de Deus, espere! 
— O painel, senhor Spock. 
Isso poderia ser um adeus a Jim, pensou o vulcano, e suas mãos trêmulas 

sobre os controles do painel traiçoeiramente revelavam a parte humana que 
Spock insistia em ocultar. Quando voltou a erguer os olhos para a 
plataforma, sua face era apenas calma, impassividade. 

— Acionando, capitão. Ele viu Kirk abraçar seu oposto mais forte. 
Também viu que aquele abraço era a admissão de uma inequívoca 
irmandade. Inabalável, Spock reverteu os controles de transporte. O som da 
rematerialização invadiu a sala. Depois houve expectativa e silêncio. 

McCoy correu para a plataforma, onde Kirk permanecia de pé, sozinho. 
— Jim... Jim? 
— Olá, Magro — disse ele, deixando a plataforma em direção ao painel. 

— Sr. Spock, vamos trazes aqueles homens a bordo da nave. 
— Sim, senhor. Imediatamente, capitão 
Não foi assim tão rápido, pois demorou vinte minutos antes que os 

corpos enregelados dos tripulantes pudessem ser resgatados por seus 
companheiros ansiosos. 

McCoy acabara seus exames. — Vão ficar bons, Jim. Aquelas pedras 
que eles aqueceram salvaram suas vidas. Todos estão sofrendo de severas 
queimaduras de frio, mas vão ficar bons. 

A palidez no rosto de Kirk o preocupou. — Como está se sentindo, Jim? 
Havia um cansaço no sorriso do capitão. — Como é aquela velha frase? 

"Você fica sábio com as tristezas que sofre". Eu me sinto mais triste. Magro, 
mas muito menos sábio. 

— Bem-vindo à raça humana, Jim. 
Kirk sentiu uma sensação reconfortante ao entrar na ponte de comando. 

Sua primeira preocupação foi ir até a estação de Spock. — Você sabe, é 
claro, que eu jamais teria conseguido sem você. 

— Obrigado, capitão. O que pretende dizer à tripulação? 
— A verdade, sr. Spock... que o impostor voltou para o lugar de onde 



veio. 
Janice Rand aproximou-se dele. — Eu apenas queria dizer, capitão, 

como... como estou feliz que... 
— Obrigado, ordenança — cortou Kirk, voltando para sua cadeira. A 

moça o observou ir embora. Spock também a observou. 
— O... impostor — disse ele — possuía algumas qualidades bem 

interessantes. E, certamente, era muito parecido com o capitão. Não 
concorda, ordenança Rand? 

Seu rosto ficou vermelho. Mas ela enfrentou os olhos irônicos do 
vulcano com bravura. — É, sr. Spock. O impostor tinha algumas qualidades 
extremamente interessantes. 



Sobre o episódio 
 
Esse episódio, que rendeu muitas teses de psicologia em universidades 

norte-americanas, aprofunda muitos dos elementos básicos de Star Trek, das 
relações dos personagens a seus comportamentos característicos, assim como 
o fato de que o teletransporte da nave acabaria se tornando uma inesgotável 
fontes de problemas. O Inimigo Interior é o ponto de partida para o 
estabelecimento da relação Kirk-Spock-McCoy, uma associação 
fundamental para o sucesso da série. Coincidentemente, também é uma 
relação com muita freqüência associada a elementos psicológicos, numa 
alusão à psique humana caracterizada pelo racional de Spock, o emocional 
de McCoy e a síntese desses dois extremos, que seria Kirk. 

O Inimigo Interior também apresenta pela primeira vez o famoso "toque 
vulcano" (vulcan nervepinch), criação do ator Leonard Nimoy, sempre 
preocupado em respeitar o perfil psicológico de seu personagem. O roteiro 
original exigia que, numa determinada cena, na qual Spock deveria render o 
duplo do capitão Kirk, o vulcano usasse de violência para fazê-lo. Nimoy 
não achou que essa seria a atitude correta do personagem e, contando com a 
ajuda de William Shatner, demonstrou para o diretor o que poderia ser uma 
técnica vulcano para derrubar o inimigo, o toque no pescoço da vítima, o que 
seria uma solução muito mais adequada para a situação. Notem que a 
adaptação de James Blish mantém-se fiel à cena original. William Shatner 
também contribuiu com muitas idéias para esse episódio, sugerindo a 
escolha de certos ângulos, iluminação especial e, inclusive, a utilização de 
maquiagem pesada em seus olhos, para enfatizar as características 
embrutecidas do lado animal de seu personagem. 

Como elemento dramático, o duplo do capitão também serviu para 
evidenciar a relação sempre apenas sugerida entre Kirk e a ordenança Janice 
Rand, um envolvimento que não foi levado avante por dois motivos: 
primeiro porque não se admitia, na época, que o personagem principal da 
série tivesse uma relação fixa, que o impedisse de viver outros casos pela 
galáxia; e segundo porque a atriz Grace Lee Whitney foi afastada pela 
produção da série em função de sua dependência de drogas de 
emagrecimento e álcool. Hoje em dia, a atriz escreve livros de poesia e dá 
palestras sobre como vencer esses vícios. 
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O salda terra 
 

 

 
O sítio arqueológico da cratera — ou sítio arqueológico Bierce, como 

constava nos registros — em Regulus VIII nada mais era do que a 
concentração das ruínas do que um dia havia sido um imponente templo, 
cercado agora por escavações, proteções de lona, uma infinidade de 
instrumentos e uma quantidade ainda mais incalculável de artefatos, 
descobertos ao longo de anos de pesquisa. Fora essa cratera propriamente 
dita, o planeta Regulus VIII era completamente estéril e provido apenas de 
vegetação desértica, que se estendia até a próxima cratera, pois existiam 
dezenas delas, embora não houvesse condições, nem tempo de investigar 
todas. 

A única coisa que se sabia sobre essas crateras é que já haviam sido 
habitadas, há muitos e muitos milênios. Nada havia de estranho em relação a 
isso; espalhadas pela Galáxia existia uma grande variedade de ruínas do 
mesmo tipo, sobre as quais não se sabia nada, pois para cada centena de 
planetas, havia apenas um arqueólogo ansioso por escavar suas superfícies 
alienígenas. E Bierce era um desses arqueólogos, só que com sorte. Aliás, 
muita sorte. 

De qualquer maneira, Regulus VIII fazia Kirk - capitão James Kirk, da 
nave estelar Enterprise, alguém que já havia visto um número muito maior 
de planetas do que a maioria dos homens sonhava existir - sentir-se 
impaciente. 

A Enterprise estava orbitando o planeta em questão porque os 
regulamentos da Frota Estelar eram específicos e determinavam que o 
pessoal de pesquisa em planetas alienígenas deveria ser submetido a exames 
médicos a intervalos de um ano. A Enterprise estava nas proximidades por 
ocasião do vencimento desse prazo por isso o médico-chefe da nave, doutor 
Leonard McCoy, havia sido designado para desincumbir-se da tarefa. 

Tudo correria dentro da rotina se não fosse pelo fato de McCoy 
confidenciar a seu capitão que a esposa de Bierce, Nancy, coincidentemente 
havia sido uma grande paixão de sua juventude. O que poderia ser mais 
lugar-comum do que isso? 



Nancy deixou o templo — se é que era mesmo um - para encontrar o 
grupo de descida, formado por McCoy, um tripulante, Darnell, que estava 
fora de serviço e, portanto, com tempo livre, e o capitão Kirk, que estava, 
por sua vez, livre de qualquer interesse em particular pela missão. Nancy já 
chegou com as mãos estendidas e, depois de um momento de hesitação, 
McCoy as tocou. 

— Leonard! — disse ela, efusiva. — Deixe-me olhar para você. 
— Nancy.. Você... você não parece ter envelhecido um ano. 
Kirk teve de conter o sorriso. Nancy Bierce era uma mulher simpática, 

mas sem nada de extraordinário: tinha constituição forte e cerca de quarenta 
anos, mas era delicada e seus cabelos já estavam grisalhos. Era difícil 
acreditar que um cínico contumaz como McCoy estivesse tão afetado com 
esse reencontro a ponto de ser in-; capaz de perceber os sinais de 
envelhecimento tão visíveis em Nancy. Apesar de tudo, ela tinha um sorriso 
muito doce. 

— Este é o capitão da Enterprise, Jim Kirk — apresentou McCoy. — E 
este é o tripulante Darnell. 

Nancy dirigiu seu sorriso para o capitão e, em seguida, para o jovem 
tripulante. A reação de Darnell foi surpreendente. Com o queixo caído, ele 
parecia estar completamente hipnotizado pela mulher. Kirk teria dado um 
chute nele, se ele estivesse a seu alcance. 

— Vamos, vamos — estava dizendo Nancy. —Teremos de esperar um 
pouco por Bob. Quando ele começa a escavar, esquece da vida. Descobrimos 
uma câmara que parece ser a localização de um antigo altar, nada muito 
luxuoso, mas bastante amplo. Venha, Pluma. 

— Pluma?! — surpreendeu-se Kirk. 
— É um antigo apelido — explicou McCoy, constrangido. O médico 

afastou-se, acompanhando Nancy. Também constrangido consigo mesmo 
por causa de sua indiscrição, Kirk aproveitou para ter uma conversinha com 
seu subordinado. 

— Por que esse olhar arregalado, senhor Darnell? 
— Lamento muito, capitão. — respondeu, tenso. — Ela me lembra 

alguém. Uma garota que conheci certa vez no planeta Wringley e ela... 
— Já chega — cortou Kirk, secamente. —O próximo pensamento desse 

tipo você provavelmente terá numa solitária. É melhor esperar do lado de 
fora. 

— Sim, senhor. Obrigado — Darnell parecia si, certamente agradecido. 
— Vou dar uma olhada por aí, se o senhor não se importar, capitão. 

— Certo. Mas fique por perto. 
Outro lugar-comum. Afinal de contas, Darnell não via uma mulher 



diferente desde a última descida em terra. Mesmo assim, sua reação era 
muito peculiar. 

 
Bierce não chegava e, depois de pedir desculpas, Nancy deixou-os para 

ir procurar o marido, enquanto Kirk e McCoy ficaram examinando uma 
câmara, tentando não conversar um com o outro. Kirk não conseguia decidir 
se era melhor voltar para a Enterprise ou apenas fingir-se de desentendido. 
Seu tato habitual há muito tempo não falhava tão feio. 

Felizmente, Bierce resolveu aparecer antes de Kirk ter de se decidir para 
onde correr. O professor era um homem excepcionalmente alto e com uma 
ossatura bem evidenciada. Os traços de seu rosto eram tão embrutecidos 
quanto o corpo como um todo, mas o brilho em seus olhos traduzia, para 
Kirk, um misto de inteligência e teimosia. 

— Doutor Bierce, sou o capitão Kirk e este é o oficial médico... 
— Sei quem vocês são — cortou Bierce, com uma voz tão intensa, 

quanto estridente. — Não precisamos de vocês por aqui. Se vocês puderem 
nos arranjar alguns analgésicos, uns tabletes de sal e coisas do gênero, não 
terão que se preocupar mais. 

— Sinto muito, mas os regulamentos exigem um check-up anual. Se o 
senhor cooperar, estou certo de que o dr. McCoy será o mais rápido possível. 
— McCoy, de fato, estava com seus instrumentos a postos. 

— McCoy? — repetiu Bierce. — Eu já ouvi esse nome... ah, sim, Nancy 
costumava falar sobre você. 

— Sente-se, por favor, e respire fundo... — orientou McCoy, iniciando o 
exame. — Sim, mas ela não mencionou que eu estava aqui? 

— Vocês... viram Nancy? — perguntou o arqueólogo, depois de uma 
rápida pausa. 

— Ela estava aqui quando chegamos — informou Kirk. — Depois saiu 
para procurá-lo. 

— Ah. Sim. Fico satisfeito, é claro, que ela tenha encontrado um velho 
amigo e assim possa ter companhia. Eu gosto da solidão, mas algumas vezes 
é muito difícil para uma mulher. 

— Entendo — concordou Kirk, sem ter certeza se entendia mesmo. A 
súbita tentativa de cordialidade por parte de Bierce soava um tanto falsa, 
principalmente depois da hostilidade inicial. Pelo menos sua última 
observação parecia sincera. 

McCoy concluiu seu exame com o tricorder, mas antes de dar por 
terminado o check-up, optou por usar o velho e bom método de examinar a 
língua com uma espátula. — Ela não mudou nem um pouco... — comentou 



ele. — Abra a boca, por favor. 
Relutante, Bierce obedeceu. No mesmo instante, o lugar encheu-se com 

um grito de horror liberado a plenos pulmões. Durante um momento de 
confusão, Kirk imaginou que o grito fora dado por Bierce. Um outro grito 
cortou o silêncio e Kirk percebeu que era, obviamente, uma voz de mulher. 

Os três homens correram para fora. Kirk e McCoy deixaram Bierce para 
trás; para um homem acostumado a exercícios ao ar livre, o professor não 
estava com muita disposição para correr. Os oficiais, no entanto, não 
precisaram ir muito longe, pois bem perto da borda da cratera, Nancy, com 
as duas mãos tapando a boca, observava junto de si o corpo inerte de 
Darnell. 

Nancy moveu-se em direção a McCoy, mas ele a ignorou, indo ajoelhar-
se perto do corpo, que estava de bruços, com o rosto virado para o chão. 
Depois de checar o pulso, McCoy resolveu gentilmente desvirar o corpo do 
tripulante. 

Era claro para Kirk que Darnell estava morto. Sua face, no entanto, 
estava coberta com pequenos círculos vermelhos. — O que aconteceu? — 
perguntou Kirk, tenso. 

— Eu não sei. Parece que sua pele foi marcada a vácuo, ou pode ser 
algum tipo de reação imunológica... ei, o que é isso? 

Bierce finalmente chegou, enquanto McCoy abria com cuidado uma das 
mãos de Darnell, onde encontrou um pedaço de planta de aspecto rugoso. 
Parecia que havia sido mordida em uma das pontas. 

— O que aconteceu? — Kirk perguntou a Nancy. 
— Não perturbe minha esposa, capitão — alertou Bierce, com sua voz 

estridente. — Ela não tem nada a ver com isso! 
— Um dos meus homens está morto. Não estou acusando ninguém, mas 

a sra. Bierce é a única testemunha. 
McCoy dirigiu-se gentilmente a Nancy. — Apenas nos conte o que você 

viu, Nancy. 
— Eu estava... — começou ela, em seguida parando trêmula, lutando por 

se controlar. - Eu não estava achando Bob e eu... eu estava voltando e vi seu 
tripulante. Ele estava com uma planta bórgia na mão, a estava cheirando. Eu 
ia avisá-lo quando ele a mordeu. Não tinha idéia de que ia fazer isso... e aí 
seu rosto se contorceu e ele caiu... 

Ela desatou a chorar e escondeu o rosto nas mãos. McCoy a consolou 
gentilmente. Mas Kirk não estava interessado em ser gentil. 

— Como sabia que era uma planta bórgia estando tão distante? 
— Todo esse interrogatório... — começou Bierce. 
— Bob, por favor. Eu não sabia que planta era, é claro. Não até vê-la 



agora. Mas é perigoso mexer com qualquer planta num planeta estranho. 
Isso era verdade. E não devia ser novidade para Darnell. 
— Vamos subir, Magro. Podemos completar os exames amanhã. 
— Estou certo de que não será necessário — disse Bierce. — Se puder 

desembarcar nossos suprimentos, capitão... 
— As coisas não são assim tão fáceis, dr. Bierce. — disse Kirk, pegando 

seu comunicador. — Kirk para a sala de transportes. — Localize e nos 
transporte. Dois para subir... e um corpo. 

 
 
O corpo autopsiado de Darnell jazia na mesa da enfermaria, 

irreconhecível. Kirk, junto ao intercomunicador, acompanhava o processo 
com um ar de desagrado. Observou McCoy colocar o cérebro de Darnell 
num recipiente e, depois, ir lavar as mãos. Kirk já tinha visto muitos 
cadáveres nos mais variados estados, entre uma batalha ou outra, mas manter 
a frieza num momento como este não era sua experiência favorita. 

—Não posso determinar com certeza o tipo de veneno. Alguns dos mais 
conhecidos agem rápido e deixam poucos traços, como a botulina, por 
exemplo. Mas não existe traço de qualquer substância vegetal em seu 

estômago, nem em seus dentes. Tudo o que posso dizer é que, com 
certeza, ele sofreu danos capilares maciços, o que pode ter acontecido por 
vários motivos, como um choque... e ainda existem aquelas marcas no rosto. 

McCoy cobriu o corpo. — Estou fazendo alguns exames químicos com o 
sangue, mas queria saber primeiro o que estou testando. Bem que gostaria de 
saber que sintomas supostamente são causados por uma planta bórgia. Até 
aí, estou com as mãos completamente amarradas. 

— Spock já está vasculhando no computador sobre essa planta. Ele não 
deve demorar. Tenho de admitir que o que você está me dizendo não me 
surpreende muito. Darnell era bem crescidinho para pegar uma coisa 
estranha e sair mordendo. 

— E o que nos resta? Nancy? Jim, eu posso estar sendo um pouco 
parcial no meu julgamento, mas Nancy seria incapaz de assassinato... 
certamente não com um completo desconhecido! 

—As pessoas não matam... espere, está chegando o informe. Pode falar, 
sr. Spock. 

— Não temos nada sobre planta bórgia, a não ser as informações 
proporcionadas pelas pesquisas do professor Bierce. Ela pode ser algum tipo 
de veneno napelo semelhante aos da família dos Lilium. Contém de vinte a 
cinqüenta diferentes alcalóides, nenhum deles especificamente identificado. 



É venenosa para ratos, mas não é mencionado nenhum sintoma em humanos. 
Com exceção... 

— Com exceção do quê? — apressou-se McCoy. 
— Bem, dr. McCoy, não se trata de um sintoma. Os registros indicam 

que a planta tem um aroma agradável, suave, mas muito apetitoso, parecido 
com a mandioca. E isso é tudo. 

— Obrigado — disse Kirk, desligando. — Magro, eu não posso imaginar 
Darnell por aí mordendo plantas que não conhece só porque parecem 
gostosas. Ele não era tão inexperiente. 

McCoy agitou as mãos, expressando impotência. — Você o conhecia, 
Jim... mas aonde isso nos leva? Os sintomas vagamente se assemelham a 
napelo. Além disso, não temos mais nada. 

— Ainda não, Magro. Ainda temos de checar os Bierce. Receio que, 
para isso, eu vá precisar de sua ajuda. 

McCoy deu as costas e continuou fazendo a higiene de suas mãos. — 
Você a terá — disse ele, friamente. 

 
 
O método de Kirk para checar junto aos Bierce era tão simples quanto 

eficiente: ele ordenou que o casal fosse levado a bordo da nave, o que fez o 
professor protestar. 

—Se vocês acham que podem descer aqui, nos perturbar, interferir em 
meu trabalho, sem falar do fato de que estão invadindo meu planeta... 

— Sua reclamação será anotada — disse Kirk. — Eu peço desculpas 
pela inconveniência. Mas insisto no fato 

de que alguma coisa que não entendemos matou um dos nossos homens. 
Pode ser algo perigoso para vocês também. 

— Vivemos aqui há mais de cinco anos. Se houvesse alguma coisa 
hostil, nós já saberíamos, não é? 

— Não necessariamente. Duas pessoas não têm condições de conhecer 
completamente todo um planeta, nem mesmo em cinco anos... ou uma vida 
inteira. De qualquer maneira, uma das missões da Enterprise é proteger a 
vida humana em lugares como esse. Sob essas circunstâncias, eu terei de 
tomar uma decisão e declarar caso encerrado. 

Um pouco depois do casal chegar à nave, McCoy apresentou seu 
relatório com a análise do corpo de Darnell. — Houve um choque, é certo — 
disse ele a Kirk através do monitor. — Mas um choque de tipo bem peculiar. 
Seus eletrólitos sangüíneos estavam completamente desordenados; redução 
maciça de sal, diabos... não existia um micrograma sequer de sal em todo o 



corpo. Nem no sangue, nem nas lágrimas, nos órgãos, em lugar nenhum. Eu 
não faço a menor idéia de como isso aconteceu. 

— E quanto às manchas no rosto? 
— Capilares rompidos. Existiam marcas parecidas por todo o corpo. Elas 

são normais sob essas circunstâncias, com exceção de que eu não sei 
explicar por que existem mais manchas no rosto e por que elas têm o 
formato arredondado. Uma coisa é certa-, ele não foi envenenado. 

— Então a planta foi um embuste. Um subterfúgio. Isso indica 
premeditação. E também não gosto dessa hipótese. 

— Nem eu. 
— Está certo. Isso significa que não teremos de perder tempo com os 

Bierce. Pode deixar, cuidarei disso. Magro, você tem estado sob uma terrível 
tensão, eu sei. e está sem dormir há uns dois dias. É melhor tomar uns dois 
soníferos e descansar. 

— Eu estou bem. 
— Ordens, doutor — disse Kirk, desligando o monitor e tomando a 

direção do alojamento designado aos Bierce. 
Mas apenas Bierce estava lá. Nancy desaparecera. 
— Espero que tenha voltado ao planeta — disse o professor, com ar 

indiferente. — Eu faria a mesma coisa se tivesse acesso à sua sala de 
transportes por dez segundos. Não pedimos para ficar presos aqui. 

— Darnell também não pediu para ser morto. Sua esposa pode estar em 
sério perigo. Devo dizer que o senhor não parece nem um pouco 
preocupado. 

— Ela não está em perigo. Essa ameaça só está em sua imaginação. 
— O corpo de Darnell também é imaginação minha? 
Bierce deu de ombros. — Ninguém sabe o que o matou. Pelo que sei, o 

senhor acabou trazendo sua própria ameaça consigo. 
Não havia mais nada a fazer com ele. Irritado, Kirk voltou para a ponte e 

ordenou uma busca geral na nave. Todos os resultados foram negativos, 
inclusive o relatório da sala de transportes, que insistia no fato de que 
ninguém havia usado o teletransporte. 

Mas se a busca falhou em encontrar Nancy, acabou encontrando coisa 
pior: o tripulante Barnhart, morto no convés doze. As marcas em seu corpo 
eram as mesmas encontradas em Darnell. 

 
 
Intrigado e furioso, Kirk chamou McCoy pelo intercom. 
— Sinto muito interromper seu sono, Magro, mas isso já foi longe 



demais. Quero Bierce submetido ao teste com pentatol. 
— Hum?—murmurou McCoy; sua voz parecia um pouco confusa, como 

se ainda não estivesse totalmente refeito do entorpecimento causado pelo 
tranqüilizante. 

— Pentatol. Soro da verdade. Narcossíntese. Humm. 
Leva tempo. E quanto aos direitos civis do paciente? 
— Ele pode preencher uma ficha de reclamação, se quiser. Pode prepará-

lo, McCoy. 
Uma hora mais tarde, Bierce estava deitado, em semitranse. Kirk o 

observava, tenso; McCoy e Spock também estavam presentes. 
— Onde está sua esposa? 
— Não sei... pobre Nancy, eu a amava... O último de sua espécie... 
— Explique, por favor. 
— É como... a baleia... o búfalo... — Bierce gemeu. — Me sinto 

estranho. 
Kirk acenou para McCoy, que foi checar o pulso de Bierce e olhar sob 

suas pálpebras. — Ele está bem. Quando eu deixei você conduzir o 
interrogatório, ele deve ter sentido a mudança. Agora está voltando a si. 

— E quanto aos búfalos? — insistiu Kirk, achando tudo absurdo. 
— Milhões deles... pradarias cheias deles... uma única manada cobria 

três estados. Quando eles se moviam... era como um trovão. Todos se foram. 
Como as criaturas daqui. 

— Daqui? Você quer dizer, do planeta? 
— Do planeta. O templo deles... grande poesia... Milhões deles antes... e 

agora apenas um. Nancy entendia. 
— Sempre falando no passado — observou Spock. 
— Onde está Nancy? Onde ela está agora? 
— Morta. Enterrada na colina. A criatura a matou. 
— Enterrada! Mas... há quanto tempo foi isso, de que modo? 
— Há um ano... Ou será dois? Eu não sei. É tudo tão confuso. Eles 

morreram, todos, menos um. 
Kirk estava impressionado. Foi Spock que fez a pergunta esperada: 
— Essa criatura está disfarçada como sua esposa? 
— Não é um disfarce... Ela pode ser Nancy — respondeu o professor, 

completamente dopado. 
— Ou qualquer outra pessoa? 
— Qualquer uma. Quando matou Nancy, quase o liquidei. Mas eu não 

pude. Era o último de sua espécie. 
A repetição tornava-se cada vez mais irritante. — Essa foi a única razão, 

Bierce? Me diga uma coisa: quando está com você, a criatura é Nancy? —



perguntou Kirk, secamente. 
Bierce estremeceu. Não havia resposta. McCoy interrompeu: 
— Eu não o pressionaria dessa forma se fosse você, Jim. Pode 

conseguira resposta que quer, mas está colocando o paciente em perigo. 
—Eu não preciso mais de respostas. Nós invadimos o pequeno paraíso 

dele. Essa coisa pode ser esposa, amante, melhor amigo, ídolo, escravo, 
sábio, tolo... tudo. Uma grande vida, ter todo mundo do Universo a seu 
dispor e, ainda, poder ganhar todas as discussões. 

— Um caminho sem volta para a paranóia—completou Spock. 
Kirk encarou o homem drogado — Então você pode reconhecer a 

criatura... não importa que forma tenha assumido? 
— Sim... 
— E vai nos ajudar? 
— Não. 
Kirk não esperava outra coisa. Acenou para McCoy. — Temos de 

organizar uma busca. Tente quebrar essa resistência do professor, Magro, 
não me importa como você vai fazer isso ou o quanto vai colocar Bierce em 
perigo. No estado em que se encontra, ele é mais perigoso para nós do que a 
"esposa" dele. Spock, traga-o de volta, e fique a postos caso ele se torne 
violento. 

O capitão voltou para a ponte e chamou o Quartel General 3. Em 
seguida, determinou que seguranças armados e em duplas ficassem em cada 
corredor, em cada convés da nave. — Cada segurança deve ficar atento a seu 
companheiro — orientou ele pelo intercom. — Existe uma pessoa a bordo 
capaz de assumir a forma de qualquer um. Tenente Uhura, mantenha 
vigilância de todos os postos e estações pelo circuito interno. Se você vir 
qualquer pessoa em dois lugares ao mesmo tempo, dispare o alarme. 
Entendeu? 

Um som inesperado às suas costas o fez voltar-se. Spock surgiu na 
ponte, seu uniforme rasgado e a respiração alterada. 

— Spock! O que aconteceu? 
— Foi McCoy. Ou melhor, não era McCoy. Tão logo o senhor deixou o 

alojamento, ele me atacou. Eu consegui fugir, mas ele pegou meu feiser. 
— McCoy! Eu o achei meio relutante em aplicar o pentatol. Relutante e 

parecia tentar lembrar de algo. Claro! Bom, só existe um lugar para onde 
possa ter ido agora.- direto de onde veio. 

— Para o planeta? Não é possível. 
— Não, para o quarto de McCoy — o capitão teve a intenção de 

levantar-se, mas Spock o impediu. 
— É melhor verificar antes, capitão. Talvez ainda não tenha matado o 



McCoy real e se nós o alertarmos... 
— Você está certo — ágil, Kirk sintonizou o monitor no alojamento de 

McCoy e, depois de uma breve hesitação, acionou o circuito interno que lhe 
deu a visão do interior da cabine. 

McCoy estava lá. E eram dois: um McCoy adormecido, na cama; e outro 
parado e encostado junto à porta de entrada, olhando para todos os lados do 
quarto. O que estava em pé deu uns passos, passou pela câmera oculta, 
momentaneamente bloqueando a visão. Ao ficar de novo no foco, já não era 
mais McCoy. Era Nancy. 

Ela sentou-se na beirada da cama e sacudiu o médico adormecido. Ele 
resmungou, mas não acordou. 

— Leonard — chamou ela. — Sou eu. Nancy. Acorde, por favor. Ajude-
me. 

Kirk estava admirado com a performance. O que estava vendo não era 
apenas uma criatura alienígena, mas uma mulher aterrorizada. Era uma 
atuação convincente, mas o sentimento era real. 

Ela sacudiu McCoy de novo. Ele esfregou os olhos, entorpecido, e então 
sentou-se na cama. 

— Nancy! O que foi? Há quanto tempo que estou dormindo? 
— Ajude-me, Leonard. 
— O que foi? Você está apavorada. 
— Estou, estou sim. Por favor, ajude-me. Eles querem me matar! 
— Quem? Calma. Ninguém vai machucar você. 
— Já basta — disse Kirk, em voz baixa, como se pudesse ser ouvido no 

outro ambiente. — A coisa está pensando em persuadi-lo a fazer algo, ao 
invés de matá-lo. Vamos até lá antes que mude de idéia. 

Momentos depois, eles invadiram o alojamento de McCoy. O médico e a 
mulher voltaram-se para olhá-los. — Nancy! — gritou McCoy. 

— Afaste-se dela, Magro! — disse Kirk, apontando seu feiser. 
— O que é isso? O que está acontecendo, Jim? 
— Isso não é Nancy, Magro. 
— Não é? Claro que é. Você enlouqueceu? 
— Isso matou dois tripulantes. 
— Assim como matou Bierce — acrescentou Spock, com o feiser 

apontado. 
— Isso, o quê? — estranhou McCoy. 
— Isso, — disse Kirk. — Deixe-me mostrar a você. 
Kirk mostrou sua mão desocupada e abriu-a lentamente. Em sua palma 

estava um punhado de cristais brancos, já misturando-se ao suor da mão. — 
Olhe, Nancy. É sal. Sal para você. Puro, concentrado. 



Nancy deu um passo à frente, hesitou, e parou. 
— Leonard — falou, com dificuldade. — Mande-o embora. Se você me 

ama, mande-o embora. 
— Pelo amor de Deus, Jim. Que loucura é essa? Você a está assustando. 
— Não é medo. É fome. Olhe para ela! 
A criatura, como que hipnotizada, deu mais um passo. Então, 

subitamente, movimentou-se com uma velocidade inesperada. Kirk só se deu 
conta quando a viu de perto, um ser monstruoso com tentáculos nos dedos, 
procurando o rosto do capitão para sugar o sal de seu corpo. Nesse momento, 
um som e a luz emitidos por um feiser interromperam a ação. 

 
 
Levou algum tempo para Kirk e McCoy recuperarem-se do episódio. O 

capitão, porque acabou sendo parcialmente atingido pelo disparo do feiser de 
Spock, e o médico, é claro, do choque emocional. Agora eles estavam de 
novo na ponte, e o planeta de Bierce ficara para trás. 

— O sal era a motivação — explicava Spock. — Evidentemente, a 
criatura só caçava quando não conseguia a matéria; era assim que Bierce a 
mantinha sob controle. 

— Não acho que tenha sido só a falta de comida que fez a raça 
desaparecer — observou Kirk. — Não era um ser muito inteligente... não 
aproveitou suas vantagens como deveria. 

— Vantagens talvez aparentes — sugeriu Spock. — Nós ainda temos 
dentes e unhas, mas nem por isso as usamos para morder ou como garras 
para sobreviver. 

— Pode ser. Tem uma coisa que não entendi ainda. Como a criatura 
entrou em sua cabine da primeira vez, Magro? Ou você prefere não falar 
sobre isso? 

— Eu não me importo. Embora isso faça com que me sinta um idiota. 
Foi simples. Ela chegou logo depois que eu tomei o calmante e estava me 
sentindo meio zonzo. Ela disse que não amava mais o marido... e queria 
minha ajuda para voltar à Terra. Bem... eu tive uma relação séria com ela no 
passado. Não foi difícil me convencer, ainda mais com o remédio agindo em 
meu sistema. E, mais tarde, quando eu já estava dormindo, ela deve ter me 
dado mais uma dose... caso contrário, eu não estaria dormindo durante toda 
essa confusão. Isso só prova uma coisa: nunca se meta com civis. 

— Bom conselho. Infelizmente, difícil de seguir. 
— Também tem uma coisa que não entendi — falou McCoy. — A 

criatura e Bierce estavam com Spock no quarto de Bierce. Como conseguiu 



escapar, sr. Spock, sem perder nada a não ser sua arma? 
Spock sorriu com o olhar. — Felizmente, dr. McCoy, meus ancestrais 

nadaram em águas diferentes das de sua espécie. Os sais de meu sangue são 
muito diferentes dos seus. Evidentemente, a criatura não me achou muito 
saboroso. 

— Claro — concordou McCoy, que se voltou para Kirk. — Você anda 
pensativo, Jim. Algum problema? 

— Hum? Problema? Não, não exatamente. Eu só estava pensando nos 
búfalos. 



Sobre o episódio 
 
O Sal da Terra foi o primeiro episódio de Star Trek exibido nos Estados 

Unidos, embora não tenha sido um dos primeiros produzidos. A história 
apresenta um dos conceitos básicos da série, ou seja, uma forma de vida 
desconhecida, um ser completamente alienígena, agindo com o objetivo de 
preservar a própria espécie e não apenas por intuitos maléficos, uma 
abordagem não muito comum nos filmes da época. Mesmo assim, o tema 
não foi totalmente explorado nesse episódio. 

A necessidade que o monstro deste episódio tinha por sal acabou 
originando uma das soluções mais criativas para o instrumental da nave. A 
produção empenhou-se tanto por encontrar saleiros que tivessem uma 
aparência futurista que ao encontrarem um modelo metálico sueco, 
descobriram também que, virando-o de cabeça para baixo, o objeto dava um 
incrível instrumento médico! Pois é mesmo um saleiro aquele objeto 
brilhante que McCoy manipula toda vez que usa seu tricorder para examinar 
um paciente... 

A adaptação de James Blish acaba por reduzir ainda mais as 
possibilidades do tema já não tão explorado pelo episódio levado ao ar. 
Neste, é desenvolvido um pouco a relação de alguns personagens 
secundários, como Uhura, Janice Rand e Sulu, que assume sua paixão pela 
botânica. 
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Era evidente que ninguém queria perder o espetáculo que seria a 

desintegração daquele planeta. E ninguém estava muito interessado em seu 
nome. Nos mapas, o planeta era classificado apenas como U-L-A-P-G 
42821DB, um código que acabou ganhando, por obra de alguns suboficiais 
da Enterprise, o apelido "La Pig". 

Não era um apelido com muito sentido, eleito ao acaso. O planeta, um 
imenso pedaço de rocha de 16 mil quilômetros de diâmetro, era um lugar 
selvagem, inóspito e completamente congelado. Apenas uma raiz ou outra e 
fragmentos de líquen aqui e ali quebravam a monotonia do horizonte de um 
púrpura profundo. Era um mundo vazio e enorme, um desperdício em função 
da categoria à qual pertencia. 

Isso porque, depois de um relativamente curto tempo de poucas centenas 
de milhões de anos de vida, a pressão entre sua superfície congelada e seu 
núcleo aquecido estava prestes a fazê-lo ficar em pedaços. 

Existia uma estação de pesquisas em "La Pig" habitada por seis pessoas 
que precisavam ser evacuadas e a Enterprise, que estava nas proximidades, 
foi encarregada da tarefa. Depois disso, as ordens eram de que a nave 
deveria permanecer por perto para observar a desintegração acontecer. Os 
dados recolhidos seriam de grande interesse para os cientistas da Terra. 
Talvez servissem para que eles, algum dia, inventassem um jeito de 
desintegrar um planeta, pessoas e tudo mais, a seu bel-prazer. 

O capitão Kirk, como a maioria dos oficiais de carreira, não tinha grande 
consideração por esses aspectos burocráticos do serviço e as tarefas de rotina 
que lhe eram designadas. 

Descobriu-se, no entanto, que não havia ninguém para ser recolhido de 
"La Pig". A estação de pesquisas estava toda escancarada e o gelo havia 
invadido o lugar. Camadas de gelo haviam se apoderado de tudo: chão, 
painéis de controle, cadeiras. As portas estavam congeladas e abertas, e toda 
a força havia se esgotado. 

Os seis responsáveis pela estação foram encontrados mortos. Um deles 
jazia sobre um dos painéis. Na entrada do primeiro piso estava o corpo de 
uma mulher completamente recoberto pelo gelo. Exames, contudo, 
mostraram que ela havia morrido muito antes do gelo apoderar-se de seu 



corpo. Ela fora estrangulada. 
Na parte inferior da estação estavam os outros quatro membros da 

equipe. O engenheiro, sentado em seu posto e com todos os botões de 
comando do sistema de suporte de vida indicando DESLIGADO, também 
estava congelado, numa posição que evidenciava sua indiferença diante da 
morte. Ele tinha a sua disposição meios de evitar a tragédia, mas isso 
aparentemente não era de seu interesse. Outros dois estavam mortos em suas 
camas, com aspecto de absoluta normalidade. Mas o sexto e último homem 
havia morrido enquanto tomava banho... completamente vestido. 

— Não havia mais nada de maior interesse — explicou mais tarde o sr. 
Spock, o oficial encarregado da equipe de evacuação. — Com exceção de 
algumas poças de água não-congelada, embora devesse estar, independente 
de qualquer substância que pudesse haver nela. Trouxemos a bordo uma 
pequena amostra para análise. Os corpos estão em nosso necrotério, ainda 
congelados. Da forma com que foram encontrados, mais parece um trabalho 
de análise para romancistas do que para uma investigação oficial. 

— A imaginação também é útil no trabalho policial — comentou Kirk. 
— Ao acaso, eu poderia aventar que alguma coisa volátil e altamente tóxica 
se espalhou pela estação. Um dos homens ficou impregnado e correu para 
debaixo do chuveiro na esperança de lavar-se. com roupa e tudo. Alguém 
abriu todas as portas tentando liberar o ambiente da emanação tóxica com o 
ar puro. 

— E a mulher estrangulada? 
— Alguém a culpou pelo acidente inicial... que pode ter sido o último de 

uma longa série de descuidos e talvez também de um comportamento 
irritante por parte dela. Você sabe como os ânimos ficam exaltados em 
equipes isoladas como essa. 

— Muito bom, capitão. Como explica o engenheiro desligando todos os 
sistemas de vida? 

Kirk sacudiu a cabeça, vencido. — Desisto. Talvez ele tenha visto que 
nada estava surtindo efeito e decidiu cometer suicídio. Ou talvez eu esteja 
errado em toda essa especulação. O melhor a fazer é estabelecer nossa órbita 
de observação. O que quer que tenha acontecido na estação aparentemente 
ficará sem explicação. 

Aparentemente, também, Kirk não tinha idéia do que estava para 
acontecer. 

Joe Tormolen, o tripulante que havia acompanhado o sr. Spock à estação 
de pesquisas, foi o primeiro a mostrar sinais. Ele estava comendo sozinho na 
sala de recreação - não que isso fosse incomum, pois, embora eficiente e de 
confiança, Joe não era muito sociável. Perto de sua mesa, Sulu, o piloto da 



nave, e o navegador Kevin Riley discutiam os méritos da esgrima como 
exercício, e Sulu, obviamente, defendia o esporte. Em determinado ponto da 
discussão, o piloto pediu o apoio de Joe. 

Em resposta, Joe desatou furiosa e desconexamente a falar sobre as seis 
pessoas que haviam morrido em "La Pig" e sobre a falta de sentido do fato 
de seres humanos insistirem em viver no espaço etc. No clímax de seu 
exaltado discurso, Joe tentou enfiar uma faca em si mesmo. 

O desfecho fatal chegou um pouco mais tarde, pois quando Sulu e Riley 
tentaram impedir Joe, naturalmente pensando que ele pretendia atacá-los 
com a faca, o tripulante fora de si acabou ferindo-se gravemente. Os três 
homens estavam ensangüentados quando chegaram 

à enfermaria; em princípio, os seguranças não souberam distinguir qual 
deles estava ferido. 

Não havia tempo para discutir detalhes do caso. "La Pig" já estava 
começando a desintegrar-se e Sulu e Riley, muito necessários em seus 
postos, voltaram para a ponte tão logo trocaram de uniforme. À medida que 
a desintegração fosse acontecendo, a massa do planeta começaria a sofrer 
alterações, assim como seu centro de gravidade — acompanhado de uma 
gradual e crescente distorção de seu extenso campo magnético — o que 
tornava necessária uma constante estabilização da órbita da Enterprise. 
Essas alterações não podiam ser previstas pelo computador, por isso a 
necessidade da presença de cérebros humanos para observar e compensar a 
variação, atenta e constantemente. 

O relatório do dr. McCoy sobre a morte de Joe Tormolen, em 
conseqüência disso, só chegou ao conhecimento do capitão vinte e quatro 
horas depois da ocorrência, e levou outras quatro horas para Kirk poder 
atender ao pedido do médico para uma conversa a respeito. Somente quando 
o processo de desintegração do planeta atingiu um ponto de estabilidade, que 
deveria durar uma ou duas horas, Kirk achou que podia deixar a tarefa de 
acompanhar o fenômeno a cargo de Sulu e de Riley e ir ver o que seu 
médico-chefe queria discutir. 

— Eu não teria chamado você se Joe não fosse um dos dois homens que 
desceram ao planeta — disse McCoy, de forma direta. — Mas o caso é 
estranho e não quero passar por cima da possibilidade de existir algum tipo 
de conexão. 

— O que há de estranho? 
— Bem, a própria tentativa de suicídio já é estranha. O nível de 

insegurança de Joe sempre foi alto e ele sempre foi muito fechado, um tipo 
introspectivo; mas estou intrigado com o que poderia tê-lo levado a esse 
gesto extremo. 



McCoy prosseguiu: 
— E, Jim, ele não deveria ter morrido. Fechei o ferimento no intestino e 

cuidei também do peritônio. Não havia uma infecção secundária. Ele morreu 
por causa de alguma coisa e não sei dizer o quê 

— Talvez ele tenha apenas desistido de viver — sugeriu Kirk. 
—Já vi isso acontecer. Mas não vou colocar isso no atestado de óbito. 

Preciso de uma causa aproximada, como uma toxemia ou um coágulo no 
cérebro. Joe parece ter tido apenas uma falha circulatória generalizada, mas 
não existe causa definida. O mesmo para as seis pessoas mortas lá embaixo. 

— E a amostra de água que Spock trouxe? 
McCoy balançou a cabeça. — Tudo é possível. Mas o que posso dizer 

até agora é que o negócio é água, com alguns traços de minerais que 
diminuem seu ponto de congelamento. Estamos analisando cada aspecto 
possível. É bacteriologicamente limpa, isto é, sem vírus, e também parece 
quimicamente pura. Estou chegando à conclusão de que é um beco sem 
saída, embora eu continue tentando pensar em novos tipos de análises É tudo 
o que temos. 

— Bom, ficarei de olho em Spock. Ele é a única outra pessoa que esteve 
lá embaixo, embora seu metabolismo seja tão diferente que eu não sei o que 
poderia procurar perceber nele. Nesse meio tempo, vamos torcer para que 
tudo seja uma coincidência. 

Kirk deixou a enfermaria e tomou o caminho da ponte. No corredor, viu 
Sulu, mas Sulu não o viu. Evidentemente, o piloto acabara de sair do ginásio, 
pois estava sem a parte superior de seu uniforme, usando apenas uma 
camiseta preta e uma toalha jogada no pescoço. Segurava seu florete e 
parecia muito satisfeito com sua arma, com um ar bem diferente do homem 
que até bem pouco tempo estivera alerta em seu posto. 

Ele ergueu o florete e, depois, deixou-o escorregar pelas mãos até a 
ponta ficar diretamente à altura de seu rosto. Após analisá-la por um 
momento, Sulu retirou a proteção da ponta e, em seguida, segurou o florete 
pelo cabo e avaliou seu peso. 

— Sulu! 
O piloto deu um pulo para trás e colocou-se em posição de guarda. A 

ponta do florete começou a descrever pequenos círculos no ar que separava 
os dois homens. 

— Aha! — disse Sulu, alegremente. — Guarda da rainha ou homem de 
Richelieu? Identifique-se! 

— Sulu, o que é isso? Você deveria estar em seu posto. 
Sulu avançou um passo, num bailado de esgrimista. 
—Você pensa que me engana, hein? Desembainhe sua espada! 



— Já chega — disse Kirk, irritado. — Apresente-se à enfermaria. 
— E deixar a floresta? Nããão. antes disso... 
Ele deu uma estocada. 
Kirk deu um pulo para trás e pegou seu feiser, ajustando-o agilmente no 

modo tonteio, mas Sulu foi muito mais rápido do que ele. O piloto recuou e 
alcançou a escada de emergência entre os conveses, desaparecendo degraus 
acima. Kirk pode ouvir perfeitamente o grito ecoando pelo conduto. 

— Covaaaaaaaarrrde!  
O capitão correu para a ponte. Ao chegar, viu Uhura cedendo o posto da 

navegação a um outro tripulante e voltando para seu painel de 
comunicações. Já existia um substituto para Sulu em seu posto. — Onde está 
Riley? — quis saber Kirk. 

— Aparentemente, ele foi embora — disse Spock, levantando-se da 
cadeira de comando. — Apenas o ordenança Harris o viu. 

— Algum sintoma estranho? — perguntou Kirk. 
— Ele não estava nem violento, nem nada, senhor. — informou Harris. 

—Perguntei onde estava o sr. Sulu e ele começou a cantar "Nada tema, com 
Riley não há problema". Então lamentou o fato de eu não ser de origem 
irlandesa — e, na realidade, eu sou — e disse que ia dar uma volta. 

— Sulu me perseguiu com uma espada no nível dois, e depois 
desapareceu pela passagem de emergência. Tenente Uhura, peça à segurança 
para localizar e confinar esses dois. Quero que cada tripulante que teve 
contato com eles faça um exame médico. 

— Sugiro exame psicológico também, capitão — disse Spock. 
— Por quê? 
— O que quer que os esteja atingindo, faz com que a verdadeira 

personalidade da pessoa venha à tona. Tormolen era um depressivo; a 
epidemia afetou sua ciclotimia e ele cometeu suicídio. Riley sempre 
proclamou ser descendente de reis irlandeses. Sulu é, no fundo, um 
apaixonado e heróico espadachim do século XVIII. 

— Certo. Qual a condição atual do planeta? 
— Desintegrando-se mais rapidamente do que o previsto. No momento, 

estamos com 2% de aumento da curva descendente da nave. 
— Estabilize — Kirk voltou-se para seu painel de comando, mas o piloto 

o alertou: 
— Senhor, o leme não responde. 
— Use todos os propulsores auxiliares, então. Vamos retificar a órbita 

mais tarde. 
O piloto apertou o botão. Nada aconteceu. 
— Também sem resposta, senhor. 



— Motores principais: dobra um! — ordenou Kirk. 
— Isso nos levará diretamente para fora do sistema— observou Spock, 

como se quisesse alertar para a inconveniência do fato. 
— Não posso evitar — disse Kirk. 
— Sem resposta, senhor — repetiu o piloto. 
— Engenharia, responda — chamou Spock via intercom. — Precisamos 

de força nos motores. Nossos controles não funcionam. 
Kirk foi direto para o elevador. — Sr. Spock, descubra o que está 

acontecendo por lá. 
O vulcano ia cumprir a ordem quando a porta do turboelevador abriu e 

Sulu entrou, agitando seu florete. 
— Richelieu! — exultou. Finalmente! 
— Sulu, abaixe essa... 
— Pela honra, pela rainha e pela França! — Sulu avançou em direção a 

Spock, que, surpreendido, quase se deixou pegar. Kirk tentou um 
movimento, mas novamente se viu contido pelo circular ameaçador da ponta 
do florete. — Seu tolo Richelieu... 

Sulu estava para atacar de novo quando viu Uhura tentando esquivar-se 
por trás dele. Ele virou-se para ela e ela congelou. 

— Ah, bela donzela! 
— Desculpe, — disse Uhura, deliberadamente lançando um olhar por 

sobre o ombro direito do espadachim; aproveitando a distração criada pela 
oficial de comunicações, Spock rapidamente aplicou um toque de vulcano 
em Sulu, que desabou no chão. 

Esquecendo totalmente do piloto, Kirk correu ao intercom. — Sr. Scott! 
Precisamos de força! Scott! Sala das máquinas, responda! 

A resposta veio pelo intercom, através de uma voz em falsete. — 
Chamooou? 

— Riley? — Kirk não podia acreditar e tentou conter sua fúria. 
—Aqui é o capitão Kevin Thomas Riley, da nave estelar Enterprise. 

Com quem tenho a honra de falar? 
— Aqui é Kirk, droga! 
— Que Kirk? Estou certo de que não temos um tripulante com esse 

nome. 
— Riley, aqui é o capitão Kirk. Saia da Engenharia, navegador. Onde 

está Scott? 
— Cozinha, preste atenção: aqui é seu capitão e quero porções duplas de 

sorvete para a tripulação. Com os cumprimentos do capitão e em 
homenagem ao dia de São Riley. E agora, seu capitão lhes oferece sua 
seleção musical. 



Kirk partiu para o elevador e Spock automática mente o acompanhou. — 
Senhor, em nosso atual ritmo descendente, temos menos de vinte minutos 
antes de entrar na exosfera do planeta. 

— Certo. Verei o que posso fazer com aquele maluco. Esteja a postos 
para implementar a força assim que a recuperarmos. 

As portas do turboelevador fecharam-se na cara de Kirk, quando ele 
tentou entrar. A voz esganiçada de Riley podia ser ouvida através de toda a 
nave: — "Eu a levarei de volta para casa, Kathleen..." Definitivamente, ele 
não era cantor. 

A situação seria até engraçada se não fosse pelo fato de que, além de a 
cantoria não poder ser evitada através do canal totalmente aberto do 
intercom, o suposto contágio a bordo, a julgar pelo caso de Tormolen, 
significava morte inevitável e sem a menor razão aparente. Para piorar as 
coisas, a Enterprise estava prestes a ser arrastada no redemoinho de 
destruição do planeta em colapso. 

Scott e dois tripulantes estavam do lado de fora da sala de engenharia, 
usando um sensor para tentar descobrir como entrar, quando Kirk chegou. O 
engenheiro-chefe olhou-o rapidamente e voltou ao trabalho. 

— Estamos tentando abrir, senhor. Riley nos enganou dizendo que o 
senhor nos queria na ponte e depois nos trancou do lado de fora. Nós o 
ouvimos falar com ele pelo intercom. 

— Ele cortou a força e o controle de leme — disse Kirk. — Você não 
pode neutralizá-lo e trabalhar com o controle auxiliar? 

— Não, capitão, ele concentrou tudo no painel central lá dentro — Scott 
dirigiu-se a um dos tripulantes: — Vá até meu escritório e pegue as plantas 
dessa gaiola. Eu não quero tentar entrar mexendo no circuito errado. 

O tripulante concordou e saiu correndo. 
— Você pode transferir força de bateria para o leme, pelo menos? Não 

poderemos acompanhar a curva descendente, mas ficaremos estabilizados. 
Só nos restam dezenove minutos, Scott. 

— Eu sei. Vou tentar. 
— Ótimo — disse Kirk, correndo de volta para a ponte. 
— "E as lágrimas encheram os seus belos olhos... Oh, Kathleen!" — 

prosseguia Riley. 

 
— Não pode cortar esse barulho? — perguntou Kirk a Uhura. 
— Não, senhor. Ele pode cancelar qualquer comando de canal através do 

painel central na engenharia. 
— Existe um que ele não pode cancelar. Sr. Spock, sele todas as seções 



da nave. Se isso é uma epidemia, talvez possamos impedir que continue se 
espalhando, e, ao mesmo tempo... 

— Compreendi — assentiu Spock, imediatamente ativando as trancas do 
setor de anteparas. Automaticamente, o alarme principal foi ativado e a voz 
de Riley abafada por completo. Houve um breve momento de silêncio. Então 
Riley voltou a manifestar-se: 

— Tenente Uhura, aqui é o capitão Riley. Você interrompeu minha linda 
canção. Que coisa feia. Não vai ganhar seu sorvete. 

— Faltam dezessete minutos, senhor — avisou Spock. 
— Atenção, tripulação — continuou Riley. — Haverá um baile formal 

na sala de recreação às 19 horas — Riley ria, deleitado, mas, de repente, 
assumiu um ar sonhador. — Para a ocasião, todas as tripulantes deverão 
estar usando perfume, que será distribuído nas lojas da nave. Todos os 
tripulantes também vão ganhar uma gratificação extra. Aguardem mais 
novidades. 

— Alguma notícia de Sulu antes do intercom ser bloqueado? 
— O doutor McCoy o está mantendo sedado na enfermaria — informou 

Uhura. 
— Ele continua no mesmo estado e os testes deram negativo... Fiquei 

com a impressão que o dr. McCoy teve algum tipo de idéia, mas ele cortou a 
comunicação antes de explicar. 

— Bem, Riley é nosso problema mais imediato. 
Um outro tripulante chegou com novidades. — Capitão, o senhor Scott 

manda avisar que já conectou o controle do leme ao circuito de bateria. Ele 
ainda continua tentando entrar na engenharia. Disse que vai conseguir acesso 
em quatorze minutos. 

— Essa é a margem de tempo que temos. E levará uns três minutos para 
colocar os motores em força total de novo. Diga a Scott para ele se apressar 
e não se preocupar em cortar circuitos errados. 

— Agora ouçam isso — anunciou Riley. — A partir de agora, todas as 
tripulantes terão de deixar seus cabelos soltos, caindo pelos ombros, e não 
usarão mais maquiagem. Repito, mulheres devem ter aparência natural. 

— Senhor, — chamou Spock, preocupado. 
— Um segundo, Spock. Quero seguranças junto com a equipe do sr. 

Scott. Riley pode estar armado. 
—Já providenciei isso, senhor. 
— "... através de mares agitados e profundos..." 
— Capitão, não me sinto bem — insistiu Spock, formalmente. — Peço 

permissão para me apresentar à enfermaria. 
Kirk passou a mão pela testa, tenso. — Sintomas? 



— Apenas um mal-estar geral, senhor. Em vista do que... 
— Claro, claro. Mas você não pode ir à enfermaria. As seções estão 

todas seladas. 
— Permissão, então, para ficar confinado em meu alojamento, senhor. 

Posso chegar até lá. 
— Concedida. Um segurança vai acompanhá-lo. — A medida que Spock 

deixava a ponte, outro pensamento pessimista apoderava-se de Kirk. E se 
McCoy também estivesse contaminado? Afinal, tirando Spock e o falecido 
Tormolen, o médico estivera exposto por um bom tempo, e se Spock, cuja 
resistência era considerada sobre-humana, estava doente... — Tenente 
Uhura, o painel de comunicações não tem utilidade agora, por isso pegue um 
comunicador e use as escadas de emergência para ir de convés a convés 
acima do nível da enfermaria. Tente entrar em contato com o doutor McCoy 
como puder, usando código Morse, se for o caso, e procure saber notícias. 
Depois me transmita as informações. Vá. 

— Sim, senhor. 
Com a saída de Uhura, Kirk ficou sozinho na ponte. Ele nada poderia 

fazer, a não ser esperar e observar a tela, ouvindo a torturante voz de Riley. 
Restavam doze minutos. 

Então o comunicador do capitão bipou. 
— Kirk falando. 
— Tenente Uhura, senhor. Estabeleci contato com o dr. McCoy. Ele 

acredita ter encontrado uma solução parcial. 
— Pergunte o que ele quer dizer com parcial. 
Houve um tenso momento de espera enquanto Uhura fazia a ponte de 

comunicação, passando a mensagem através de batidas no grosso casco de 
metal. 

— Senhor, ele quer liberar alguma coisa... um tipo de gás... através do 
sistema de ventilação da nave. Diz que pode fazer isso da enfermaria e que o 
gás vai se espalhar com rapidez. Diz também que funcionou em Sulu e que 
deverá curar todos que estiverem doentes a bordo... mas que desconhece que 
efeitos terá nos tripulantes não-afetados. 

— Isso parece uma precaução típica de McCoy, mas... pergunte como 
ele está se sentindo. 

Outra longa espera. Então: — Ele diz que também ficou doente, mas que 
agora está bem graças ao antídoto. 

Isso podia ser verdade e podia não ser. Se McCoy ainda estivesse 
afetado, era arriscado permitir que espalhasse algo no ar da nave. Por outro 
lado, negar permissão não iria, de maneira alguma impedi-lo. Se pelo menos 
aquela maldita cantoria acabasse! Estava ficando impossível pensar com a 



voz de Riley soando nos ouvidos. 
— Peça a ele para Sulu dizer alguma coisa, me diga se ele parece normal 

para você. 
Expectativa. Faltavam apenas dez minutos agora... e três deles deveriam 

ser usados para reativar os motores da nave E ninguém sabia o tempo que 
levaria para McCoy espalhar o antídoto, ou se isso faria efeito. 

— Senhor, ele diz que Sulu está exausto e que não vai acordá-lo, 
alegando fazer uso da prerrogativa de sua profissão 

Sim, McCoy tinha essa prerrogativa, com certeza. 
Mas isso poderia ser a dissimulação de uma mente perturbada. 
— Certo — disse Kirk, por fim. — Diga a ele para fazer o que é preciso. 
— Sim, senhor. 
Uhura concluiu a transmissão e Kirk voltou a sentir-se inútil. Nove 

minutos. 
De repente, Riley começou a gaguejar, como se tivesse esquecido 

algumas palavras de sua interminável canção. Então parou totalmente de 
cantar. Ainda tentou completar com um "lá, lá, lá", mas uma vez mais parou. 

Silêncio 
Kirk sentiu seu próprio pulso. Pelo o que sabia, não havia nada de errado 

com ele, a não ser uma dor-de-cabeça que já durava mais de uma hora. 
Correu até a estação de comunicações e chamou a engenharia. 

— Senhor Riley, aqui é Kirk. Você está aí? 
— Senhor... eu... parece que estou na engenharia. Estou..! fora de meu 

posto, senhor. 
O capitão suspirou aliviado. — Não se preocupe com isso. Ative a força 

agora. Depois abra a porta e deixe Scott entrar. Procure ficar fora do 
caminho quando fizer isso, porque ele está tentando entrar com um feiser 
ajustado no máximo. Entendeu tudo? 

— Sim, senhor. Força, então a porta... e ficar longe. Senhor, o que está 
acontecendo? 

— Isso não importa agora. Apenas faça o que mandei. 
— Sim, senhor. 
Kirk liberou o cancelamento das anteparas. Mais uma vez, ouviu-se o 

pesado som do rolar das portas de emergência entre as seções sendo abertas. 
Apertando o botão de alerta geral, Kirk convocou: 

— Todos os oficiais à ponte! Emergência de desastre, seis minutos! 
Ao mesmo tempo, os indicadores de força a bordo começaram a dar 

sinais de vida. Riley tinha ativado os motores. Um momento depois, sua voz, 
em tom de um inocente lamento, falou ao léu: 

— Agora não haverá mais baile hoje à noite. 



 
Uma vez que a órbita em torno do planeta em colapso havia sido 

restabelecida, Kirk conseguiu um tempo para ir tirar suas dúvidas com 
McCoy. O médico parecia esgotado e não era para menos, pois estivera 
numa longa vigília. Mesmo assim, ele optou por responder usando sua 
habitual maneira indireta. 

— O que você sabe sobre o cactus, Jim? 
— O que todo mundo sabe. Eles vivem no deserto e nos espetam. Ah, 

sim, e alguns deles armazenam água. 
— Certo, e esse último elemento é o principal. Além disso, em alguns 

museus existem cactus de cinqüenta e até setenta anos que ainda brotam, 
para a surpresa de muitos estudiosos. O trigo egípcio também é encontrado 
em túmulos por centenas de anos e ainda continua germinando. 

Kirk esperava, com paciência. McCoy acabaria concluindo o pensamento 
a seu próprio tempo. 

— Esse tipo de coisa acontece por causa de uma peculiar forma de 
armazenagem chamada água ligada. Cristais de minérios, como o sulfato de 
cobre, geralmente possuem água em suas moléculas. É a chamada água de 
cristalização. Com essa água, o sulfato de cobre é uma bela pedra azulada, 
embora tóxica; sem ela, é um pó verde tóxico. Bom, as moléculas orgânicas 
podem se ligar à água muito mais facilmente, e a água passa a fazer parte da 
estrutura molecular, ao invés de apenas estar ligada a ela. Ao longo de 
muitos anos, a água pode deixar a combinação e tornar-se disponível ao 
cactus ou ao grão de trigo como um líquido, e então a vida começa 
novamente. 

— É um arranjo engenhoso. Mas não entendo como isso quase matou 
todos nós. 

— Estava na amostra de líquido que o sr. Spock trouxe a bordo, é claro. 
Um catalisador que estimulava a ligação da água. Se não tivesse com o que 
se ligar, poderia ligar-se até a si mesmo. Uma vez na corrente sangüínea, o 
catalisador começava a elaborar um espécie de soro, que primeiro dificultava 
o sangue de extrair nutrientes, como o açúcar, que alimenta o cérebro... daí 
os sintomas psicológicos da epidemia. À medida que o processo prosseguia, 
o catalisador fazia o sangue ficar muito denso, o que dificultava a circulação, 
especialmente através dos vasos capilares menores. Daí Joe ter morrido por 
causa de um colapso circulatório. 

— Assim que entendi o que estava acontecendo, precisei elaborar um 
meio de neutralizar o catalisador. A coisa contagiava através da transpiração, 
ou do sangue, ou qualquer outro fluido corporal; e catalisadores não tomam 



parte de qualquer reação química que eles promovem, por isso a substância 
original é sempre a mesma. Imaginei que talvez esse catalisador específico 
poderia se multiplicar, num processo semivirótico. De qualquer maneira, a 
questão era alterar a natureza química do catalisador - neutralizando-o - para 
que não promovesse mais essa reação. Quase não achei o neutralizador 
apropriado a tempo e, como eu disse à tenente Uhura, não estava certo do 
efeito que teria sobre as pessoas não-contaminadas. Felizmente, não teve 
efeito algum. 

— Pela Galáxia! Isso me lembra de uma coisa. Spock retirou-se do 
serviço um pouco antes de tudo acabar e não apareceu ainda. Tenente Uhura, 
ligue para o alojamento do sr. Spock. 

— Sim, senhor. 
O sinal do intercom soou. Junto veio uma espécie de bramido muito 

parecido com um som árabe e o som do instrumento musical vulcano que 
Spock gostava de tocar em sua cabine, uma vez que ninguém a bordo ficava 
por perto para ouvir. Spock, com sua voz forte, estava cantando: 

— Alab, wes-craunish, sprai pu ristu, Or en r'ljiik majiir auooo... 
Kirk estremeceu. — Ninguém tem condições de saber se ele está bem ou 

não. Ninguém a não ser outro vulcano. Mas como ele não estava em serviço 
durante o alerta de desastre, talvez seu antídoto tenha provocado nele uma 
reação diferente. É melhor ir verificar. 

— Assim que eu encontrar meus tampões de ouvido. 
McCoy saiu. O canto continuava na cabine de Spock. 
— Rijii, bebe, p'salku pirtu, fror om... 
A voz elevou-se num apaixonado agudo e Kirk desligou o intercom. 

Comparado a isso, ele até preferia o "Eu a levarei de volta para casa, 
Kathleen"... 

Por outro lado, se a cantoria de Riley teve em Spock o mesmo efeito que 
a canção vulcana estava tendo em seus ouvidos, não era de estranhar que 
Spock estivesse passando mal. Com um suspiro, Kirk voltou-se para 
observar os restos de "La Pig". O planeta agora era apenas uma imensa e 
irregular nuvem de poeira que, vista pela tela, tinha a incrível semelhança 
com um cérebro humano inchado e se desintegrando. 

A semelhança, pensou Kirk, era apenas superficial. Uma vez que um 
planeta começasse a desintegrar, esse era o fim de tudo. Mas com um 
cérebro não acontecia assim. 

Com alguma chance, sua capacidade de recuperação era impressionante. 
Às vezes. 



Sobre o episódio 
 
O principal objetivo de Tempo de Nudez é atingido com eficiência: 

mostrar aos telespectadores o verdadeiro "eu" dos personagens de Star 
Trek, a personalidade que cada um esconde por trás da máscara de eficiente 
oficial da Frota Estelar. Dessa forma, podemos ver a relação de amor e ódio 
que Kirk tem com sua "lady Enterprise", o conflito emocional e racional de 
Spock por ser fruto de duas culturas díspares, e a paixão secreta que a 
enfermeira-chefe da nave, Christine Chapel, nutre pelo vulcano. Sulu 
também tem oportunidade de mostrar que não é apenas um botânico 
apaixonado, como também um excelente espadachim. 

Esse episódio apresenta também um dos personagem que teve 
participação-relâmpago na série, mas marcou tanto os fãs que mereceu um 
desenvolvimento maior nos romances baseados em Star Trek: o navegador 
Kevin Riley, uma espécie de proto-Chekov, por suas características joviais e 
extrovertidas. 

É preciso destacar que a parte final desta adaptação de James Blish difere 
totalmente do episódio levado ao ar, uma vez que o roteiro original sofreu 
muitas modificações quando filmado. 

 
 



Sobre a Coleção Jornada nas Estrelas e 
seus Autores 

 
Nos quase trinta anos de Star Trek foram lançados dezenas de livros 

relacionados à série. Existem fotonovelas, adaptações dos desenhos 
animados, adaptações de todos os filmes de cinema, romances originais 
utilizando os personagens da Série Clássica, A Nova Geração e A Nova 
Missão, manuais da Frota Estelar de todos os tipos, livros detalhados sobre o 
fenômeno Star Trek, livros dedicados a personagens individuais, coletâneas 
de artigos publicados em fanzines, livros que analisam o fenômeno sob a 
ótica religiosa e até mesmo um dicionário klingon, um sobre a história das 
primeiras Convenções e um livro de frases citadas em Star Trek Sem falar 
dos quadrinhos. 

Mas os primeiros livros com as histórias de Star Trek foram as 
adaptações dos episódios da Série Clássica, escritas pelo crítico e escritor 
norte-americano James Blish que agora apresentamos, com exclusividade, ao 
público brasileiro. 

Foi graças ao enorme sucesso (leia-se excelentes vendas e grande 
aceitação pelo público leitor) que essas adaptações tiveram, que outros livros 
de Star Trek começaram a ser lançados, iniciando assim um processo que 
persiste até hoje: lançamentos constantes de ou sobre Star Trek, um dos 
seriados de tevê mais cultuado de todos os tempos . 

A gênese desse sucesso teve início na visão de Betty Ballantine, que 
praticamente inventou o gênero da ficção científica em livros de bolso. Ela 
apostou que havia um mercado para os livros de Star Trek e publicou em 
setembro de 1968, The Making of Star Trek. Escrito por Stephen E. 
Whitfield, foi baseado no Guia de Escritores do criador da série Gene 
Roddenberry, uma espécie de "bíblia" de orientação para os escritores da 
Série Clássica, além dos releases e cartas oficiais da Paramount, e de longas 
entrevistas com o elenco e a equipe técnica e artística. 

O livro vendeu tão bem que Ballantine adquiriu os direitos de publicação 
dos 78 episódios da série original - na realidade 79, pois A Coleção 
(Menagerie) foi um episódio em duas partes. 

Para fazer os roteiros da televisão se transformarem em histórias 
publicáveis e porque Betty Ballantine queria que as adaptações fossem bem 
escritas ao invés de serem apenas peças de exploração, contratou o 
conceituado escritor e critico de ficção científica James Blish. 

As adaptações de Blish venderam mais do que qualquer outro livro de 
ficção científica publicado na época. O sucesso desse esforço inicial foi tão 



impressionante que abriu caminho para a publicação de centenas de outros 
livros de Star Trek nas décadas que se seguiram. 

Inicialmente as adaptações saíram em doze volumes com uma média de 
seis histórias por volume. A partir do volume três Blish começou inserir um 
prefacio em cada volume para, de certa forma, responder as centenas que 
cartas que passou a receber após a publicação dos dois primeiros volumes: 
'tenho recebido mais cartas por causa de meus primeiros dois livros de Star 
Trek do que recebi em toda minha vida como escritor", escreve Blish. 

Em 1991, por ocasião das comemorações de 25 anos de Star Trek a 
Bantam-Spectra publicou essas adaptações em três volumes (sendo cada 
volume correspondente a um ano da série) com uma introdução 
especialmente escrita para a ocasião por três figuras fundamentais na história 
de Star Trek: D.C. Fontana, David Gerrold e Norman Spinrad. 

Esta coleção que a UNICÓRNIO AZUL está publicando tem por base a 
edição comemorativa. Entretanto, num esforço de tornar essas adaptações 
acessíveis ao maior número possível de pessoas, optamos por retomar a 
forma em que as histórias originalmente foram publicadas pela Bantam 
Books em 1969, ou seja, os litros da UNICÓRNIO AZUL terão uma média de 
seis episódios por volume. 

O leitor sai ganhando pois, além de incluir um mini-compêndio do 
episódio no início de cada história, ao final estamos fazendo um pequeno 
comentário sobre as adaptações de Blish. E mais ainda, no início de cada ano 
estão as introduções especialmente escritas para a edição comemorativa. 

 
 
JAMES BLISH 
 
Agora, vamos falar do responsável pelas adaptações dos episódios da 

Série Clássica: James Benjamin Blish nasceu em Nova Jersey em 1921, 
formou-se em zoologia em 1942. Depois de passar dois anos na equipe 
médica do Exército norte-americano, resolveu dedicar-se plenamente a 
escrever, pois descobriu a literatura ainda na juventude, quando editou seu 
primeiro fanzine, The Planeteers. 

Fez sua reputação na ficção científica como membro do conhecido clube 
Futurians, durante os anos 40, década na qual publicou vários contos na 
revista Super Science Stories. 

Em 1959 ganhou o cobiçado Prêmio Hugo por seu romance Um Caso de 
Consciência (edições GRD). Entre seus romances e contos, um dos mais 
famosos é a trilogia Cities in Flight (1970) que permanecem notáveis até 
hoje, não tanto por seu espaço cósmico, mas devido à sua profunda 



humanidade, trágico pessimismo e senso de história social. 
Além de escritor, era um conceituado critico de ficção científica e, na 

área, publicou dois livros: The Issue at Hand (1964) e More Issues at 
Hand (1970), sob o pseudônimo William Atheling Jr. 

James Blish também escreveu o primeiro romance trekker original, o 
excelente Spock Must Die(1970). Seu público aumentou consideravelmente 
graças à publicação das novelizações que fez dos roteiros da série Star Trek. 
Ele acabou onze volumes, sendo que o décimo segundo foi completado por 
sua esposa, Judy Lawrence depois de sua morte. 

Blish fez as adaptação dos episódios de Star Trek baseando-se 
exclusivamente nos roteiros originais das histórias, que acabaram sofrendo 
muitas modificações no processo de gravação. Dessa forma, muitas das 
histórias podem apresentar elementos completamente diferentes do que foi 
exibido pela tevê. Além disso, o autor sempre fez questão de enfatizar que, 
trabalhando com esses roteiros, tomou a liberdade de desenvolver os 
elementos que considerava, pessoalmente, mais interessantes na história. 

 
 
EXPLORANDO HORIZONTES 
 
Segundo o escritor David Gerrold "Blish era um romancista perfeito. Seu 

domínio da língua era (e continua sendo) um modelo da escrita 
cuidadosamente trabalhada. Ele usava as palavras como se fossem temperos: 
seu estilo era lúcido e delicioso, sua narrativa era fluente, sem jamais 
sacrificar a clareza de pensamento ou o objetivo, e sua atenção aos detalhes 
era impecável." 

James Blish tinha um conhecimento de seu trabalho que transcendia o 
mero ato de escrever; era óbvio que ele dedicava muito de seu pensamento 
não apenas ao propósito de sua arte, mas ao próprio processo em si. Sua 
abordagem dos personagens e das idéias mostravam uma maturidade e uma 
profundidade que estavam ausentes mesmo nas principais romances de sua 
época. 

As histórias que escreveu foram marcos do gênero e afetaram a 
percepção de quase todos os outros escritores do gênero. Ele abriu novos 
horizontes na ficção científica, inventando novas áreas de pensamento, 
abrindo caminhos para que outros as explorasse. 

Sua clássica história Surface Tension, foi a primeira exploração feita 
pela ficção científica da reconstrução genética dos seres humanos: nessa 
história, os descendentes da tripulação de uma nave estelar colonizadora 
acidentada vivem uma existência microscópica entre as formas de vida 



protozoárias do planeta Hydrot. Eventualmente, um grupo de corajosos 
exploradores constroem uma "nave espacial" de madeira e que se locomove 
em rodas para pesquisar as terras que circulam o ambiente aquático em que 
se encontram. 

O romance de Blish vencedor do Prêmio Hugo, Um Caso de 
Consciência (1958). foi o primeiro romance a explorar a relação entre Deus 
e o homem. Nessa história, um padre jesuíta deve escrever os procedimentos 
de como a raça humana lidar com o povo de um planeta recém-descoberto. 
Enquanto ele descobre o ciclo de vida do povo de Lithia, sua própria fé é 
testada: o planeta parece ter sido deliberadamente concebido para refutar 
qualquer conceito que sua religião estabeleceu sobre os propósitos de Deus. 

Em Earthman, Come Home, Blish escreve sobre um tempo em que as 
grandes cidades do mundo foram enviadas para o espaço, dentro de imensos 
campos de força impulsionados por gigantescos motores. Ele escreveu sobre 
os efeitos sociais que essa macro-engenharia teria sobre as populações 
enviadas ao espaço, sobre os mundos que visitassem e sobre aqueles que 
ficassem para trás. 

Mesmo quando Blish foi além dos limites da ficção científica, ainda 
levava com ele o mesmo o processo metódico de fazer perguntas e procurar 
respostas. Em Black Easter (1968-1971) explorou os temas metafísicos, 
desta vez em um contexto de fantasia, no qual a afirmativa de Nietzsche de 
que "Deus está morto" é explorada na sua terrível inevitabilidade. Ele pensou 
na fantasia religiosa como um tipo de questionamento científico dentro da 
própria teologia: um grupo de padres confrontam as forças do inferno, como 
numa pesquisa da existência de poderes sobrenaturais e, portanto, na busca 
de uma prova da existência de Deus. 

 
PERGUNTAS E PERGUNTAS 
 
As evidências em seu trabalho provam que Blish não era apenas um bom 

contador de histórias, também era um profundo pensador. Ele fazia 
perguntas. Considerava possibilidades. E então fazia mais perguntas. 
Explorava o reino da imaginação com o detalhismo de um engenheiro e a 
curiosidade de um filósofo. 

Como resultado, entendia o ato de contar uma história em um nível mais 
profundo do que a média dos praticantes dessa arte. Não é por acaso que ele 
era um dos melhores críticos do gênero da ficção científica. Ele não tinha 
paciência com os textos mal feitos. Simplesmente os ignorava. A língua 
inglesa para ele era como um violino, um instrumento que, nas mãos de uma 
pessoa que se dedicara a anos de treinamento e pratica, podia ser tocado para 



produzir imagens atraentes e primorosas. Blish não tinha paciência com 
quem tirava apenas um som estridente. 

Como crítico, James Blish defendia a ficção científica como algo mais 
do que apenas um subgênero de uma subliteratura; ele via essa literatura da 
imaginação como um laboratório de pesquisa e desenvolvimento da 
humanidade e de suas percepções sobre si mesmo e o universo. Em sua 
coluna regular para a Galaxy Science Fiction, atuava como conselheiro, 
animador de torcida, capataz e homem do tempo. Suas análises eram cheias 
de insights e altamente estimulantes, algo que sempre criava uma expectativa 
misto de avidez e apreensão, caso fosse você o autor analisado, mas que 
fazia a leitura da obra ser antecipada com imensa satisfação caso fosse você 
o leitor. 

 
As NOVELIZAÇÕES 
 
É curioso destacar que ao mesmo tempo que as adaptações feitas por 

James Blish para Star Trek são consideradas trabalho de menor importância 
em sua carreira, também eram seu trabalho financeiramente mais 
compensador. Ele também sabia, achando um pouco de graça, que havia 
recebido mais correspondência de fãs por causa de seus livros de Star Trek 
do que durante toda sua carreira anterior. Ele não se sentia afetado por isso, 
ao contrário, de certa forma ficava admirado com o fenômeno Star Trek. E 
também estava muito satisfeito com o interesse que os fãs de Star Trek 
começavam a demonstrar pelo resto de seu trabalho. 

Mas é bom que se diga mais uma vez que James Blish escreveu suas 
adaptações de Star Trek antes de ser capaz de ver a maioria dos episódios 
sobre os quais estava escrevendo: Blish e sua esposa Judy viviam na 
Inglaterra. A British Broadcasting Corporation não comprara os direitos de 
exibição de Star Trek até o inicio dos anos 70 Blish tinha de escrever todas 
as suas adaptações baseando-se nos roteiros que eram enviados pela 
Paramount Pictures. Em alguns casos, ele nem mesmo trabalhava com o 
roteiro final, mas com as primeiras versões do mesmo episódio. É por isso 
que vocês vão encontrar discrepâncias ocasionais entre as adaptações de 
Blish e o episódio exibido na tevê (por exemplo, Sulu está presente na 
adaptação que Blish fez de Problemas aos Pingos, mas o personagem não 
estava presente no episódio porque George Takei estava, na época, ocupado 
fazendo um outro filme. Sulu só esteve presente na primeira versão do 
roteiro, com o qual James Blish teve de trabalhar). 

Portanto, Blish fez as adaptações sem ter o menor contato com a série, o 
que justifica seu visível desconhecimento de alguns dos elementos básicos 



do universo de Star Trek. Com o andamento do processo de adaptação, no 
entanto, o autor começou a desenvolver familiaridade com os personagens e 
situações características da série, o que fica visível em seus textos 
posteriores. 

É preciso destacar também que o autor não fez essa adaptação 
obedecendo-a ordem cronológica de produção ou exibição dos episódios. 
Em função disso tudo, muitas vezes as primeiras histórias apresentam uma 
estrutura muito mais coerente do que algumas adaptações posteriores. À 
medida que foi travando conhecimento com os personagens e a proposta da 
criação de Gene Roddenberry, o autor resgatou muito o espírito da obra. E, à 
medida também que seus livros foram publicados, Blish teve a oportunidade 
de travar conhecimento com os fãs da série, que escreviam falando de Star 
Trek e demonstrando interesse por ficção científica em geral. O autor 
comentou, na época, ter ficado agradavelmente surpreso com a repercussão 
de seus livros, o que provavelmente fez entender melhor a importância de 
Star Trek dentro da ficção científica. 

Blish faleceu em 1975, vítima de câncer do pulmão, aos 54 anos, seu 
último romance Midsummer Century (1972) ironicamente destacava um 
cientista que lidava com inteligência artificial e evolução. Com relação a J. 
A. Lawrence, esposa de James Blish, podemos dizer que ela o ajudou a 
completar as adaptações dos episódios de Star Trek e também escreveu 
Mudd's Angels, uma adaptação dos episódios Mulheres de Mudd (Mudd's 
Women) e Eu, Mudd (I, Mudd), que foi publicado à parte dos doze 
volumes da coleção original. Atualmente vive na Grécia, onde continua 
escrevendo contos, artigos e livros sobre viagens. 

 

 
 


