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Audaciosamente indo aonde ninguém jamais esteve 
 
PARAÍSO SELVAGEM  

Mesmo nas melhores circunstâncias, terraformar um planeta é 
uma tarefa dura e perigosa que desafia o mais calejado pioneira 

Quando os terraformadores do planeta Paraíso começam a 
ultrapassar os prazos previstos, pedem a ajuda do comandante Riker 
que, temporariamente, deixa a Enterprise. 

Enquanto seu substituto, um oficial chamado Stone, começa a 
gerar sérias dúvidas sobre seu comportamento, Riker se defronta 
com terríveis dificuldades numa luta de vida e morte com o selvagem 
ambiente de Paraíso. 

Logo ele se verá face-a-face com o maior perigo e mais oculto 
segredo desse estranho planeta! 
 

Ao longo deste livro aparecem termos e personagens com os 
quais o leitor pode não estar familiarizado. Por isso, colocamos nas 
páginas iniciais uma apresentação dos principais personagens e, no 
final, dois glossários: um relativo aos termos da série Jornada nas 
Estrelas e outro relativo a Cultura Geral. Talvez fosse conveniente lê-
los em primeiro lugar para não interromper a leitura do romance. 
 
 
"O Espaço, a fronteira final. 
Essas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo em sua 
missão para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas  
civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve." 

 
U.S.S. Enterprise NCC-1701-D  
A United Space Ship Enterprise, cruzador de exploração da 



classe Galaxy, é a quarta nave herdeira do número de matrícula, 
NCC-1701, maior e mais rápida que suas predecessoras. Sua 
missão de trinta anos é expandir as fronteiras territoriais, científicas e 
culturais da Federação de Planetas. Construída nos estaleiros de 
Marte, seu casco é feito de uma liga especial de tritanium/duranium. 
Tem um comprimento de 642,5m, largura de 467 m e altura de 
137,5m. Sua velocidade máxima de cruzeiro é feita em dobra 9. 

A nave foi construída para que, em casos de emergência, o disco 
principal - onde estão as famílias dos 800 tripulantes, cerca de 300 
passageiros entre cônjuges e crianças - se separe da seção de 
batalha. 

Capitão Jean-Luc PICARD, é o comandante da 
nova Enterprise. Nasceu na França. Com vasta experiência em 
missões de exploração e pesquisa no espaço, tem uma 
extraordinária capacidade de comando. Possui uma lógica clara, 
muita perspicácia e ação decisiva. Tem um senso de justiça, honra e 
conduta bem definidos. É sagaz, decidido, romântico e diplomático, 
além de verdadeiro gentleman. 

 

Comandante William T. RIKER, é o imediato da 
Enterprise. Sua maior responsabilidade é a defesa e proteção da 
vida do capitão. É de sua competência também, certificar-se que a 
nave se mantenha operacional e sua tripulação treinada. Lidera os 
grupos de exploração. Possui inteligência arguta e um senso de 
humor apurado que o auxilia no relacionamento com seus 
subordinados. 



 

 Tenente-comandante DATA, piloto da nave Por 
ser um andróide não sente emoções e tem grandes dificuldades em 
entendê-las. Tem pele dourada, olhos amarelos e enorme força 
física. É muito literal e se confunde facilmente quando se usam 
figuras de linguagem. Registra em seu cérebro positrônico tudo o que 
aprende ou vê. 

 

Conselheira Deanna TROI. Nasceu no planeta 
Betazed, mas é apenas meia betazóide - seu pai é um oficial 
terrestre da Frota. Possui a capacidade de sentir as emoções da 
maioria dos seres vivos da Galáxia herdada de seus ancestrais 
betazóides. Usa suas habilidades e sua empatia para auxiliar o 
Capitão Rcard a tomar decisões. 

 

 Tenente Geordi LA FORGE, é o navegador da 
Enterprise. Mesmo cego de nascença, consegue "enxergar" graças 
ao visor, um aparelho que funciona como um órgão sensorial capaz 
de distinguir várias faixas do espectro eletromagnético - luz, 
infravermelho, ultravioleta, raios-x - além de ampliar as imagens 
como um microscópio. 



 O tenente WORF, e o oficial de armamentos. E o 
primeiro oficial klingon nos quadros da Frota. Quando criança, foi o 
único sobrevivente de um ataque dos romulanos ao planeta 
Khitomer. Adotado por um oficial da Frota viveu, desde então, entre 
os humanos. Procura sempre manter o autocontrole, apesar de sua 
natureza agressiva. 

 

WESLEY Crusher, filho da doutora Crusher, é um 
adolescente superdotado. Possui incrível facilidade para visualizar e 
projetar sistemas de circuitos eletrônicos. Tem paixão por física 
avançada, comandos computadorizados das dobras espaciais e 
tecnologia de raios tratores e repulsores. 

 

 
Doutora Beverly CRUSHER, é a médica-chefe. Nasceu na 

colônia Alveta III, onde apaixonou-se pela medicina após observar 
sua avó improvisar um tratamento à base de ervas para salvar seu 
planeta de uma epidemia. Seu marido foi morto numa missão 
comandada por Picard e, apesar de não culpá-lo, tem emoções 
conflitantes a esse respeito. Possui personalidade forte e vibrante. 
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Um 
 
— Stone. Em meus aposentos. 
O capitão Borjas não obteve a reação que esperava de seu primeiro 

oficial. Na verdade ele não obteve reação alguma. 
Stone continuou lá, em sua mesa habitual no bar, olhando 

pensativamente para o copo em sua mão. O synthehol girava no interior, 
captando a luz e brilhando com o efeito multicolorido pelo qual a invenção 
Ferengi era conhecida. 

Não era, como Borjas notou, um dos copos padrão usados no lugar. 
Stone mantinha seus próprios copos, seu próprio suprimento de bebida, seu 
próprio tudo, como se estivesse determinado a manter-se isolado do resto da 
tripulação. 

Borjas ficou por mais um momento se recompondo. Ele sabia que os 
olhos de vários tripulantes estavam sobre ele. Deveria ter enviado um 
subordinado para fazer isso. Diabo, para começar nada disso seria necessário 
se Stone tivesse apenas respondido ao maldito chamado. 

Borjas se inclinou apoiando as mãos fechadas sobre a mesa de Stone. 
Um pneu estava começando a se formar em torno de sua cintura. Sentia-se 
grato pelas recentes alterações nos uniformes da Frota, que havia trocado as 
linhas retas do uniforme inteiriço de uma peça pelo duas peças. Era um 
modelo mais gentil para com os oficiais mais velhos. 

Borjas tinha cabelo preto que começava a rarear e sobrancelhas tão 
grossas que pareciam se unir acima do nariz. Seu maxilar latejava de 
irritação. Geralmente sua cara feia era suficiente para intimidar até o mais 
veterano de seus subordinados. 

Mas não desta vez. 
— Stone, quanto mais você me ignorar, mais difícil vai tornar as coisas 

para si mesmo. 
Lentamente Stone ergueu os olhos. 
Borjas lembrou-se da primeira vez que havia visto Stone. O homem o 

deixara nervoso desde o início de seu relacionamento. Stone tinha feições 
um pouco fortes, maçãs do rosto altas, queixo pontudo e uma cicatriz que 
descia pelo lado direito de seu rosto. A cicatriz de Stone era estranha pois a 
moderna tecnologia poderia remover tais marcas desagradáveis em questão 
de segundos. Mas Stone a usava como uma condecoração. 

Seu cabelo era preto, curto e espetado. Dentro do regulamento, mas....de 
aparência estranha. Suas sobrancelhas apontavam para cima, quase a ponto 
de Borjas imaginar se ele tinha algum sangue vulcano. 



Seus olhos, no entanto, havia sido o que mais perturbara Borjas naquele 
primeiro momento. Aqueles olhos podiam atravessá-lo, ou focalizar outro 
ponto da sala, ou meditar sobre si mesmo. Muita coisa se passava por trás 
daqueles olhos, e Borjas nunca ficara sabendo o quê. 

Stone respirou fundo e soltou o ar lentamente, acariciando-o. 
— Ahhhh. — Era um suspiro de alívio. — Finalmente. 
— Finalmente o quê? 
Stone não respondeu, apenas sorrindo. Não era um sorriso que levava à 

paz. 
Borjas começava a se conscientizar de que toda a conversa no recinto 

havia parado. Considerou ordenar que todos saíssem, mas decidiu que 
preferiria ir para o inferno a incomodar todo mundo por causa de Stone. 
Além disso, deixe-os perceber quem está no comando da nave estelar Nimitz. 

— Stone, estou lhe dando exatamente três segundos para vir até meus 
aposentos. 

A expressão no rosto de Stone dizia: ou o quê? Sua boca não tinha de 
dizê-lo. Borjas reuniu toda sua autoridade cercando-se com ela: 

— Vai para corte marcial por insubordinação, Stone. 
— Corte marcial? — foi a resposta calma. 
Será que ele estava percebendo finalmente? Borjas foi em frente, 

inclinando-se sobre a mesa. 
— Sim. Corte marcial. Por insubordinação e por colocar em perigo as 

vidas e a segurança da tripulação. 
Stone parecia estar olhando para a parede do outro lado. 
— Colocar em perigo. Colocar em perigo. — Considerou as palavras, 

rolando-as em sua boca. 
— Tudo que eu me lembro é de salvar a vida de alguns tripulantes. 

Tripulantes que você deixou pra trás. 
— Você quebrou o regulamento — Borjas continuou, exaltado. — 

Regulamentos designados para garantir o bem estar de toda a tripulação 
— Garantir? — perguntou Stone. Ele virou o copo terminando com o 

conteúdo. Então começou a rolar o copo entre as mãos. — Aqui no meio do 
espaço, com a morte instantânea pelo vácuo mantida longe por um casco e 
preces... E você quer garantias? Muito bem, capitão. A morte está garantida. 
Nada mais. 

Stone gesticulou incluindo todos em torno dele: 
— Estas pessoas entendem isso. Mesmo se você não o entende. Borjas 

sacudiu a cabeça com tristeza: 
— Stone, está suspenso de suas funções. Isso é tudo. Eu não queria fazer 

isso em frente da tripulação mas... vá para o seu alojamento. 



Stone o ignorou estendendo a mão para sua garrafa de synthehol 
— Levante-se, eu disse! 
— Já é de manhã? — Stone perguntou, preguiçosamente, enquanto 

enchia o copo. 
Furioso, Borjas tirou a garrafa de Stone. Nem um traço de surpresa 

cruzou o rosto de Stone. Ao invés disso ele permaneceu congelado, o copo 
na mão esquerda e a direita na mesma posição como se estivesse despejando 
o líquido. 

Então, muito deliberadamente, baixou a mão e ergueu os olhos para 
Borjas, como se seu olhar estivesse atravessando o crânio do capitão. 

Borjas encontrou seu olhar. 
— Vá para seu alojamento — ele disse — ou para a detenção. A escolha 

é sua. 
— Não gostei das alternativas — Stone respondeu, calmamente. Borjas 

tocou em seu comunicador 
— Segurança — chamou —, apresente-se ao bar da tripulação e escolte 

o Comandante Stone à área de detenção. 
— Eles não podem me fazer ir para a detenção. Borjas cruzou os braços. 
— Não acho que está em posição de dizer algo a respeito. Stone olhou 

para o copo. 
— Vou para a enfermaria. 
— Como é? 
— Você me ouviu. É mais confortável. 
— Você não vai para a enfermaria. 
— Por que não? 
— Porque — respondeu Borjas, confiante — você não está doente. Stone 

ponderou por um momento 
E então Borjas e todos no lugar deram um pulo quando um ruído agudo 

cortou o ar. 
Borjas olhava horrorizado à fonte do ruído. Stone havia esmagado o 

copo que segurava. Ao contrário dos inquebráveis usados no lugar, este era 
feito de vidro. A haste caiu sobre a mesa e rolou para o chão. 

Stone continuou sentado por um momento, o punho cerrado. Então, 
lentamente abriu a mão. A palma e os dedos estavam ensangüentados. 

— Agora estou — respondeu Stone. 



Dois  
 
O'Brien atirou as cartas na mesa e começou a se levantar. 
— É isso. Pra mim é o suficiente. Quero Pulaski de volta. 
William T. Riker colocou a mão no braço de O’Brien. Ele sabia que a 

irritação do chefe dos transportes era genuína, e lutou para evitar o sorriso 
que brincava em seus lábios. Foi um sucesso parcial. 

— Vamos lá, chefe — tentou o primeiro oficial da Enterprise. — Você 
não está indo tão mal 

— Eu perdi cinco rodadas seguidas! — declarou O’Brien, apontando o 
dedo para a pequena pilha de fichas à sua frente. — Eu nunca perdi cinco 
rodadas seguidas em minha vida. Em minha vida. 

— Todo mundo tem um dia ruim — consolou Riker. 
— É culpa dela. Ela está trapaceando. 
Riker olhou atônito para a pessoa apontada por O’Brien 
— Nunca. 
— É claro que você vai defendê-la — disse O’Brien. — Você e ela tem 

um "entendimento". — Ele fez aspas com as mãos em torno da última 
palavra. —Mas eu não tenho um entendimento. Tenho um problema de fluxo 
de caixa. 

— Não estou trapaceando — veio a resposta calma.  
O’Brien se jogou de volta na cadeira. 
— Veja, conselheira, não estou dizendo que é culpa sua. É culpa minha. 

Acho que deveria ter aprendido. Não se joga pôquer com alguém com 
poderes empáticos. É tudo. Não se faz isso. 

— Não vejo qual é o problema — respondeu Deanna Troi 
defensivamente, detrás de sua enorme pilha de fichas. 

— Você não vê — repetiu O’Brien. Ele tocou a têmpora com os dedos, 
e, em uma imitação perfeita do sotaque de Troi, disse: — Capitão, eu 
sinto.....um grande blefe. Sim. O’Brien está se escondendo atrás do chapéu, e 
na verdade sua jogada é uma droga. 

Data, sentado ao lado de Riker, perguntou curioso: 
— Se escondendo atrás do chapéu? 
— Gíria para blefe. 
— Ah. 
— O’Brien, se há uma coisa que eu conheço é minha própria mente — 

Deanna falou, séria. A exótica meio-Betazóide sentava numa postura 
perfeita, os ombros alinhados, costas retas. Riker e O’Brien se jogavam nas 
cadeiras. Data fazia o mesmo porque estava imitando os homens. 



— Eu não usaria minhas habilidades da maneira como sugeriu — ela 
continuou 

— Talvez não consiga evitar. 
Ela o estudou com seus olhos grandes. 
— Sei que está frustrado... 
— Não é necessário nenhum poder empático para perceber isso, não é? 
— Vamos lá, O’Brien — Riker falou. — \&i jogar ou não? 
— Não. Esqueça. Olhe, no início eu fiquei nervoso quando deixamos 

Data entrar no jogo. —Ele apontou o andróide de pele dourada, que o olhava 
com enorme curiosidade, seus olhos amarelos luzindo na sala mal iluminada. 

— Eu pensei: Grande, como vou vencer um cara com um computador na 
cabeça? Mas isso foi antes de eu descobrir que podia arrancar as meias dele. 

Automaticamente Data olhou para os pés e então ergueu os olhos 
compreendendo: 

— Oh, compreendo. Outra metáfora com roupas. O’Brien concordou. 
— Mas Troi..... olhe Conselheira, só estou com medo de que, mesmo que 

não queira, alguma forma esteja percebendo emoções, mesmo subliminares 
e.... 

Deanna ergueu uma das mãos: 
— Não precisa dizer mais nada, O'Brien Eu compreendo completamente 

— ela continuou, calmamente, enquanto se levantava. — Talvez seja melhor 
que outra pessoa participe. Estou começando a achar que pôquer não é o 
meu jogo. 

— Vamos, Deanna... —Riker começou. 
— Tenho coisas a fazer — ela disse, num tom que indicava que qualquer 

discussão seria inútil. Virou-se e, com um balanço de sua longa saia verde, 
foi embora. 

— Isso não foi muito simpático, O’Brien — Riker disse. A expressão de 
desagrado mostrava que ele não estava brincando. 

— Tudo bem, tudo bem, talvez eu tenha sido um pouco duro com ela. 
Vou pedir desculpas mais tarde, certo? Mas isso não muda o fato de que 
precisamos de um quarto jogador. 

— Certamente deve haver alguém na nave interessado em participar — 
Data ofereceu. 

— Que tal o capitão? — disse O’Brien, após pensar um momento. — 
Aposto que ele não perderia uma chance de deixar cair o cabelo.... por assim 
dizer. 

Riker olhou para ele. 
— Acha que poderia blefar contra o capitão? 
O’Brien formou uma imagem mental do formidável Picard olhando para 



ele e dizendo com seu sotaque cortante: "Seus dez e mais vinte". Lentamente 
ele concordou com a cabeça. 

— Tem razão — concordou. — Mas então quem? 
A porta se abriu neste momento e Beverly Crusher, médica chefe da 

nave, entrou. 
Crusher era um estudo em contradição. Tinha uma aparência quase 

infantil, mas era tão boa quanto se dizia. A tripulação aprendera rápido que 
por trás daquela aparência inocente, havia uma vontade de ferro. 

Ela havia acabado de voltar à nave após um ano no Centro Médico da 
Frota, e seu retorno era bem-vindo. 

Crusher olhou em torno da sala por um momento. 
—Pensei que Deanna estava aqui em baixo. Desculpe-me. 
— Ela tinha coisas a fazer — respondeu O’Brien 
— Oh. — Crusher fez uma pausa, olhando para os três homens em torno 

da mesa. — O que estão jogando? 
— Pôquer — respondeu Data. — Um jogo de cartas envolvendo 

elementos de sorte com... 
— Mais tarde, Data — interrompeu Riker, cuja mente já estava 

caminhando na mesma direção da de O’Brien. 
O’Brien, por sua vez, sorria para Crusher da mesma maneira que Riker. 

Por trás de sua barba, Riker parecia quase satânico. 
— Já jogou pôquer? 
— Muitos anos atrás — respondeu Crusher, após pensar um momento. 

— Eu era adolescente e minhas duas amigas e alguns rapazes jogávamos 
strip... —Ela parou, limpando a garganta. Data imaginou o motivo dela ter 
ficado vermelha. 

— Nós jogávamos uma variação, mas eu não joguei mais depois daquilo. 
Eu não me lembro o que bate o quê. Esse tipo de coisa 

— Temos vaga — disse O’Brien, um pouco ansioso demais. 
— Bem, claro, por que não? — respondeu Crusher, indo até a cadeira e 

sentando. Ela sorriu para os outros. — Agora vão devagar comigo, certo? 
O’Brien olhou para Riker e imitou o ruído suave de um pombo. Data 

ofereceu o único conselho que veio à mente: 
— Cuidado com suas meias — disse. Ela olhou para os pés e franziu a 

testa. 
 
 
Picard estava franzindo a testa também. 
Em seu quarto, o veterano capitão da Enterprise olhava para a imagem 

da almirante Williams, que o encarava do outro lado da tela. 



— O Comandante Riker é uma parte integral do que faz a Enterprise 
funcionar corretamente, almirante — disse, severo enquanto circulava pelo 
quarto com as mãos às costas. 

— Não posso dizer que estou contente por perdê-lo sumariamente. 
— Sentimos muito sobre essa mudança repentina, capitão — respondeu 

Williams, com calma. Williams era apenas uns poucos anos mais velha que 
Picard, mas já tinha uma longa e brilhante história. Ela também tinha todas 
as conexões corretas na Frota e era muito adepta de tomar decisões na 
segurança de um escritório. 

— A situação em Paraíso, no entanto, exige que o comandante Riker a 
supervisione, pelas razões que já coloquei. Qual é o problema? Está 
preocupado que não consiga ir em frente sem seu número um? 

— Nós "fomos em frente " sem ele antes, almirante —Picard afirmou. — 
Como bem sabe. Na verdade, eu o encorajei a nos deixar e aceitar o posto 
temporário como primeiro oficial na nave klingon(E1). Isto, no entanto, 
parece um utilização frívola de habilidade profissional e um desperdício. E 
como sempre, uma brecha no comando é sempre irritante de ser preenchida. 

Algo em sua expressão neste momento fez Picard pensar que havia 
topado em alguma coisa. Williams sorria agradavelmente, quando disse: 

— Nisso, eu creio que podemos ajudá-lo, capitão. Temos um substituto 
temporário para seu primeiro oficial. 

Mentalmente um alerta vermelho começou a soar na cabeça de Picard 
— Um substituto? 
— Correto. Um substituto. 
— Que tipo de substituto? 
— Um temporário. 
— Almirante, estamos caminhando em círculos. — Fez uma pausa e 

então chegou mais perto da tela, baixando para um tom de voz confidencial: 
— Karen... o que diabos está acontecendo? 

A almirante Karen Williams forçou um sorriso. 
— Nada passa por você Picard. 
— Recolocar Riker é só parte disso, não é? — disse Picard, lentamente. 

— Tão importante quanto isso é trazer esse primeiro oficial para a 
Enterprise. Tudo Bem, Karen. — Ele sentou-se como se assim pudesse se 
segurar melhor. — Qual é o problema com este oficial? 

— Nada extremo — respondeu Williams. — O fato é que ele é um 
oficial brilhante. Estrategista de primeira classe. Magnetismo pessoal 
incrível. 

— O problema é?... 
— Ele é um lunático Picard piscou confuso: 



— Como é? 
— Ele é um maluco. Um caso de síndrome espacial 
— Bom Deus. E este homem é um oficial da Frota? Como isso é 

possível? 
— O perfil psíquico dele está limpo. Suas notas estão dentro das normas. 

Suas reações ao stress e adaptação são de primeira. De acordo com cada 
teste que possuímos este homem é estável. 

— Mas? 
— Mas de acordo com cada oficial com quem ele serviu, o homem é 

impossível. Ele faz o que quer, quando quer. De alguma forma tudo sempre 
funciona... seus instintos são absolutamente corretos. Mas ele é todo instinto. 
Conhece as regras, mas faz só o que diabos gosta de fazer... O problema é 
que nada deu errado ainda. Ele recebeu, é claro, várias repreensões, mas 
nada sério o suficiente para garantir uma dispensa. Passou três meses com a 
Nimitz e isso é praticamente um recorde para ele. 

— É a nave de Andrew Borjas. 
— Correto. 
— Borjas é um bom homem 
— Bem, o seu bom homem informou a Frota que ou Stone é transferido 

ou ele vai despachá-lo pelo tubo de torpedos. 
— Stone? 
— É o nome dele. Quintin Stone  
Picard cocou a cabeça intrigado. 
— O que ele fez para enraivecer Borjas desta forma? 
— Ele salvou algumas vidas...  
Picard agora estava realmente confuso. 
— Não estou compreendendo. 
Williams soltou um suspiro e Picard suspeitou que ela já havia contado 

esta história várias vezes. 
— Havia um sistema cujo sol se tornou instável e a Nimitz tinha um 

grupo geológico explorando um dos planetas para investigar o impacto 
ambiental. O sol, porém, começou a se deteriorar mais rápido do que 
esperado, e a combinação de radiação magnética e ventos solares tornou os 
transportes inoperantes. Não só isso, mas a própria nave estava em perigo. 
Borjas, preocupado com a segurança do restante da tripulação, decidiu 
deixar a área. 

— Optando por sacrificar o grupo avançado para preservar a nave — 
concluiu Picard. — Nunca é uma decisão fácil 

— Verdade. Não foi uma decisão com que Stone concordasse. Sem que 
Borjas soubesse, Stone comandou uma nave auxiliar deixando a Nimitz 



segundos antes dela partir. Ele desceu ao planeta, encontrou o grupo 
avançado após examinar a área para onde haviam sido transportados, 
recolheu-os e levantou vôo. Para sorte de Stone, Borjas ordenou partida em 
velocidade sub-luz ao invés de dobra, ou a nave auxiliar jamais o teria 
alcançado. 

— Uma vez que Stone tomou a iniciativa, Borjas decidiu que não podia 
deixar o grupo avançado para trás. 

— Vamos dizer que Borjas teve seu braço torcido nessa direção e não 
gostou disso. E quando Borjas quis aplicar a disciplina em Stone e confiná-lo 
à detenção, Stone... bem, tudo estará no relatório. 

— Me parece que Stone, apesar de seu entusiasmo... pode não ser 
material para a Frota. 

— Jean-Luc, ele venceu a simulação do Kobayashi Maru. Picard não 
tinha certeza de ter ouvido direito. 

— O quê? Sem trapacear? 
— Isso mesmo. Stone a explodiu para fora da água. Os programadores 

ficaram de luto por uma semana. 
— Estou impressionado. 
— Ficamos todos impressionados. Stone é um oficial impressionante. 

Mas não tem disciplina. E precisamos de alguém que lhe ensine. 
— E fui eleito. 
— A Frota não é exatamente uma democracia, capitão, mas.... sim você 

foi eleito. 



Três  
 
Mark Masters circulava pelo escritório de Jackson Carter. Masters 

preenchia a descrição da maioria dos terraformadores — resistente, duro e 
grisalho. As botas de sola macia não faziam barulho no chão polido do 
escritório de Carter. Carter só assistia sem comentários. 

— Isso fede! —disse Masters,afinal. Carter acenou concordando. 
— Isso mesmo. 
— Temos um contrato com a Federação! Contrato exclusivo para 

privilégios de terraformização. 
— Sei que temos — disse Carter. —Fui um dos que assinou os contratos. 

Você não está me dizendo nada do que eu já não saiba. 
— Então vou lhe dizer uma coisa que eu não sei! Estamos fazendo um 

ótimo trabalho! Claro que está indo mais devagar do que havíamos 
planejado. Mas por que diabos precisamos que a Federação mande um grupo 
de pesquisa e monitoração? 

— Por que não? E um planeta bem grande. 
— Você está brincando, não é? Noventa e cinco por cento inabitável e 

ele chama de planeta grande. 
Masters caminhou até a janela do escritório que ficava no terceiro andar, 

o que era mais alto que um edifício chegava em Starlight. 
Através da janela aparecia uma magnífica vista de um inferno de nome; 

Paraíso. 
Antes, há poucos anos atrás, não havia vida de espécie alguma no 

planeta. Nem mesmo tinha um nome, simplesmente um número de 
identificação. Já tivera população, vida. Mas isso havia sido muitos séculos 
atrás e a população havia se destruído por uma série de atrocidades 
ambientais e guerras sem sentido. Até hoje o planeta não havia sido habitado 
por vida humanóide. 

Era o lugar perfeito para terraformizadores. 
Eles haviam apresentado seu pedido à Federação, garantindo que o 

planeta seria desenvolvido para colonização e que qualquer atividade 
envolveria apenas a coexistência pacífica. Em outras palavras, não fazer uso 
dessa terra inóspita para o desenvolvimento de armas. 

A Federação havia concordado e os terraformizadores, cento e doze ao 
todo, haviam rebatizado seu novo lar como "Paraíso". Com os ventos 
furiosos, neve perpétua, ar difícil de respirar, atmosfera altamente ionizada e 
terra inóspita, era definitivamente um nome deslocado. 

A primeira tarefa havia sido a construção de um processador de 



atmosfera, providenciando lentamente uma pequena área com as condições 
atmosféricas apropriadas. Somente isso havia levado longos e árduos meses, 
e o resultado havia sido Starlight, a primeira cidade na superfície de Paraíso, 
em não se sabe quantos séculos. Tinha apenas alguns quilômetros quadrados 
e uma atmosfera definitivamente desarrumada. Mas era um lar. 

Os edifícios eram crus e funcionais e havia uma névoa constante no ar, 
resultado da interação entre a atmosfera recondicionada e a natural. Os 
prédios usavam uma perpétua cobertura de fuligem os terraformizadores 
haviam desistido de tentar mantê-los limpos há muito tempo. Ao invés disso, 
os edifícios apresentavam nomes ou mensagens escritas na sujeira 
diariamente. No dia seguinte, nova sujeira, e novas mensagens no lugar das 
anteriores. 

A cidade havia sido construída de maneira apressada, o que jamais fora 
um problema, já que todos sabiam onde cada coisa ficava. A noite sinais 
luminosos eram acesos nos edifícios, chamando os terraformizadores ao bar 
para relaxar e se divertir. 

Uma vez estabelecida Starlight a tripulação-base cresceu até seu total de 
cento e doze. Os edifícios subiram e laboratórios de pesquisa foram 
estabelecidos. Havia planos para a construção de outros centros 
atmosféricos, outras cidades. Estudos de possibilidade de uma rede de túneis, 
para acesso mais rápido e seguro as futuras cidades, foram feitos. Tudo isso, 
no entanto, levava tempo. 

E havia os retrocessos.... 
— São as Coisas Selvagens, não é? — disse Masters, ainda olhando pela 

janela. — Eles ouviram falar sobre as Coisas Selvagens e estão chateados. 
— Ninguém antecipou as Coisas Selvagens — replicou Carter, 

conciliador. — Foi um erro genético, é tudo. 
— Elas não deveriam ter escapado. Sou o cientista chefe. A culpa foi 

minha. — Ele se virou para Carter. — Vou pedir minha dispensa. A 
Federação provavelmente quer a cabeça de alguém, então será a minha. Se 
eu for por vontade própria, eu e minha família, então talvez eles... 

Carter ergueu a mão reconfortante. Havia algo nele que irradiava calma. 
Tinha o cabelo grisalho, um rosto redondo, barbado, e um sorriso perpétuo 
que a princípio você interpretaria como se ele não houvesse entendido a 
gravidade da situação. Mas Carter sempre conhecia cada aspecto, cada 
ângulo. E por causa disso tornava-se capaz de focalizar o lado positivo das 
coisas. E fazia isso sem uma atitude à Pollyanna. 

— Nenhuma cabeça vai rolar. Tudo vai ficar bem. A Federação não está 
tentando tomar conta de nada. Não é assim que operam, só estão querendo 
ajudar. 



— E se não quisermos ajuda? 
— Seríamos idiotas, Mark. Isso aqui não é uma corrida. Não é uma 

questão de orgulho. Temos todos um único objetivo — Carter continuou, 
tranqüilo. — Além disso, o cara que vai comandar o time da Federação não é 
outro senão o comandante William T. Riker. 

Masters olhou sem compreender e deu de ombros. Carter suspirou e 
balançou a cabeça desapontado. 

— Falei a você sobre ele. O cara com quem cresci em Valdez. Masters 
franziu a testa. 

— Não me lembro de você mencionar nenhum... —Então seu rosto se 
abriu. —Espere, o cara que você chamava de Thunderball? 

— Esse mesmo. 
— O cara quê?... 
— Correto. O próprio. Masters sorriu 
— Tenho de conhecer esse cara. 
— Você vai gostar dele 
— Ele vai me odiar. Carter sorriu. 
— Não se preocupe, Mark, nós todos odiamos. 
 
 
A Enterprise cortava o espaço graciosamente, a fluidez de seu 

movimento em aparente contradição com sua construção maciça. 
No gabinete do capitão, no entanto, William Riker sentia-se tudo menos 

coberto de graça. Ele virou-se tão rápido que quase derrubou o modelo da 
Stargazer do capitão. 

— Transferido? — repetiu. A palavra tinha um som simplesmente 
horrível. 

— É só por um mês. Puramente temporário, Número Um, posso lhe 
assegurar. E certamente sem reflexos no trabalho que tem feito aqui. 

— Capitão... — Riker andava pelo ambiente como um gato enjaulado. 
Picard estava sentado serenamente por trás de sua mesa, simpatizando com a 
sensação de desorientação de seu segundo em comando. 

— Se isso tem alguma coisa a ver com sua preocupação por eu trabalhar 
demais... 

— Não. —Picard sacudiu a cabeça. — Obviamente eu não fui claro. É 
uma ordem da Frota. Eles acham que ter crescido no terreno difícil do 
Alasca o torna capaz de chefiar o time de ciências e supervisão que vai a um 
planeta em processo de terraformização. 

— Não sou um cientista. Picard apertou os lábios. 
— Então terá de supervisionar, não é? 



Riker virou uma cadeira, sentando-se de frente para o encosto. 
— Terraformizadores são conhecidos por seguirem a si mesmos e não 

aceitarem conselhos de gente de fora. 
Olhando para as informações sobre Paraíso, Picard concordou 

lentamente: 
— Essa tem sido minha experiência com eles. No entanto, o líder, 

Jackson Carter, tem uma reputação por... 
— Espere. Jackson Carter? 
— Sim. Por quê? Você o conhece? 
— Tem sua biografia? 
Todos os dados pertinentes sobre Paraíso haviam sido fornecidos a 

Picard. Ele chamou a biografia de Carter para a tela. 
— Sim. 
— Local de nascimento? 
Os olhos de Picard moveram-se até a linha apropriada e se abriram 

surpresos. 
— Valdez, Alasca. 
Riker deu um tapa na mesa: 
— Eu não acredito! Squibby! 
— Suponho que pelo fato de você ter nascido no mesmo lugar do Sr. 

Carter, e que parece conhecê-lo por um apelido absurdo, que foram amigos. 
Um sorriso cortava o rosto de Riker. 

— Boa dedução, capitão. 
— Bem, sou um detetive em meu tempo livre — Picard respondeu, 

modesto. 
Os pensamentos de Riker estavam a milhões de quilômetros — e alguns 

anos — de distância. 
— Meu Deus... Squibby. Após todos esses anos. 
— Por que Squibby? 
— Porque ele parecia um Squibby, seja lá o que isso significa — ele 

continuou. — Aquele tipo de rosto, tipo de personalidade. Tudo sobre ele 
dizia Squibby. Alguém deu o nome e pegou. 

— Esse alguém sendo?... 
— Eu — Riker admitiu, envergonhado. — Ele odiou o nome. Respondeu 

me chamando de.... 
Sua voz desapareceu e Picard, curiosidade alertada, perguntou: 
— Chamou você de quê? 
— Nada, era idiota. 
Picard não havia visto Riker assim desde que seu número um soubera 

que Troi havia mentido sobre o impulso sexual Betazóide(E2). Era tão 



freqüente que seu primeiro oficial parecesse completamente seguro de si que 
Picard não podia resistir à tentação de uma provocação inocente. 

— Não precisa me contar, Número Um, se não deseja. 
— Ótimo. 
— No entanto... 
— Oh, Oh. 
— Eu poderia ordenar, é claro. Riker encolheu-se. 
— Capitão, eu preferiria que não me forçasse a... 
— Forçá-lo? —Picard parecia chocado e respondeu, sério: — Número 

Um, se há uma coisa que eu respeito é a necessidade e o direito de minha 
tripulação à privacidade. 

— Obrigado, senhor. 
— No entanto... 
— Oh, meu Deus... 
 
 
Deanna Troi tocou seu comunicador em resposta a um chamado. 
— Troi aqui. 
— Deanna? É Bev. Onde você está? 
— Deck 8, holodeck. 
— Oh, sinto muito, não quis interromper. 
— Está tudo bem. Eu só pretendia passar algum tempo sozinha. 
— Oh. 
Deanna sorriu ao sentir a pausa. 
— Gostaria de se juntar à mim? 
— Se não se importar. 
— Nem um pouco. 
Momentos depois, Beverly entrou lentamente e parou olhando em torno 

de si. 
Uma vista estonteante se abria diante dela. A terra se estendia até onde se 

podia enxergar, nua e repleta de crateras, com várias montanhas curvando-se 
para cima como dedos de um mundo acariciando a si mesmo. O céu era um 
arco-íris brilhante, as faixas de cor tremeluzindo. 

Crusher olhou adiante e viu Deanna Troi sentada calmamente, pernas 
cruzadas, em uma pedra estreita. Deanna não olhava para ela mas para o céu 
ondulante. 

Com medo de dizer alguma coisa que pudesse quebrar o encanto, 
Beverly caminhou devagar e sentou-se um pouco atrás de Troi. 
Permaneceram daquela maneira por algum tempo, pois o tempo parecia ter 
se tornado mais lento ou talvez até mesmo desaparecido. 



— Os Céus Cantores — disse Troi, afinal. 
— Cantores? Eu não ouço nada. 
— Você não pode — respondeu Deanna. — Tem de ouvir a si mesma. 
— Como? 
— É um lugar em meu planeta destinado ao pensamento e contemplação. 

Providencia belas harmonias... mas apenas na mente. — Ela virou-se 
devagar para Crusher, seus olhos muito abertos. Bev podia quase imaginar 
que via padrões musicais dançando por trás deles. 

— Para ouvir a música você tem de estar afinada. 
Bev fechou os olhos, limpou a mente, tentou afinar-se com seu interior. 

Nada. E em voz alta, admitiu: 
— Nada. 
— Ninguém pode ouvir a música imediatamente. Deve trabalhar seu 

caminho até lá. Ouvir a música é uma união de harmonia com o mundo e 
consigo mesma. Somente quando ambos se unem é que a música pode tocar 
dentro de sua mente. É uma maneira de testar os poderes empáticos. 

Bev sentiu uma frase incompleta flutuando no ar. 
— E como os seus estão no teste hoje? 
Troi descruzou as pernas lentamente e levantou-se, balançando o cabelo. 
— A música está baixa hoje — admitiu 
— E qual é o problema? Se é o jogo de cartas, então sinto muito. Eu não 

queria aparecer de repente e pegar o seu lugar daquele jeito... 
Troi olhou para ela, divertida. 
— Pegou meu lugar? Bev acenou, infeliz. 
— Você se deu muito mal. 
— Eu não quero falar no assunto. 
— Como quiser. 
— Por sorte o jogo acabou quando o capitão Picard chamou o 

comandante Riker por algum motivo. 
Troi sentou-se lentamente, como se fosse uma boneca perdendo ar. 
— Ele vai embora. 
— Quem? 
— O comandante Riker. 
Bev franziu a testa e sentou-se ao lado de Troi. 
— Como sabe? 
— Senti os pensamentos tumultuados do capitão, e foi por isso que saí 

do jogo. O capitão me contou o que estava acontecendo e pediu-me para não 
dizer nada a Will até que ele o fizesse. 

— E ele já o fez? 
Troi pareceu estender-se para fora de si mesma novamente. 



— Já. E Will sente-se ambivalente. Ma ele irá. É o que deve fazer. 
— E como você se sente quanto a isso? 
— Isso não importa. 
— Importa para mim. 
Troi sorriu e tocou a mão de Bev. 
— Sabe... eu não vi Will por muito tempo, e pensei que o havia tirado da 

cabeça. Então nos encontramos novamente e foi como se esse período 
separados nunca tivesse acontecido... e ainda assim aconteceu.Tudo isto é 
tão frustrante. 

— Tudo o quê? 
— Tudo. O’Brien, por exemplo. Ele não me quer no jogo porque pensa 

que posso controlar minhas habilidades empáticas para algo tão rotineiro 
quanto um jogo de pôquer. E assim que os humanos são, Beverly. Seus 
pensamentos são seu esconderijo. Pensam coisas que jamais sonhariam 
fazer. Então quando encontram alguém que pode sentir seus pensamentos, 
eles sentem medo dessa pessoa. 

— Não sinto medo de você — disse Bev. — E o capitão, meu Deus, ele 
depende de você. 

— Ele passou a me conhecer e confiar em mim. Para muitos outros na 
nave eu sou um mistério. Eles não sabem quais são minhas habilidades. Eles 
não compreendem, por exemplo, que se não quiserem que eu saiba o que 
estão pensando, eu posso ser bloqueada. E que recebo sentimentos empáticos 
somente se fizer uma certa preparação mental. Não pode acontecer 
acidentalmente. Empatia é algo cooperativo não um.... não sei... um estupro 
mental ou coisa assim. 

— Dê algum tempo a eles. Mudarão de idéia. As pessoas ficam nervosas 
com coisas que não compreendem completamente. — Bev sorriu. — Há 
poucos séculos atrás, se havia algo desconhecido, os humanos 
automaticamente iriam lidar com o assunto de uma dessas três formas: 
matar, poluir ou tentar ganhar dinheiro com isso. Progredimos muito além 
desse ponto, graças a Deus. Mas não importa o quanto caminhamos, isso 
parece apenas indicar o quanto ainda temos para andar. 

Troi concordou, enquanto continuava a olhar para as luzes. Os arco-íris 
dançavam na escuridão luminosa de seus olhos. Bev olhou também, tentando 
ouvir. Nem uma nota sequer. 

— Eu adoraria ouvir a música — disse 
— Tente algo mais fácil antes. 
— Como o quê? 
— Seu coração. Você é uma médica. Quando puder ouvir seu coração, 

esse será o primeiro passo para ouvir a música dos Céus Cantores. — Ela 



sorriu. — Sem mencionar vencer no pôquer. 
 
 
Riker estava em seu quarto fazendo a mala quando ouviu o sinal na 

porta. 
— Entre. —Mas ele já sabia quem era. 
Acenou para Deanna quando ela entrou. A porta assobiou, fechando-se 

atrás dela. 
— As notícias se espalham rápido, Conselheira? 
— As notícias têm sua maneira de viajar através de uma nave. 
— Uma maneira bem formal de descrever. — Ele sorriu. 
Ela caminhou em sua direção, e então desviou-se um pouco sentando-se 

numa cadeira próxima. 
— Parece bem duro lá para onde você vai. 
— E é. 
— Vamos sentir sua falta. 
Ele colocou mais duas camisas em sua sacola. 
— Fez uma pesquisa de opinião? 
— Eu vou sentir sua falta. 
— Ah. — Ele virou-se e deu um largo sorriso. — Bem..... sentir minha 

falta não deve ser tão difícil. Passamos anos sem nos ver nem por um 
minuto. 

— Está com a impressão, comandante Riker, que ocupou meus 
pensamentos cada dia de nossa separação? — ela provocou. 

Um sorriso brincou nos lábios dele. Então o que queria dizer atravessou 
sua mente. Ele não falou, é claro. Não poderia dizer-lhe: "Eu nunca pensei 
em você. Nem em seu cabelo macio ou sua voz suave. Nunca pensei no 
carinho suave de suas palavras. Os olhos negros em que é possível se perder. 
Nem por um minuto isso cruzou minha mente." 

Ela caminhou até ele devagar, e então, a alguns passos de distância 
parou, os braços cruzados. Não respondeu pois ele não havia dito nada.... 
simplesmente sorrido daquele seu jeito. Pensamentos cruzaram sua mente, 
pensamentos que não transformou em palavras. Ela não disse: "Você era 
uma lembrança difusa. Eu mal podia lembrar a força de seu coração batendo 
contra o meu. O que suas mãos fortes me faziam sentir. O modo como seus 
olhos brilhavam quando sorria. Estas eram apenas memórias que se 
apagavam rapidamente." 

Tudo isso permaneceu não dito. 
Eles olharam um para o outro por um momento e então Riker estendeu a 

mão. Troi segurou-a e cumprimentou-o firme. 



— Adeus, comandante. Tenha cuidado. Vou continuar a não pensar em 
você da mesma maneira. 

— Cuide-se, conselheira. Pensamentos sobre você não vão me ocupar 
mais do que já o fazem. 

 
Há anos-luz de distância, em algum lugar das Colinas Ocultas de 

Paraíso, o líder das Coisas Selvagens urrou em antecipação. 
 



Quatro  
 
As primeiras palavras que saíram da boca de Borjas foram: 
— Eu sinto muito. 
Picard havia descido para receber Borjas quando ele fosse transportado. 

Não via Andrew Borjas há algum tempo, e ficou surpreso ao ver como seu 
velho amigo parecia abatido. O pedido de desculpas viera junto com seus 
passos para fora da plataforma, como se estivesse preocupado que Picard 
não o deixasse vir à nave se não se desculpasse. 

Picard piscou, surpreso, enquanto cumprimentava Borjas. 
— Você sente muito, Andy? Bom Deus, por quê? 
— Por arrastar você para isto. Posso lhe assegurar que se eu soubesse 

que a Frota estava colocando você com aquele maluco, eu jamais teria 
pedido a transferência dele. Eu o teria colocado no transporte e regulado para 
dispersão máxima. 

— Andy! — Picard estava chocado. Borjas era um dos indivíduos mais 
amante da paz que Picard jamais conhecera. Tais palavras estavam em 
absoluto desacordo com seu caráter. 

Era também potencialmente perigoso. Picard notou que O’Brien, 
naturalmente, era todo ouvidos. A última coisa que Picard precisava era a 
notícia de um primeiro oficial indisciplinado correndo pela nave. 

— Vamos discutir isso em minha cabine — Picard falou. 
 
 
— Chá? Não.... você gosta de café. Fraco, sem açúcar. 
— Descafeinado. Meus nervos já estão atacados. 
Dentro de momentos, Borjas estava tomando goles do café com 

delicadeza e olhando em torno da cabine de Picard em admiração. 
— Que lugar você tem aqui. 
— Sinto que passo muito pouco tempo aqui — Picard admitiu. Sentou-se 

em frente a Borjas, sobrancelhas erguidas, esperando que Borjas dissesse 
alguma coisa. Nada aconteceu, no entanto, e após esperar um longo 
momento, Picard ofereceu: — Então este homem tem lhe dado problemas. 

— Problemas! Nada além disso. Ele é irracional, teimoso, 
insubordinado... 

— Essas são acusações muito sérias. Está dizendo que ele desobedece 
ordens? 

— Sim. Bem — corrigiu —, não exatamente. 
— Andy — Picard falou lentamente, tentando entender —, esta não pode 



ser uma pergunta difícil. Ou ele desobedece ou não desobedece ordens. 
— Não consigo lidar com ele, Jean-Luc! — Borjas falou, em desespero, 

derramando um pouco de seu café. Picard prontamente surgiu com um pano 
para limpar. — Numa nave exploratória como a Nimitz, cada oficial precisa 
ser um membro do time. Ele não é um membro do time. Pelo menos não do 
meu time. Ele é totalmente auto-dirigido. 

Picard acenou concordando. Não disse que na Enterprise (na verdade em 
qualquer nave) Stone teria de ser um membro do time também. 

— Você se importaria — Picard perguntou — se eu o trouxesse até aqui? 
Assim poderíamos discutir o assunto juntos? 

— Não vou levá-lo de volta, Jean-Luc. Não importa como eu me sinto 
mal por tê-lo empurrado para você, não vou levá-lo de volta. 

Picard colocou a mão no ombro de Borjas, acalmando-o. 
— Não estou dizendo para fazê-lo. As ordens da Frota foram bem 

específicas e eu, é claro, devo honrá-las. Gostaria, no entanto, que 
tivéssemos a oportunidade de colocar as coisas às claras, de modo que 
pudéssemos evitar desde o início alguns dos contratempos que levaram aos 
seus problemas de comunicação. 

— Ótimo. — Ele tocou seu comunicador. — Borjas para Nimitz. 
— Nimitz — veio a resposta. — Neilson, aqui. 
— Transporte o comandante Stone para a Enterprise. 
Enquanto Borjas dava ordens à sua própria nave, Picard contactou a 

ponte. 
— Tenente Worf, nosso substituto temporário para o Sr. Riker está vindo 

à bordo. Por favor receba-o na sala de transporte principal e acompanhe-o 
até minha cabine. 

— Sim, senhor. 
— Espero que seu homem possa lidar com ele — Borjas comentou, 

cáustico. — Stone pode ser um selvagem. 
— Neste caso, Worf é o homem ideal para o trabalho — respondeu 

Picard, sorrindo levemente. 
 
 
Worf esperava no transporte um tanto impaciente e aborrecido Não 

gostara de ver Riker ir. 
— Sinal recebido — O’Brien disse, em sua voz mais profissional. 
— Acionar — disse Worf. 
Dentro de momentos, a névoa desapareceu e Quintin Stone estava na 

plataforma, olhando em torno. Ele parecia estar observando cada detalhe e 
arquivando-o para uso futuro. 



Seu olhar se deteve em Worf. 
Eles olharam um para o outro. Então Stone disse: 
— Não sabia que esta era uma nave klingon. 
— Sou o único — trovejou Worf. 
— Compreendo. — Ele fez uma pausa como se ordenasse seus 

pensamentos.— E como um klingon foi servir numa nave estelar? 
— Eu poderia lhe perguntar a mesma coisa. 
Stone sorriu, mas o sorriso não atingiu seus olhos. Ele estendeu a mão e 

desceu da plataforma. 
— Comandante Quintin Stone 
— Tenente Worf. — Ele segurou a mão de Stone e cumprimentou com 

firmeza. 
— Um prazer trabalhar com você, tenente — respondeu Stone, 

calmamente. — Você me parece um oficial que posso respeitar. 
Worf soltou a mão. 
— Obrigado — respondeu Worf. 
Stone parecia satisfeito com seja lá o que tivesse visto na sala de 

transporte. 
— Suponho que seu capitão queira me ver. 
— Ele ordenou que eu o acompanhasse à sua cabine. 
— Ah. 
— Creio que o capitão Borja também está lá. 
— Ah. — Ele sorriu novamente, e desta vez seus olhos também sorriam. 

Por algum motivo, Worf achou isso menos agradável do que antes. 
— Não devemos fazê-los esperar. 
 
 
Borjas já havia terminado seu café e caminhava, nervoso, pela cabine de 

Picard. 
— Talvez — refletia — não seja tarde demais para impedir essa coisa 

toda. 
— Temo que seja — respondeu Picard. — O comandante Riker já foi 

deixado na Base Estelar 42, onde seu grupo se reuniu e uma nave de 
transporte vai levá-los ao planeta terraformado. Já existe um buraco na 
minha estrutura de comando. 

— Certamente você tem oficiais que podem cobrir este buraco. 
— Muito capazes, eu lhe asseguro. 
— Bem, então — Borjas gesticulou como se terminasse a discussão. 
— No entanto, não foi isso que a Frota solicitou — Picard lembrou-o. 

Borjas suspirou pesadamente, ao mesmo tempo que o sinal da porta era 



acionado. 
— Entre — Picard respondeu. 
A porta se abriu e Stone estava lá, mão atrás das costas na tradicional 

posição de descanso. Worf podia ser visto por trás dele. 
— Obrigado, tenente — disse Picard. — Creio que podemos cuidar de 

tudo daqui em diante. — A observação era destinada a Worf, mas Picard 
olhava para Borjas enquanto a dizia. 

Borjas empalideceu levemente, claramente contrariado. A porta se 
fechou. 

Stone caminhou devagar, e Picard percebeu que não era apenas 
lentidão...... era precaução. Apesar do fato de estar entrando na cabine do 
oficial de comando de uma nave estelar, Stone não estava encarando nada 
como certo. Estava entrando em um lugar estranho, e assumia que poderia 
haver uma armadilha. 

Supercauteloso? Paranóico até? Então novamente Picard rememorou os 
acontecimentos envolvendo invasores parasitas que haviam usurpado os 
corpos de oficias da Frota(E3). Quando se lida com o desconhecido a cada 
minuto de sua vida, cuidado tornava-se uma exigência. 

Mas onde ficava a linha entre a preocupação saudável e a doentia? 
O olhar de Stone desviou-se para os quartos que completavam os 

aposentos de Picard. Ele não podia vê-los, mas estava claramente marcando 
em sua lista mental que estava tudo bem. Finalmente, olhou para Picard e 
assentiu. 

— Capitão — disse, com o menor dos acenos. Então olhou para Borjas 
com o mesmo gesto e repetiu. — Capitão. 

Picard ficou em silêncio por um longo momento. Deixar o silêncio agir 
era um bom indicador de personalidade. Uma pessoa nervosa, do tipo 
defensivo, sentia a necessidade de preencher o silêncio com palavras, como 
se temesse dar a outra pessoa tempo para pensar. 

Stone não disse nada. Simplesmente esperou, calmamente. Picard tinha a 
impressão que poderiam ter ficado assim por uma hora. O rosto de Stone não 
tinha expressão. 

Foi Borjas quem quebrou o silêncio. 
— Não vai dizer nada a seu novo comandante, Stone? — exigiu. Stone 

olhou para ele, brando: — Eu já disse, senhor. 
— Verdade — respondeu Picard. Ele olhou para Borjas, que parecia 

estar se contendo, e então disse: 
— Sabe por que está sendo transferido para a Enterprise, comandante? 
— Ordens da Frota, senhor. 
— E sabe o que levou a essas ordens? Stone não parecia nem um pouco 



interessado. 
— Eu não ousaria analisar a Frota, senhor. Borjas rosnou desdenhoso. 
— Quando foi a última vez que ligou para as regras, Stone? 
— Sempre — foi a resposta calma. 
— O capitão Borja sente — Picard interrompeu, decidindo^que não se 

ganharia nada indo de mansinho — que você não tem nada além de desdém 
por regulamentos em geral e por ele em particular. Bem, este é um fórum 
aberto. Nada vai sair por aquelas portas. Quero que responda livremente, 
sem preocupar-se com recriminações. O que pensa do capitão Borjas? 

Borjas deu a Picard um olhar que dizia lá vem. 
— Acho que o capitão Borjas tem feito um ótimo trabalho. 
Borjas ficou de boca aberta. Se abrisse mais alguns centímetros, chegaria 

no chão. 
— Ele tem executado seus deveres de acordo com os regulamentos, e seu 

comportamento pessoal e conduta tem sido acima de qualquer censura. — 
Stone ergueu uma sobrancelha e concluiu. — Sinto muito ser tão brusco, 
mas é como me sinto. 

— Você é inacreditável! — Explodiu Borjas. — Ficar aí e fingir que não 
pensa que sou um incompetente! 

Picard não podia acreditar no que estava vendo. Borjas era um dos 
homens mais calmos, mais estáveis que conhecia. E aqui estava ele agindo... 
bem, de modo tão louco, tanto quanto acusava Stone de agir. 

— Sei o que está fazendo — disse Borjas. — Está tentando fazer com 
que eu pareça maluco, enquanto fica aí, como o retrato da calma. Mas não 
vai funcionar. Você não está me enganando. 

Picard olhava de um para o outro. Limpou a garganta, chamando a 
atenção. 

— Capitão Borjas, talvez este seja um bom momento para voltar à sua 
nave. Ambos temos nossas respectivas missões... 

Borjas parecia ter sido esbofeteado. 
— Jean-Luc,você não pode estar caindo nessa. Não pode estar do lado 

dele? 
—Não estou do lado de ninguém. Estou simplesmente tentando fazer 

meu trabalho. — Picard sentia-se como se fosse o único homem são na sala. 
De repente Borjas pareceu ter recebido uma inspiração. 

— Stone, mostre-lhe sua mão. É uma ordem. 
— Qual mão, senhor? 
— Você sabe muito bem qual mão. A direita. 
Stone obedientemente estendeu sua mão, voltada para baixo. 
— Vire-a! 



— Capitão, isso já foi muito longe — começou Picard, exasperado. 
Sem uma palavra, Stone virou a mão e imediatamente Borjas apontou 

dizendo: 
— Veja! Olhe para isso Jean-Luc! Fez aquilo para me irritar! 
Picard olhou surpreso para as cicatrizes finas que cruzavam a mão de 

Stone. 
— Como isso aconteceu, comandante? Stone deu de ombros. 
— Um copo se quebrou em minha mão, senhor. Nada sério. 
— Nada sério! — A voz de Borjas subiu uma oitava. — Ele fez isso para 

ir para a enfermaria ao invés da prisão. 
A boca de Stone torceu-se. 
— Senhor, se é isso que deseja acreditar, eu certamente não vou 

contradizê-lo. 
— Vê, Jean-Luc! Vê! 
— Obrigado, capitão Borjas. Vamos nos falar novamente. 
Borjas ficou parado, a boca aberta. Então, quase numa segunda intenção 

ele a fechou novamente. Lançou um olhar gelado para Picard e disse severo: 
— Obrigado, capitão Picard. Foi um prazer, como sempre. Aproveite seu 

novo segundo em comando. 
Alinhou os ombros e saiu da cabine de Picard. 
Picard observou-o ir e então virou-se para Stone. O comandante o olhou 

inocentemente, e Picard apontou que sentasse. Picard também se sentou, a 
mesa entre eles. O capitão da Enterprise uniu os dedos e observou Stone. 

— Não tenho certeza do que exatamente aconteceu aqui — Picard falou, 
lentamente — mas Andrew Borjas é um bom homem. Ele diz que você 
precisa de observação. A Frota concorda. Você concordaria? 

— E claro — respondeu Stone. 
— Por quê? 
— Todo mundo precisa de observação. Qualquer um pode quebrar, a 

qualquer momento. 
— Não pessoas que passaram pelo treinamento da Frota — afirmou 

Picard. 
— Treinamento. — Stone falava com Picard mas sua atenção parecia 

estar em outro lugar. — Treinamento para encarar o desconhecido. Mas se 
estão encarando o desconhecido, não podem saber para o que estão 
treinando? A qualquer momento — estalou os dedos —, assim! 

— Não concordo. Stone deu de ombros. 
— Os mais confiantes são os primeiros a quebrarem. 
— Está, é claro, se deixando de fora. 
— Não — respondeu Stone. 



— Então como explica sua confiança? Houve uma pausa considerável. 
— Talvez eu já tenha quebrado — respondeu Stone. 
Picard levantou-se e circulou a mesa lentamente, mãos nas costas. Ao 

invés de segui-lo com os olhos, Stone continuou olhando para frente. 
— Salvou alguns homens em um planeta — disse Picard. 
— Sim. 
— Ignorando as ordens de seu capitão. 
— O capitão não disse que eu não poderia pegar uma nave auxiliar. 

Picard interrompeu o passo e olhou para Stone. 
— Ele disse que poderia? 
— Não. 
— O que ele disse? 
— Ele estava ocupado em deixar a área. Eu não quis interrompê-lo. 

Então decidi por mim mesmo. 
— Ou seja, você não perguntou pois sabia que ele iria dizer não. 
— Eu não sei o que ele diria — replicou Stone. Com cada palavra 

coberta de gelo, Picard disse: 
— Você tinha um palpite. 
— Eu não gosto de palpites. Não são bons. Como deixar tripulantes para 

trás. — Ele virou-se e pela primeira vez fixou Picard com um olhar direto. 
— Isso também não é bom. 

Picard inclinou-se colocando uma das mãos nas costas da cadeira de 
Stone e a outra sobre a mesa. Estava praticamente em cima de Stone, face a 
face. 

— O que conta nesta nave — disse, severo — é comunicação. Deveria 
ser simples o suficiente. Tem um comunicador em seu uniforme o tempo 
todo. Está lá por um motivo. 

Stone olhou para o comunicador com enorme interesse, e Picard 
continuou: 

— Se tem um plano, você o explica. Uma pergunta, você a faz. Um 
pensamento, você o diz. Estou a disposição a qualquer momento para 
qualquer sugestão. Esta nave, esta tripulação, é uma unidade, e funcionará 
como uma. Está claro? 

— Sim, senhor — respondeu Stone. 
— A noção de que alguma coisa pode ser feita porque não foi 

expressamente proibida é infantil, e não será tolerada da parte de meu 
primeiro oficial. Está claro? 

Stone não parecia especialmente intimidado ou impressionado. Se 
parecia alguma coisa, era entediado. 

— Sim, senhor — repetiu. Picard deu alguns passos para trás. 



— Foi enviado para cá como uma experiência de aprendizado. 
— Será uma honra, senhor. 
Picard não tinha certeza se Stone estava ou não sendo sarcástico. 
— O que quer dizer com isso? 
— Nada mais do que eu disse, capitão. 
— Entendo — Picard disse, um tom de desagrado na voz. — Muito bem, 

comandante. Seus objetos pessoais serão trazidos à bordo e receberá uma 
cabine. Logo após, farei uma reunião geral para apresentá-lo ao meu pessoal 
chave. Isso é tudo. 

— Sim, senhor. 
Stone se levantou e começou a caminhar para a porta. Assim que ela se 

abriu, Picard chamou-o: 
— Stone. Stone virou-se. 
— O comandante Riker era uma figura muito popular nesta nave. Ele 

não será substituído facilmente, nem mesmo de modo temporário. Você 
ficará sob uma lente de aumento. 

— Obrigado pelo aviso — Stone falou, desconfiado. 
— Boa sorte em sua temporada com a Enterprise. 
Stone saiu da cabine do capitão. Quando as portas se fecharam por trás 

de seu primeiro oficial, Picard não pode evitar de sentir as primeiras 
preocupações. 

Riker tinha de fato deixado um espaço muito largo para ser preenchido. 



Cinco 
 
— Limpe os pés, Riker. 
A ordem havia sido dita numa voz exigente, e Riker riu ao ouvi-la. 
— Isso —disse — vindo do homem que mantinha seu quarto tão 

imundo, que seus pais diziam ter esquecido a cor do piso. 
Carter levantou-se e saiu detrás da mesa, rindo. Riker havia acabado de 

entrar em seu escritório usando equipamento para frio extremo tão 
acolchoado, que parecia um urso polar. Carter abraçou-o, batendo em suas 
costas, a enorme jaqueta fazendo uummff a cada tapa. — Thunderball! — 
disse, alegre. 

— Oh, Deus — Riker gemeu —, por favor, não me chame disso Jack! 
Por favor? Por que isso é tão importante para você? 

— É mais importante do que pode imaginar, Thunderball.... Tudo bem, 
Will — disse, rindo ao ver a expressão realmente chateada de Riker. Recuou, 
segurando Riker pelos ombros, estudando-o de cima a baixo. 

— Por que diabos está vestindo essa coisa? Temos muito calor em 
Starlight.  

— É só para ter certeza — respondeu Riker. Fez um gesto largo, que 
pareceu encampar todo o planeta. — Gerador de Atmosfera trabalhando a 
toda. Mas chegamos via nave auxiliar, e o procedimento padrão é vestir-se 
como se antecipasse que a nave vai quebrar. 

— Cuidado é uma boa coisa, mantém você vivo. 
Ele gesticulou para que Riker sentasse e voltou para sua mesa. Riker 

virou a cadeira, sentando-se de frente para o encosto, e então disse: — Eu 
jamais o teria reconhecido se não soubesse. Grisalho, a neve por cima para 
combinar com a neve no chão. — Apontou para o cabelo embranquecido de 
seu amigo. Barba grisalha. — Cristo, Jack, você é praticamente um velho. 

— Sou só dois anos mais velho que você — protestou Carter. 
— Mas os meus foram anos de qualidade. 
— Ah, certo, Riker, você era um metido quando estávamos crescendo 

em Valdez, desde quando me apelidou de Squibby. E é um metido agora. A 
única diferença é que é um metido com uma barba. Embora, falando 
francamente, qualquer coisa que cubra essa sua cara já é uma melhoria. 

— Esta cara tem me servido bem — Riker replicou. À distância ele 
ouvia os ventos de Paraíso uivando. Lembrava-o um pouco dos velhos dias. 

— Cada mulher em Valdez adorava esta cara. Até mesmo Eleanor Buck. 
Lembra-se? 

Carter franziu a testa. — Eleanor Buck? Eu não... 



— Vamos! — Riker estendeu a mão segurando-o pelo ombro. — Você 
se lembra. Nós a chamávamos de Buck, A Traça de Livros; a garota mais 
cheia de cérebro na região, a coisa mais sem graça que já se viu, sem 
coordenação também. Não conseguiria atingir a água nem mesmo se caísse 
de um barco. 

Carter rolava os olhos tentando lembrar-se dela: 
— Eleanor Buck, Eleanor Buck, Deus! Não havia pensado nela há pelo 

menos. .. 
Riker virou-se quando a porta do pequeno escritório de Carter abriu-se. 

Uma mulher impressionante entrou e Riker sentiu o sangue sumir do rosto. 
— ... Uns cinco minutos — terminou Carter, saboreando o momento. — 

Ellie, lembra-se de Will Riker? Will, Eleanor Carter, anteriormente Eleanor 
Buck. 

Riker olhava de um para o outro. Sua educação em piloto automático, 
levantou-se sem hesitar estendendo a mão. Eleanor cumprimentou-o 
sorrindo. 

— Comandante Riker — ela disse, com um toque de formalidade 
divertida. — Temos seguido sua carreira com muita atenção. É bom saber 
que um garoto local pode se tornar uma figura tão importante nos anais da 
Frota. 

Riker conseguiu fazer sua boca funcionar novamente. 
— Vocês se casaram? 
— Não, Will — Carter respondeu seco. — Quando você foi para a Frota 

eu a adotei. 
— Jack, seja gentil —Eleanor bronqueou. — Diga-me Comandante... 

eles ainda o chamam de Thunderball? 
— Oh Deus — suspirou Riker. — Não, meus amigos me chamam de 

Will. Embora na Enterprise eu seja chamado algumas vezes de Número Um. 
— Número Um? — disse Carter. — Então significa que está no 

comando. 
— Não, não estou no comando — continuou Riker. — Sou o segundo 

em comando. 
— Então por que não é chamado de Número Dois? — perguntou Carter. 
— Porque é assim que as coisas são — respondeu Riker, começando a se 

sentir um pouco confuso. 
— Entendi. Se você é o homem número dois você é o Número Um. 

Quem é o homem número um em sua nave então? 
— O capitão Picard — respondeu Riker. 
— Então você o chama de Número Dois? — perguntou Carter. — 

Porque se não, acho que tem motivos para reclamar. 



Riker olhou exasperado para seu amigo, então olhou para Eleanor com 
um pedido silencioso de ajuda. Estava começando a desejar ter uma outra 
missão, como andar pelado pela fronteira da zona neutra. 

— Por favor, aceite minhas desculpas pelos comentários do meu futuro 
falecido marido — disse Eleanor. — Eu o amo muito, mas algumas vezes 
diz coisas realmente estúpidas. Como sempre que está acordado. 

Carter gesticulou como se tivesse sido atingido no coração. 
— Não, está tudo bem — Riker suspirou. — Ninguém pode embaraçá-lo 

como um velho amigo. E ninguém tem mais direito a fazê-lo. 
— Fala com uma verdadeira vítima — Carter declarou, graciosamente. 
— Sou a engenheira assistente — Eleanor disse, formalmente, sentando-

se na beirada da escrivaninha de Carter. Movia-se com uma graça que Riker 
estava surpreso de não haver notado quando jovem. Obviamente Carter 
havia notado. 

— Já providenciei para que o grupo que veio com você fosse alojado. 
Eles estão examinando nossos relatórios e listas de experiências neste 
momento. 

Você tem três ótimas pessoas. É uma sorte que a Frota não tenha 
mandado mais, porque não temos bem um excesso de quartos de hóspedes 
por aqui. 

— Assim, você estará hospedado conosco — Carter falou, alegre. Riker 
tentou esconder seu entusiasmo. Foi fácil. — Estou? 

— Sim, claro — respondeu Carter. — Onde mais? 
— Não quero atrapalhar. 
— Sem problema — disse Carter. Ele se inclinou para frente e deu um 

sorriso verdadeiro. — Ficaremos felizes em receber você, Will... Presumindo 
que ainda posso chamá-lo assim. Ainda somos amigos, não é? 

Riker sorriu. Estava começando a se lembrar da alegria informal que 
havia feito de Carter um companheiro tão valioso. — É claro que somos. 
Não se preocupe Eleanor — disse. — Vamos tentar não mantê-la acordada 
até tarde, com velhas histórias das nossas explorações. 

— Bem, vamos ter de contar histórias limpas — Carter falou. — Tenho 
de dar o exemplo para a criança. 

Riker piscou. — Criança? 
— Nossa criança. Minha e de Ellie. — Ele sorriu. — Dá um nó, não? 
— Por sorte — Eleanor completou, travessa —, ela puxou à mãe. —

Então encolheu-se rindo, quando Carter lhe fez cócegas. Desceu da mesa e 
disse: 

— Vou arrumar as coisas em casa. 
— Faça isso — disse Carter. — E tranque Stephy. 



— Quem é Stephy? Um animal de estimação ou coisa assim? 
— Stephy é nossa filha — Eleanor informou-o. 
— Quantos anos tem? Oito? Nove? 
— Quinze. 
Riker engasgou. — Meu Deus! Têm uma filha adolescente? Jackson... 

Só tenho trinta e dois. É obsceno! Agora me sinto ancestral. Não podiam 
esperar mais alguns anos? 

Carter olhou para Eleanor. — Não. 
Riker olhou de uma para o outro e apenas aceitou. —Ah... 
— De qualquer forma, ela tem quinze — disse Eleanor —, indo para 

trinta e dois. Os garotos crescem rápido em Paraíso. É necessário. Jack por 
que tenho de trancá-la? Para proteger Will dela? 

— Ou proteger ela do Will — corrigiu Carter. — Afinal, Will... não 
gostaríamos que as pessoas descobrissem por que o chamamos de 
Thunderball, não é? 

Riker soltou mais um suspiro. Um mês. Só esse momento no escritório já 
parecia um mês. 

 
 
Os três cientistas já haviam feito seu passeio por Starlight quando Carter 

mostrou o lugar a Riker. Ele evitou comentar o desarranjo geral em contraste 
direto com o limpo e bem arrumado ambiente da Enterprise. As passagens 
estreitas eram repletas de pequenas caixas e recipientes, e à sua volta todos 
pareciam estar com pressa. Eles tiveram de manter os olhos abertos para 
evitar duas colisões. 

Pararam em frente a um edifício baixo, e Carter apontou, orgulhoso. 
— Construímos esse em primeiro lugar, logo após o gerador de 

atmosfera. 
— Centro de pesquisa? 
— Não. 
— Enfermaria? 
— De jeito nenhum. 
— Dormitório? 
— É claro que não. — Carter fungou, desdenhoso. — Bar. 
— Que idiota eu sou — disse Riker. Carter fez um gesto na direção do 

prédio. 
— Gostaria de?... 
Riker ergueu a mão. agradecendo. 
— Talvez mais tarde. Após a inspeção. Que lugar é aquele? Ele apontou 

para um edifício grande com janelas ventiladas. 



— Não vai querer saber. 
— Se eu já não quisesse antes iria querer agora. 
— Laboratório de engenharia genética. Estamos tentando desenvolver 

um animal que possa sobreviver naquilo. — Apontou para o leste. 
Riker olhou na direção do horizonte. O gerador havia criado uma bolha 

de atmosfera habitável onde Starlight estava situada, um olho de alguns 
quilômetros dentro de um furacão. Mas aquele furacão estava bem visível 
além do perímetro da cidade. A superfície selvagem e desagradável de 
Paraíso era escura, tempestuosa e não convidativa. Os céus ondulavam em 
um redemoinho e relâmpagos que dançavam através dos céus altamente 
ionizados. Parecia não estar nevando, mas o vento estava soprando com toda 
sua fúria. 

Não era surpresa que os transportes e sensores tinham pouca eficiência 
nesse tipo de planeta. Quem iria querer saber o que havia na superfície de 
um planeta tão inóspito e muito menos descer nele? 

— Sobreviver naquilo? — Riker repetiu descrente. 
Carter assentiu. — A maioria dos seres em climas difíceis tem algum 

tipo de animal que sirva de besta de carga ou meio de transporte. Alguma 
coisa com que possa contar quando o maquinário se desmancha, o que 
acontece com alarmante regularidade neste lugar. Camelos, huskies, 
Goojibs... todos produtos de seu ambiente e todos úteis a humanos ou 
humanóides. Agora, este lugar — ele acenou — não produziu nada para nós. 
Na verdade, se houvesse alguma vida nativa, não poderíamos colonizá-lo. 

— Assim, vocês tentaram fazer o seu próprio animal. 
— Não pode culpar um cara por tentar. 
— E?... 
Carter respirou fundo e deu de ombros. 
— Não funcionou. Parece que engenharia genética não era nossa 

especialidade. Ganhamos algumas, perdemos outras, esse tipo de coisa. 
Riker olhou atentamente para seu amigo. Havia mais alguma coisa? 
— Venha — Carter disse, batendo em suas costas. — A esposa nos 

espera. Eles caminharam na direção da pequena mas forte casa de Carter. 
E em algum lugar nas sombras de Starlight, alguma coisa rosnou. 



Seis  
 
Ele rosnou. 
Beverly Crusher assustou-se por um momento. Na verdade deu um passo 

para longe de Stone antes de dizer devagar: 
— É apenas um exame físico de rotina, comandante. Agora remova a 

parte de cima de seu uniforme. 
Stone a olhou de cima abaixo. 
— Você primeiro. 
Crusher soprou o ar por entre os dentes. 
— Nunca num primeiro encontro. Agora cresça, comandante. Temos 

coisas a fazer. Este é um procedimento padrão e ambos sabemos disso. 
— Outros exames foram mais rápidos — ele disse. 
— Nesta nave os regulamentos são mais estritos — ela respondeu, séria. 

— Agora vamos. 
Ele considerou sua declaração por um momento, e então retirou a 

jaqueta. Momentos depois, puxou a camiseta preta por sobre a cabeça. 
Beverly estava de costas para ele, calibrando algumas leituras na mesa de 

diagnósticos. Ela voltou-se, começando a dizer: 
— Vamos começar com.... — Então o ar ficou preso em sua garganta. 

Seu peito tinha uma cobertura leve de pelos negros que não conseguiam 
cobrir as cicatrizes que cruzavam seu torso. Ele olhava para frente enquanto 
Beverly caminhava lentamente em torno dele e via marcas similares em suas 
costas. Ela precisou de vários minutos para recompor sua aura profissional. 
Quando conseguiu, terminou o círculo para encarar Stone mais uma vez. 

— Isso não está em sua ficha médica — disse. 
— E? 
— E? — Ela não conseguia esconder sua descrença. — Estas são 

cicatrizes sérias. 
Ele nem parecia tê-la ouvido. 
Ela decidiu tentar uma nova aproximação. 
— Eu poderia remover estas cicatrizes para você. Qualquer médico 

competente poderia fazê-lo. Não compreende isso? 
Ele não estava olhando diretamente para ela, seu olhar havia se dirigido 

para dentro de si mesmo até aquele momento. Nesse instante, porém, ele a 
examinava diretamente, e ela se sentiu desconfortável com a intensidade de 
seu olhar. Então, lentamente, daquele modo deliberado que marcava todos os 
seus movimentos, ele tocou a testa. 

— Pode remover as cicatrizes aqui? 



Beverly percebeu que estava segurando seu quadro de notas em frente ao 
corpo como um escudo. Estava rapidamente começando a avaliar este 
indivíduo e percebeu que ele era alguém que apreciava a franqueza. Baixou 
o quadro, enviando uma mensagem silenciosa que dizia: 'Estou aqui para 
você. Pode falar comigo. Estou aberta a você.’ Ela caminhou até ele e moveu 
os dedos por suas costas marcadas. 

— Como? — ela suspirou. 
Ele respirou fundo e soltou um longo suspiro irregular. — Piratas 

orianos — respondeu baixo. — Foi o que me levou a entrar para a Frota. 
— Ouvi dizer que podem ser perversos. 
— Ouviu corretamente. — Sua mente parecia ter voltado para trás. — 

Meus pais eram pessoas poderosas e ricas. Então, quando era criança, eu 
tinha tudo. Fui estragado totalmente. Não tinha qualquer ambição particular, 
não ligava para nada. Tinha seis naves pessoais, pode acreditar nisso? Seis. 

Crusher assobiou baixinho. Naves pessoais era um item de extremo luxo. 
Seis era simplesmente ridículo. 

— Eu tinha tudo. Tinha minhas naves. Tinha meus pais, minha riqueza. 
E tinha minha namorada. — Seus olhos umedeceram. — Glória. Íamos nos 
casar. Uma semana antes de nosso casamento, decidimos viajar. Você sabe, 
nossos últimos momentos antes de nos tornarmos duas pessoas casadas. E 
casada, Dra. Crusher? 

Ela respirou fundo 
— Viúva. 
— Oh. — Ele parecia profundamente compreensivo. — Pode não querer 

ouvir isso... 
— Não, está tudo bem. — Ela colocou a mão sobre o braço dele. — Eu 

quero. Isto é.. se vai fazê-lo se sentir melhor. Quero ajudá-lo. 
— Isto é... muito simpático da sua parte. — Seu rosto endureceu. — 

Simpatia era algo que aqueles bastardos orianos não conheciam. 
— Foram emboscados por eles? Ele assentiu, 
— Era uma viagem à toa, nada mais. Estávamos ainda bem longe das 

fronteiras do território da Federação. E os piratas de Órion simplesmente... 
de repente estavam lá. O capitão deles, seu nome era Wynsteen... nunca vou 
esquecer a cobiça em seus olhos, quando viu Glória. Eles nos levaram, 
levaram a nave. Nós fomos... — Ele se interrompeu, seu peito movendo-se 
com força. Stone colocou a mão no ombro dela tentando se conter, tentando 
conter as lembranças que pareciam estar se chocando através de seu cérebro. 

— Sinto muito. Não posso. Eu não posso lhe contar os detalhes. Toda 
noite eu sonho com eles, lembro de Glória me implorando, gritando meu 
nome, implorando que fizesse alguma coisa. Mas eu estava indefeso. Eles a 



mantinham de modo que eu pudesse assistir, forçaram-me a assistir enquanto 
eles... 

Stone se inclinou para frente escondendo o rosto nas mãos. 
— Meu pai, muito influente, como eu disse. Ele usou seu poder. Fez com 

que a Federação intercedesse, mas levou tempo. Muito tempo. Eu, eles me 
mantiveram vivo para ver quanto sofrimento eu poderia agüentar. 

Lentamente, removeu as mãos, sorrindo para ela. 
— Eu os surpreendi. Eu surpreendi a mim mesmo. Glória... ela não 

durou nada... 
— Eles a mataram? — sussurrou Beverly. 
Ele concordou. 
— Eles a entregaram às escravas órion com instruções para que... a 

amansassem. Elas o fizeram. Em pedaços. — Ele olhou para o nada por um 
momento então voltou os olhos para Beverly. — Carrego estas cicatrizes— 
murmurou — por Glória. Pode compreender isso, doutora? 

Ela segurou uma das mãos dele nas suas. Ficou impressionada com força 
daquela mão, seu tamanho. Um poder parecia fluir sob controle através dele. 
Ela lembrou-se do rosto de seu amado Jack e a dor em seu coração, que a 
morte dele lhe havia infligido. 

E Wesley. Ela se lembrou de quando Wes a havia visto empalidecer 
diante das notícias. Ele havia olhado para ela com aqueles olhos jovens e 
inocentes e dito... 

— Mãe? 
Crusher virou-se assustada. 
Alferes Interino Wesley Crusher havia entrado na enfermaria, uma 

pergunta nos lábios. Mas havia outra em seus olhos quando olhou para Stone 
e sua mãe, bem próximos, dividindo o que parecia ser um momento bastante 
íntimo. 

Próximo à Wesley estava seu amigo Paul Estin, embora o apelido que 
havia adquirido na nave fosse Scooter. Forte e compacto, Scooter era um 
contraste direto ao alto e esguio Wesley. Na verdade, Wesley amadurecera 
tanto durante o tempo em que ela estivera longe da Enterprise, que Bev 
Crusher mal o havia reconhecido, não tendo percebido senão agora o quanto 
ele estava se tornando um jovem Jack Crusher. 

Scooter abafou o riso. 
— Viemos numa hora ruim... — Então sua voz o traiu. — Sagrado 

Kolker! O que aconteceu com você? 
Stone não respondeu. Ao invés disso começou a vestir a camisa dizendo. 
— Doutora... talvez isso possa ficar para outra hora.... 
— Não — ela respondeu, firme. — Wesley, pode voltar mais tarde? 



— Claro, ah... — Automaticamente ele estendeu a mão. — Wesley 
Crusher. 

Stone cumprimentou-o de modo firme, olhando para Bev. 
— Tem um filho adolescente? Estou impressionado. Bev deu um rápido 

sorriso. 
— Stone — ele disse para Wesley. — Quintin Stone. 
— O novo primeiro oficial? — Wesley disse. Stone assentiu 

rapidamente. 
Ele cumprimentou Scooter e falou, rude: 
— Vamos, garoto, mostre uma pegada mais forte que essa... Assim. 

Scooter aumentou a força até onde podia. 
— Assim está bem. Você é julgado pelo comprimento. Dar a mão 

originou-se como forma de certificar-se de que seu oponente não carregava 
armas. Mas também como forma de mostrar que pode se defender sem uma 
arma. 

Wesley indicou as cicatrizes. 
— Parece que poderia ter se defendido melhor. 
— Wesley! — Beverly bronqueou. Stone sorriu de leve. 
— O garoto está certo. Todos temos lutas que gostaríamos de ter 

vencido. Tudo Bem, doutora, vamos terminar esse exame. 
Wesley e Scooter rapidamente saíram da enfermaria, enquanto Stone 

deitava-se na mesa de exames. No momento em que a porta fechou-se por 
trás deles, Scooter disse: 

— Você viu aquele cara? O corpo dele parecia um mapa. 
— Chega, Scooter — Wesley cortou rápido. — Assunto médico é 

confidencial. Não devemos espalhar. Entende? 
— Absolutamente — respondeu Scooter. Ele gesticulou passando um 

zíper na boca e jogando a chave fora, abrindo as mãos num gesto que dizia, 
nem uma palavra da minha parte. 

 
 
Stone passava pela cabine de Worf quando, ouviu alguém morrendo. 
Pelo menos era o que parecia. Stone podia jurar que o chão tremia sob 

ele enquanto um coro de vozes gritava pela morte para livrar-se da tortura 
pela qual passavam. 

Surpreendentemente, as outras pessoas apenas continuavam andando 
como se nada estivesse acontecendo. O que diabos havia de errado com esse 
pessoal? 

Ignorando o sinalizador, Stone começou a socar a porta. 
— Aqui é o comandante Stone! — gritou. — Agüente firme! Vou trazer 



a segurança até aqui imediatamente! 
Do lado de dentro os terríveis lamentos pararam e um comando em uma 

voz forte cancelou a tranca. A porta assobiou abrindo-se, e Stone estava lá 
parado, o punho posicionado para mais um soco. 

Worf estava sentado no quarto, segurando o que parecia ser algum tipo 
de instrumento de cordas. Mas o arco era tão grande, descansando sobre as 
cordas que mais parecia uma arma. Na verdade, se aquela coisa era 
responsável pelos ruídos que ouvira, era mais uma arma que um instrumento. 

Stone olhava do instrumento para Worf. 
— O que diabos era aquilo? 
— ChuS'ugh — respondeu Worf. 
— Você espirrou? — perguntou Stone. 
Worf fechou a cara ainda mais do que já fazia habitualmente. 
— Se eu tivesse espirrado o senhor não estaria em pé. 
Stone deu um passo para dentro, a porta se fechando por trás dele. Ainda 

olhava incrédulo para o instrumento. 
— Pensei que alguém estava sendo estraçalhado. 
— Vejo que os primeiro oficiais dividem uma falta de gosto pela musica 

de boa qualidade. O comandante Riker é um soberbo segundo em comando, 
mas também não compreende o poder da musica klingon. 

— ChuS'ugh. — Stone sentiu a palavra por um momento. — Grande 
barulho, certo? 

Worf piscou. 
— Esta é uma tradução grosseira, mas sim. Conhece o idioma klingon? 
Ele deu de ombros. 
— Arranho. Posso entender um pouco, mas não consigo falar nem um 

cisco. 
— Pude perceber, pela maneira como pronunciou chuS'ugh. Stone riu. 

Era a primeira vez que ria desde que viera a bordo. Não era um som 
agradável. 

— Creio que simples humanos não são capazes de compreender a 
majestade da música klingon — disse Stone. 

— A maioria dos humanos não — disse Worf. 
— Eu nem pensaria em discutir a habilidade de um guerreiro tão bom 

quanto você. 
Worf assentiu aprovando. 
— Dizem pela nave que você carrega cicatrizes de batalha. Stone ergueu 

a sobrancelha. 
— Os comentários andam rápido. Estou surpreso que a Dra. Crusher... 
— Duvido que ela seja a fonte — comentou Worf. 



— Ah — Stone comentou pensativo. — Havia dois jovens. O filho de 
Crusher, eu creio, e um " Scooter"... 

— Isso explicaria tudo — respondeu Worf. — Fez uma pausa. — É raro 
encontrar um humano orgulhoso de suas cicatrizes. 

Stone concordou lentamente. 
— Elas me ajudam... a lembrar de meus pais... e de sua morte. 
Worf estava afinando seu chuS'ugh, mas ao ouvir isso parou e ergueu os 

olhos. 
— Seus pais. 
— Correto. — Stone pegou uma estatueta curiosa. — O que é isso? 
— Um objeto erótico klingon. 
Stone o colocou de volta instantaneamente. 
Worf não tirava os olhos dele enquanto circulava pela sua cabine. Worf 

não podia deixar de imaginar que Stone checava possíveis armadilhas. 
Recomendável. 

— Como seus pais foram mortos? — Worf perguntou. Ele olhou meio de 
lado para Worf. 

— Não imaginei que os klingons se interessassem por assuntos pessoais. 
— Eu estou interessado — replicou Worf. — Perdi meus pais, quando 

muito jovem. 
Stone observou Worf com um novo interesse. 
— Criado por pais na Federação? 
Ao ver Worf assentir lentamente, Stone disse: 
— Bem isso explica. Meus pais — hesitou — meus pais eram 

colonizadores. Tentando criar uma nova vida para si mesmos, após 
dificuldades. — Sorriu. — Mal tinham dois créditos para juntar, mas sempre 
pareciam estar felizes. Nunca deixaram de ter esperança. Meu pai, ele 
costumava ver uma dessas naves pessoais luxuosas passar e dizia: "Algum 
dia é ali onde vamos estar." 

Ele então falou tristemente: 
— Nunca aconteceu. Estávamos num posto avançado.... meu pai era um 

hidrofazendeiro. Naves de patrulha da Federação passavam por lá só de 
quando em quando. Eles sabiam disso. 

— Eles? perguntou Worf. 
— Grupo de ataque romulano. 
Worf sentiu um calafrio percorrê-lo. Mas não falou nada enquanto Stone 

prosseguia: 
— Jamais vou esquecer os sons... Eu tinha doze, talvez treze anos, e 

pensei que o céu estava caindo. O som dos phasers... Você sabe, você jamais 
imagina como é o som de um salvo de phasers de uma nave até ter estado no 



chão e vê-los explodindo à sua volta. Eu estava correndo para casa, como se 
isso fosse me proteger. A próxima coisa que soube foi o chão explodindo 
bem debaixo de mim. Eu saí voando. — Stone quase ria. — Eu me lembro 
de pensar: "Acho que morri e estou voando para o Céu agora." E a próxima 
coisa que soube... — Parou, como se tentasse encontrar as palavras. — 
Conhece plexicore? 

— E claro — respondeu Worf. — É dois graus menos denso que o 
material que usamos nas escotilhas da Enterprise. Rígido e muito durável. 

— Inquebrável, certo? Worf assentiu. 
Stone riu de modo desagradável. 
— Quer ouvir uma coisa? Plexicore pode ser despedaçado pelo corpo de 

um adolescente impulsionado por uma explosão romulana. 
Os olhos de Worf arregalaram-se ao visualizar o impacto. 
— Sobreviveu a isso? 
— Bem, obviamente. — Stone riu, parecendo admiravelmente agradável 

a respeito de experiência tão traumática. — Eu não me lembro de muita 
coisa... Fiquei lá por vários dias, não tenho certeza de por quanto tempo. 
Entrava e saía da inconsciência. Entre a perda de sangue e o choque, é um 
milagre que eu não tenha morrido. 

— Para dizer o mínimo. 
— Mas eu sobrevivi. Eventualmente fui encontrado, meu corpo 

praticamente cortado em pedaços. Algumas pessoas do local me 
encontraram, costuraram os pedaços até que naves da Federação chegassem. 
Os cirurgiões da Federação possuem uma técnica muito mais sofisticada, é 
claro, e se ofereceram para tratar meus ferimentos de maneira mais... 
estética. Mas recusei. 

— Porque seus pais haviam sido mortos. Ele virou-se para olhar para 
Worf. 

— Acha que sou louco? 
— Não — respondeu Worf. — Conheço em primeira mão os traumas 

que tais eventos podem trazer. 
— Compreendo. 
Stone havia caminhado até uma prateleira sobre a qual ficava o largo 

sash prateado de Worf. Passou os dedos sobre ele por um momento e então, 
olhando para Worf, perguntou: 

— Não é desconfortável? 
— Sim. 
— Então por que usá-lo? 
— Por ser desconfortável. 
Stone colocou as mãos nas costas. 



— Não compreendo. 
— Os uniformes klingons são feitos de couro e metal. São quentes e 

desagradáveis. Tal irritação mantém um guerreiro no limite todo o tempo. Os 
uniformes da Frota são desenhados para — uma leve expressão de desagrado 
surgiu em seu rosto — serem usados confortavelmente. Conforto suficiente 
para tornar-se complacente. 

— Então usa isso para manter-se num estado de espírito desagradável. 
— Correto. Stone concordou. 
— Cumpre sua função. 
— Obrigado. 
Naquele momento o comunicador no uniforme de Worf chamou-o. Worf 

tocou-o e respondeu. 
— Picard aqui — veio o chamado seco. — Sei que está de folga, tenente, 

mas é necessário na ponte. Temos uma situação crítica em nossas mãos. 
— Estarei aí em momentos — respondeu Worf. Ele já havia deixado seu 

instrumento de lado e estendido a mão para o sash. 
— Bom — Picard respondeu, e então completou: — Gostaria que o 

Comandante Riker estivesse aqui. Este é o tipo de situação em que ele é 
excelente. Picard desliga. 

Worf olhou para Stone, cuja expressão agora fazia eco ao seu nome. 
Um segundo mais tarde o comunicador de Stone tocou. Stone continuou 

parado, braços ao longo do corpo, sem nenhum esforço de responder ao 
chamado. 

Worf, ajustando o sash (e discretamente checando se a adaga escondida 
estava no lugar), franziu a testa para Stone. 

— Não deveria ignorar um chamado. O comunicador sinalizou 
novamente. 

— É claro — Stone comentou, friamente. — Eu não gostaria de arriscar 
ofender o capitão. — Tocou seu comunicador e respondeu bruscamente: — 
Aqui Stone. 

— Comandante Stone — veio a resposta severa. — Não estou 
acostumado a esperar tanto tempo por uma resposta a um chamado. 

— Sim, senhor. Sinto muito, senhor. 
— É necessário na ponte. — Uma pausa. — O comandante Riker 

compreendia a necessidade de urgência em todos os momentos. Confio que 
também compreenda. 

— Obrigado por deixar isso claro para mim, capitão — ele respondeu. 
— Riker... sinto muito. Stone desliga. 

Ele continuou parado por um momento, seu rosto uma máscara sem 
expressão. Worf disse-lhe: 



— O comandante Riker era um oficial muito popular. 
— Realmente — disse Stone, com um interesse distante. — Vou lhe 

dizer uma coisa, Worf. Nunca encontrei o cara... e já não sou louco por ele. 



Sete 
 
— Deus, o comandante Riker é demais. 
Eleanor Carter viu o brilho familiar nos olhos de sua filha. Muitos, 

muitos anos atrás (embora jamais o admitisse) ela própria tinha o mesmo 
brilho nos olhos quando observava um jovem William Riker. Ainda assim, 
jamais se arrependera da decisão que tomara quando Riker se alistara na 
Frota e o mais velho, mas igualmente interessante Jackson Carter, havia 
lançado um olhar interessado sobre ela. 

Descobrira que havia uma grande diferença entre Riker e o seu Jack. 
Riker era auto-suficiente, mas Carter definitivamente precisava de alguém 
para manter o corpo e a mente unidos. E Eleanor "Traça de Livro" havia 
ficado mais do que feliz em assumir essa necessidade bem como todas as 
outras. 

Ela retirou os vegetais do fogo. 
— Olhe onde pisa, Stephy — disse, severa, lutando contra os músculos 

que tentavam formar um sorriso em sua boca. — Ele é velho o suficiente 
para ser.... amigo do seu pai. 

— Uhum. 
Stephy, graças a Deus, não lembrava Eleanor de si mesma nessa idade 

nem fisicamente nem quanto à personalidade. Eleanor havia, falando 
gentilmente, se desenvolvido mais tarde. Stephy, por outro lado, era uma 
combinação agradável de vivacidade e inteligência. Era magra, porém 
arredondada nos lugares certos. Seu cabelo preto era curto, mas de alguma 
forma ela conseguia sempre ter algumas mechas caindo de lado para lhe dar 
um pouco mais de graça. 

Podia passar do flerte para o trabalho em um instante, dependendo da 
situação. Na verdade, quando assuntos técnicos eram discutidos, Carter tanto 
chamava sua filha como sua mulher para aconselhar-se. 

No planeta Paraíso, Carter tinha orgulho de dizer que nenhum indivíduo 
era desperdiçado. Todos tinham uma função. A linha entre infância e idade 
adulta era, portanto, apropriadamente tênue, pois adolescentes arcavam com 
responsabilidades adultas e eram tratados de forma que suas contribuições 
importassem. 

Em Paraíso, a idade adulta vinha tão logo uma pessoa estivesse pronta 
para recebê-la. 

 
 
Riker e Carter estavam na sala da casa simples e funcional de Carter. A 



sala de visitas era espartana, os móveis feitos de material sólido e confiável, 
e não especialmente decorativo. Riker virava as páginas de um antigo livro, 
Capitão Blood, de Sabatini, e virou-se para Carter, que examinava os planos 
para as atividades do dia seguinte. 

— A construção do próximo gerat está de acordo com o prazo — Carter 
comentou, de modo neutro. Riker olhou para ele com uma pergunta 
estampada no rosto, e Carter explicou:— Gerador Atmosférico. 

Riker sacudiu a cabeça. 
— Como pode ter paciência para isso? — perguntou. — Percebe que 

entrou em um projeto que não será completado em seu tempo de vida? 
— Ah, não sei — comentou Carter. — Eu pessoalmente estou 

planejando viver para sempre. 
— E mesmo? 
— Mesmo. 
— E isto? — Riker ergueu o livro. — Não sabia que material impresso 

está fora de moda? 
Carter suspirou profundamente. Levantou-se sacudindo a cabeça com 

lentidão. Falou como se repreendesse uma criança, enquanto cruzava a sala 
até Riker e tirava o livro de suas mãos. 

— Will, Will, Will — suspirou. — Não entende nada de coisa nenhuma, 
não é? 

Riker sorriu e apoiou-se numa mesa. 
— Me agrade — disse. — Explique-me em palavras de uma sílaba. 

Neste momento a porta da cozinha abriu-se e Eleanor e Stephy saíram 
carregando duas travessas de comida. 

— O jantar está servido — chamou Eleanor. 
Momentos mais tarde, estavam sentados em torno da mesa de jantar, e 

Riker olhava com interesse forçado aos vegetais que estavam à frente deles. 
— Parece excelente — comentou Riker. 
— Ridículo — disse Carter. 
Sua esposa olhou para ele, com claro desagrado. 
— Jack, eu trabalhei duro! 
— Eu sei disso, Ellie — disse. — Não estou falando por mim. Mas eu 

me lembro que Will aqui era mais o tipo carne com batatas. 
— Oh, sinto muito — disse Ellie. — Will, poderíamos sintetizar alguma 

coisa para você. Eu só pensei que preferiria alguma coisa que tivesse 
crescido no planeta. 

— No planeta — enfatizou Carter, segurando uma cenoura de uma cor 
bastante curiosa. — Nós conseguimos reintroduzir nutrientes no solo. Antes 
esta terra não dava nada. Agora temos acres de coisas crescendo. 



Sorrindo ao ver o entusiasmo de seu amigo, Riker pegou a cenoura e 
mordeu a metade. 

— Excelente. 
— E como as coisas têm de ser feitas, Will — continuou Carter. — 

Homem contra o planeta, um pouco de cada vez. A humanidade viu o que 
aconteceu décadas atrás — continuou, sombrio, com o conceito de 
terraformização feita de uma só vez (E4). Mostra como a tecnologia pode ser 
pervertida. 

— Tornou-se contrário à tecnologia agora, Jackson? — perguntou Riker, 
enquanto vegetais eram colocados em seu prato por uma super-alegre 
Stephy. — Reivindicando que o homem tornou-se muito mecanizado? Que 
as máquinas fazem coisas demais para ele? 

— Não, não sou contrário à tecnologia — resmungou Carter. — Eu sei 
que nem começaríamos a desenvolver este planeta sem o geradores de 
atmosfera, por exemplo. E admito que sintetizo um bom bife de vez em 
quando. Máquinas como suplemento são ótimas, mas não como algo que se 
sobreponha. Você praticamente não compreende isso. 

— É claro que sim. 
— Claaaaro que sim. 
— Eu compreendo! — disse Riker, ofendido. 
— Jack — Ellie começou, colocando de lado a colher com que estava 

servindo. 
Mas Carter não a ouvia. Ao invés disso ele estendeu a mão e segurou a 

mão direita de Riker, observando-a. 
— Olhe para isso — continuou, tocando-a. — Eu me lembro quando 

suas mãos eram tão duras quanto as de qualquer um. Olhe agora. A pele lisa 
e macia. Nenhuma dureza ou rachadura. Seu problema é que sua nave tornou 
as coisas confortáveis para você. 

— Dificilmente pode se dizer isso — respondeu Riker, retirando a mão. 
— É claro que o caso é esse. Eu li sobre essas coisas. Está numa nave 

classe Galaxy, não é? 
— A Enterprise — ele assentiu. 
— Certo, certo, qualquer uma. Tudo ativado pela voz, exceto alguns 

painéis, que são lisos. Nenhum botão desagradável para atrapalhar. — Carter 
ria de orelha a orelha. — Salas de recreação, piscinas, holodecks. O emprego 
mais confortável do mundo. 

Ele sabia que seu amigo estava só provocando, mas ainda assim Riker 
não podia evitar de sentir-se na defensiva. 

— Você não duraria uma semana, Jackson. 
— Certo, certo. Eu morreria de tédio. Aqui, há sempre alguma coisa 



acontecendo para que você suje as mãos. 
Naquele momento a fina porta translúcida explodiu para dentro. 
Riker pulou da cadeira e virou-se, a tempo de ver uma massa de pele 

rugindo vir sobre ele, a boca aberta mostrando duas horríveis fileiras de 
dentes afiados. 

O monstro aterrissou no peito de Riker, jogando-o no chão. Riker bateu 
cegamente, agarrando a criatura pelo pescoço e empurrando para cima. As 
mandíbulas se fecharam a meros centímetros de seu rosto. 

— Merda! — gritou Carter, levantando-se. Tudo parecia ter acontecido 
em três segundos durante os quais Carter havia ficado congelado. Então ele 
foi em frente e agarrou a criatura por trás, tentando tirá-la de cima de Riker, 
que lutava. 

Stephy caiu para trás, gritando, e Ellie virou a mesa redonda, criando um 
escudo entre a fera e sua filha. 

Riker não conseguia ver o animal claramente. Tudo que podia ver eram 
os dentes tentando alcançá-lo, em uma boca tão grande quanto seu rosto. O 
hálito fétido o atingia em cheio, os rugidos tão profundos quanto o pulsar 
dos motores de dobra. Ele esmurrou o animal, dobrando as pernas sob ele e 
então chutando como uma mola ao desdobrar-se. 

Mas Carter, que ainda estava nas costas do animal, não teve tempo de 
sair do caminho quando este foi atirado para trás, caindo em cima dele. 

De repente, Stephy e Ellie estavam lá, com longos arpões elétricos nas 
mãos. Com coordenação perfeita, sua histeria momentaneamente esquecida, 
elas batiam os arpões nos flancos da criatura. Ela se encolheu e urrou, saindo 
de cima de Carter, que arfava e segurava a lateral do corpo. 

A criatura saltou sobre as quatro patas, rosnando, tentando avançar de 
um lado ou do outro enquanto atacada pelos arpões. 

Nessa hora, Riker já estava com seu phaser. Não parecia uma missão 
perigosa, mas ele o havia levado mesmo assim. 

— Fora do caminho! gritou, e imediatamente fez a mesma coisa. A 
criatura o avistou, começou a saltar e Riker atirou, regulando para tonteio 
forte. 

A criatura foi jogada para trás, batendo contra a parede oposta. A 
prateleira caiu, os livros despencando sobre ela. 

A criatura levantou-se e atacou novamente. 
Novamente Riker atirou, mantendo o fogo. A criatura estremeceu sob o 

fogo cerrado e Ellie tapou os ouvidos para bloquear o uivo do phaser. 
O animal finalmente caiu e parou de se mover com um último rosnado. 

Riker soltou o botão e o phaser desligou. 
Houve um silêncio mortal. Riker olhou a criatura por um longo 



momento. Coberta por uma pele marrom e cinza era do tamanho de dois 
grandes huskies, com um corpo que parecia ser só músculos. A cabeça 
triangular era só mandíbulas. A cauda curta movia-se em espasmos. 

— O que diabos é isso? — perguntou Riker. 
A criatura levantou-se de repente. Momentaneamente desorientada, 

bateu contra uma poltrona, jogando-a de lado. 
— Mate-a! Mate-a! — Stephy gritou. 
Riker rapidamente mudou a regulagem do phaser para matar, enquanto o 

animal, atraído pelos gritos de Stephy, se virava e focalizava sua atenção 
sobre ela. Carter, ainda segurando o corpo, tentou entrar na frente. 

— Fique abaixado! — gritou Riker, e atirou. A criatura urrou uma vez 
mais e desapareceu. 

Eles ficaram lá por um longo momento, arfando, tentando se recompor. 
 
 
Lentamente, Riker virou-se para seu amigo: 
— Gostaria de me contar sobre isso? Por exemplo, como diabos aquilo 

entrou aqui? Onde está sua segurança? 
— Pensamos que havíamos matado todos eles — Carter respondeu. — E 

com nada vivo no planeta além de nós, não precisamos de muita segurança. 
Ellie estava terminando o curativo em Carter. Mark Masters, o cientista 

chefe de Starlight, também funcionava como Médico Chefe. Ele havia 
acabado de examinar Carter e confirmou que não haviam ossos quebrados ou 
outros ferimentos sérios. 

Uma porta substituta já havia sido sintetizada e instalada. Exceto pela 
mobília quebrada e o ar geral de desconsolo, ninguém seria capaz de dizer 
que estas pessoas haviam lutado por suas vidas apenas a uma hora atrás. 

— Esse foi um exemplo dos animais que tentaram criar? — perguntou 
Riker. 

Carter assentiu devagar. 
— Minha culpa. Eu tentei bancar Deus e produzimos aqueles monstros. 
— Fizemos o que pensávamos ser o certo — comentou Masters, 

obstinado, olhando para Riker. Estava claro para o primeiro oficial da 
Enterprise que Masters sentia-se extremamente defensivo. 

— Todos perceberam após o ocorrido. 
— Não era necessária muita previsão — replicou Riker. 
— O que isso significa exatamente? — exigiu Masters. 
— Significa que quando se cria por bioengenharia algo tão feroz quanto 

aquilo, só se pode esperar que se vire contra você. 
Masters começou a se levantar, punhos cerrados, mas Carter o alertou 



com uma palavra dura. Ainda de cara feia para Riker, Masters sentou-se 
lentamente. 

— Não estávamos lidando com nenhum animal particularmente feroz 
quando começamos, Will — Carter falou, lentamente. Nós trabalhamos com 
genes de diversas criaturas, notadas por sua resistência e habilidade de serem 
domesticadas. Primariamente eles são hukors, embora nós os tenhamos 
cruzados com... 

Riker ergueu a mão. 
— Pode dar os detalhes aos outros cientistas — disse. — Só me diga 

uma coisa: Qual foi o resultado? 
— O resultado foi o que viu — Masters falou, irritado. 
— De certa forma conseguimos o que queríamos — disse Carter. — Os 

animais que criamos eram capazes de sobreviver ao clima de Paraíso. 
Duráveis, incansáveis, e vão de recém-nascidos a adultos em menos de 
quatro semanas. E possuem uma capacidade admirável para armazenar 
alimento. Como camelos. 

— Mas?... — Riker esperou que ele terminasse. 
Masters e Carter olharam um para o outro. Carter finalmente disse: 
— Os primeiros foram ótimos, mas alguma coisa na mistura, eu não sei... 

Tornaram-se selvagens. Incontroláveis. Começamos a chamá-los de Coisas 
Selvagens e o nome pegou. 

— Por que não os destruiu? 
— íamos fazê-lo — respondeu Masters. — Mas então um dos nossos 

geradores caiu. Era o responsável pelo campo que mantinhas as Coisas 
Selvagens e um grupo deles escapou para o planeta. 

— Isso foi há mais de um ano atrás — Carter contou-lhe. — Saímos para 
caçá-los, e pensamos que havíamos pego todos. O que você transformou em 
átomos, pelo qual sou muito grato, por falar nisso, era claramente um velho. 
Provavelmente o último e de alguma forma passou pelos nossos 
observadores. 

— Eu não compreendo uma coisa — disse Riker 
— Só uma? — perguntou Masters, inocentemente. Riker ignorou-o. 
— Como eles sobrevivem lá fora? O que diabos eles comem? 
Mais uma vez Carter e Masters trocaram olhares e então Masters 

respondeu lentamente: 
— Um ao outro. 
— O quê? — sussurrou Riker. 
— Quando dão á luz, têm ninhadas grandes — disse Masters, tentando 

soar muito distante e científico. — Muito mais do que precisam para renovar 
a espécie. Então os adultos comem os menores, e as mães cuidam dos outros 



até a fase adulta até que o filhote... 
— Complete o ciclo — disse Carter. — Algumas vezes. Eles também 

consomem membros do grupo que são muito velhos para correr ou ficam 
doentes, ou feridos, seja lá o que for. 

— É realmente muito eficiente — comentou Masters. — De uma certa 
maneira grotesca. 

— Para dizer o mínimo! — disse Riker. — Jackson, eu não posso 
acreditar que tomou parte nessa festa! 

— Festa! Carter socou o braço da cadeira e gemeu com a dor que atingiu 
sua lateral. — Isto não é uma festa! Terraformizar é lutar pela sobrevivência 
contra um planeta que está deixando bem claro que não o quer. E você tem 
de fazer o que puder para sobreviver. 

— Mesmo se significar criar uma raça de canibais? — Riker falou, 
desdenhoso. 

— Essa certamente não era nossa intenção — protestou Carter. — E eu 
acho que você sabe disso. Além do mais, pensamos que havíamos retificado 
o erro. Obviamente estávamos errados, mas estou certo de que não resta 
mais nenhum deles. 

Houve uma grande pausa. 
— Vai relatar isso à Frota? — perguntou Masters. 
— O que acha? — replicou Riker. Masters levantou as mãos. 
— Eu sabia. Eu sabia que não podíamos confiar neles. — Levantou-se, 

começando a andar furiosamente. — Ele é seu velho amigo. Pensei que 
poderia controlá-lo. 

Riker olhou divertido para Carter: 
— Controlar moi? 
— Foi uma idéia passageira — Carter falou. 
— \So nos desativar — dizia Masters. — Eu sei. É como trabalham. 
— Não vamos desativar coisa alguma — Riker falou, cansado. — 

Jackson, esse cara alguma vez fecha a boca? 
Carter lançou um olhar para Masters; 
— Raramente. 
— Obrigado, amigo — Masters falou, seco. 
— Agora olhe — Riker disse, inclinando-se para frente. — Certamente 

este negócio tem de ser relatado. Eu seria negligente em minhas obrigações 
se não o fizesse. Mas até onde tem de ser mencionado está a meu cargo. 

— E o que isso significa? — Masters ainda estava na defensiva. 
— Significa que tenho a maneira de dar uma chance a velhos amigos — 

disse Riker. — Significa que estou aqui por um mês, lembra-se? Que haverá 
tempo de sobra para ver como as coisas são feitas, como toda a operação está 



sendo dirigida. Então eu posso fazer seja lá qual forem as recomendações 
necessárias. E se as Coisas Selvagens não forem mais um problema a ser 
considerado e se vocês podem realmente controlar as coisas, então estou 
certo que não surgirão idéias de quebra de contrato. 

Ele parou por um segundo e então estendeu as mãos na direção de 
Masters. 

— Satisfeito? 
Masters sorriu lentamente. 
— Parece justo. —Ele olhou para Carter enquanto falava. — Estou 

impressionado. Seu amigo parece o tipo franco. 
— Obrigado — disse Riker, embora o comentário não tivesse sido 

dirigido a ele. 
— De nada — ele disse. — Considerando que o chamam de 

Thunderball... 
Risos femininos foram ouvidos claramente por trás dele, e Riker cobriu o 

rosto. 
— Nunca vai esquecer isso não é Squibby? 
— Não enquanto eu tiver essas reações como resposta e continuar 

gostando delas — respondeu Carter. 
Stephy olhava de um adulto para outro. 
— Eu não entendi. Por que o chamam de Thunderball? 
— Quando for mais velha — respondeu Carter. Stephy fez um ruído 

chateado. 
— Sou adulta o bastante para fazer tudo por aqui. Por que não posso 

ouvir as coisas boas? 
Todos os três adultos na sala fizeram coro. 
— Quando for mais velha. 



Oito  
 
Deanna Troi podia ler o humor do capitão. Assim como todos na sala. 
— Onde diabos está Stone? — ele exigiu. 
Era uma pergunta em aberto para cada um presente à sala de reuniões. 

Worf, que já estava sentado respondeu: 
— Eu o vi há alguns minutos atrás. Disse que estaria aqui logo em 

seguida. 
— Logo em seguida. — As palavras de alguma forma tinham um ar mais 

sinistro quando Picard as dizia. 
— Ele virá logo em seguida. 
Troi olhou em torno da sala. Havia uma grande quantidade de emoção 

flutuando, e ela tentou ligar cada uma à sua fonte. Sentia desagrado do 
capitão, confusão de Geordi La Forge, simpatia (simpatia por quem?) de 
Beverly Crusher, e de Worf... 

Sua mente esquivou-se de Worf. Havia alguma coisa no klingon, alguma 
coisa que a perturbava. Não estivera lá antes... 

Não. Ela sabia exatamente quando havia acontecido, quando o muro 
entre Worf e ela havia sido erguido. Decidiu não aprofundar-se no assunto, 
pois as lembranças ainda eram muito dolorosas. 

Naquele momento a porta da sala de reuniões assobiou abrindo-se, e 
Stone entrou. 

Geordi, Worf e Data, por cortesia, ergueram-se um pouco de suas 
cadeiras. Picard permaneceu congelado junto à sua. 

— Requisitei sua presença com rapidez, comandante — Picard 
assinalou, com dureza. 

— Sim, senhor — foi a resposta calma. — Minhas desculpas. 
Lentamente, deliberadamente, caminhou ao longo da mesa até uma cadeira 
vaga. Então cruzou os braços e colocou-os sobre a mesa, olhando para o 
capitão em expectativa. 

Imediatamente Deanna tentou obter uma impressão superficial dele, uma 
idéia geral do tipo de homem que era. 

— Suponho — Picard falava lentamente — que apresentações devem ser 
feitas. — Rapidamente, indicando os nomes mesmo daqueles que Stone já 
havia encontrado, de modo a cumprir o protocolo, Picard apresentou cada 
um de seus oficiais a Stone e Stone a cada um deles. 

Stone assentiu levemente a cada um. Seu olhar, no entanto, estava sobre 
Deanna. 

Seu olhar duro estava fixo no dela. 



Ela sentia ondas de simpatia. E teve a sensação esmagadora de que havia 
tanto em Stone, tantas coisas, considerável profundidade... 

E a porta fechou. Ele a bloqueou. Bloqueou... a ela! 
Não sabia se ria alto ou engasgava. A troca havia durado apenas um 

momento, mas uma grande quantidade de informação já havia sido 
partilhada. 

Mas não tudo. 
Podia forçar a entrada. Os humanos podiam bloqueá-la, é verdade, mas 

se ela se decidisse, se se concentrasse, poderia ultrapassar esses bloqueios. 
Na verdade, numa situação de crise onde o capitão precisasse de 
informações para tomar uma decisão de vida ou morte, era precisamente isso 
que ela iria fazer. 

Mas essa não era a situação, no entanto. E para forçar seu caminho pela 
mente de. Stone.... era errado. Não iria, não poderia fazer uma coisa desse 
tipo. Ultrapassar os desejos de outro ser deste modo seria o equivalente a 
uma agressão. 

Se fizesse qualquer coisa do gênero iria destruir sua paz interior. Não 
teria equilíbrio ou habilidade para ouvir os Céus Cantores. 

Stone parecia estar sorrindo de seu desconforto, uma dor que somente 
ele entendia. Troi forçou-se a sorrir e encontrar seu olhar, mas ele já estava 
olhando para outro ponto, como se sua mente houvesse divagado. Ainda 
assim, instintivamente, ela sabia que não. 

— Conselheira? — Era Picard, sentindo que algo estava errado. Voltou-
se para ele. 

— Sim, capitão? 
— Problemas? 
— De modo algum. 
— É bom ouvir isso. — Ele fez uma pausa. — Eu certamente desejaria 

dizer que não temos nenhum problema, mas este não é o caso. Uma situação 
surgiu no planeta Culinan que exige nossa atenção imediata. 

Culinan tem sido uma monarquia há muitos anos, e o povo está ansioso 
por mudanças. Muitos sentem que o monarca atual, Ryne, tornou-se muito 
opressivo. Recentemente — continuou — o monarca de Culinan decidiu que 
queria marcar eleições livres pela primeira vez na história de seu planeta. 
Pediu ajuda à Federação para organizar as eleições. Um time de diplomatas 
foi enviado para assessorá-los — estritamente como observadores e 
orientadores, vocês compreendem. 

— É claro — comentou Troi. 
— Assim — disse Picard —, as eleições aconteceram, foi votada a saída 

de Ryne — ele colocou a mão sobre a mesa —, e Ryne decidiu que não 



estava pronto para sair. Declarou nulas e inválidas as eleições e declarou-se 
vencedor. Isto levou o povo ao ponto de revolta. Ryne prontamente 
transformou os embaixadores em reféns e está dizendo que se a Federação 
não o ajudar a conter a rebelião, ele vai matar os reféns. 

— Cara simpático — resmungou La Forge. 
— Assim, fomos despachados. Devemos estar lá dentro de trinta e seis 

horas em dobra seis, se não houver problemas. Sr. La Forge? 
— A Enterprise está sussurrando lindamente, capitão — respondeu La 

Forge, completando com um sorriso. — Graças ao seu engenheiro chefe. 
— Eu não pensaria em dar o crédito a ninguém mais. Bem, como esta é 

uma séria situação diplomática, estou pensando em liderar o grupo avançado 
eu mesmo. Comentários? 

— Taticamente um movimento ruim — Worf falou imediatamente. — 
Arriscar o capitão deve ser evitado sempre que possível. 

— Não sei o quanto isso é possível na atual situação. — Voltou-se para 
Stone e perguntou, deliberadamente: — Quais as suas considerações sobre o 
assunto......Número Um? 

Pronto. Ele o havia dito. Dado um passo na direção da aceitação de 
Stone como substituto de Riker, embora temporariamente, usando aquele 
antigo termo militar que havia aplicado a Riker tão casualmente e 
confortavelmente. 

 
 
Deanna Troi olhou do capitão para Stone com grande interesse. Este era 

exatamente o tipo de situação em que Riker iria tentar com toda a força 
reprimir o instinto de Picard de liderar seus homens de todas as maneiras, em 
todas as situações. A maioria das vezes Riker conseguia demovê-lo. 
Ocasionalmente não, ocasiões em que Riker parecia ficar um tanto 
aborrecido. 

Stone franziu os lábios e então deu de ombros. 
— Vá em frente. Tem o direito de arriscar ser morto. Silêncio mortal. 
— Está dizendo — Picard comentou devagar, tentando compreender o 

que acabara de ouvir — que não deseja comandar o grupo avançado? 
— Não. Estou dizendo que se é o que deseja, é seu direito fazê-lo. — 

Franziu a testa. — Está dizendo que não é, capitão? 
— É claro que não estou dizendo isso! — respondeu Picard, a voz mais 

dura do que gostaria. 
— Estou dizendo — continuou Stone — que se deseja liderar o grupo 

avançado, ótimo. 
— E como isso lhe pareceria? 



— Uma indicação de como confia pouco em mim. — Inclinou-se para 
frente, repentinamente tenso. Continuou firme. — Porque se Riker estivesse 
aqui não hesitaria em enviá-lo. Correto? 

O instinto de Picard seria rejeitar a insinuação sem hesitar. Mas então, 
quase surpreendendo a si mesmo, percebeu que assentia. 

— Muito bem — disse Picard. — Acha que pode lidar com isso. A 
situação em Culinan? 

— Esta não é a pergunta, não é? A pergunta é, você acha que posso? 
Os outros membros da tripulação olhavam de Stone para Picard para 

Stone e de volta. Era como assistir a uma partida de tênis. 
— Não o enviarei a uma situação se sente que não pode manejá-la — 

Picard disse. 
— Não existe tal coisa. Picard suprimiu uma risada. 
— É assim tão confiante? 
— Sim. 
A expressão de Stone nunca mudava, nunca mostrava o menor traço de 

emoção. "Rosto de pedra", pensou Troi. 
Por um longo momento, Picard ficou em silêncio. Então recostou-se e 

disse: 
— Execute. Escolha o grupo avançado, comandante, irá liderá-lo. 
Stone inclinou levemente a cabeça. Foi tudo. Picard voltou-se para 

Beverly. 
— Dra. Crusher, prepare a enfermaria para prováveis vítimas, embora 

esperamos que não haja nenhuma. Acima de tudo queremos recuperar 
aqueles diplomatas sãos e salvos, sem violar a Primeira Diretriz. Será uma 
espécie de número de equilíbrio — sem a rede de segurança. 

 
 
Quando a reunião foi suspensa minutos depois, Picard fez um pequeno 

gesto para Troi. Deanna já estava tão afinada com o Capitão que já havia 
sentido seu desejo de falar-lhe em particular, antes dele dar qualquer 
indicação. 

No momento em que as portas se fecharam atrás dos outros, Picard 
virou-se para Troi: 

— Bem, conselheira? Impressões? 
Ele não precisava especificar impressões sobre o quê ou quem. Ambos 

sabiam sobre o que falavam. 
— O comandante Stone tem uma mente bastante poderosa — ela 

comentou devagar. — Vontade muito forte. De certa forma tão forte quanto 
o senhor. Mas sem seu desejo de abertura. Ele se resguarda bastante. 



— Dissimulado? 
— Cauteloso. 
— Ele está escondendo alguma coisa. Ela sorriu. 
— Não estamos todos? 
Ele assentiu e levantou-se de sua cadeira. Caminhou até a parede 

lentamente. Chegando à escotilha, observou as estrelas que corriam para 
longe deles. 

— Até onde poderia examiná-lo? 
— Eu não o farei de modo a violar seu direito à privacidade — ela falou, 

inflexível. — Não pode me pedir tal coisa, capitão. 
— Nem iria fazê-lo — assegurou-lhe. Ele hesitou, e Troi comentou: 
— Ainda está preocupado. 
Concordando, Picard voltou-se para ela e disse: 
— O comentário geral na Frota é que nosso comandante Stone é um caso 

de síndrome espacial. 
As sobrancelhas dela se uniram ao ouvir isso. 
— Acham que ele é louco? 
— Alguns têm essa opinião, sim. 
— Então o que em nome dos céus ele está fazendo numa posição de 

poder em uma nave estelar? 
— Porque — Picard disse — não têm provas. O que acha disso, 

conselheira? A melhor estimativa. O comandante Stone é são? 
— Sim. 
— Ele está louco? 
— Não. 
Ele piscou e sorriu de leve. 
— Você parece bastante certa. Considerando que teve apenas impressões 

superficiais. 
— Não me entenda mal, capitão. O que é superficial para mim poderia 

levar três meses de sondagem contínua para um não-betazóide aprender. E 
com resultado não tão confiável. — Parou por um momento, sentindo que o 
Capitão ainda tinha receios. — Insanidade num humano é muito fácil de 
detectar. Padrões de pensamento são aleatórios ou controlados. Ou isso ou 
certos aspectos ficam em desproporção em relação a outros... Paranóia, por 
exemplo. Mesmo minha leitura superficial do comandante Stone detectaria 
isso. Sua maneira de lidar com as coisas pode ser original, até mesmo 
ofensiva, mas ele não é louco. 

— Original — meditou Picard. — Por exemplo, psicologia reversa. Ele 
queria ter certeza de que eu ficaria na nave, então ao invés, incitou-me a ir à 
superfície. 



— Isso mesmo — Troi disse, com um sorriso. 
— Acha que foi isso o que ele fez. 
— Parece uma possibilidade. Certamente ele não estava intimidado pela 

idéia de liderar o grupo avançado. Nada o intimida, na verdade. É como se.... 
— A voz dela sumiu quando percebeu. — Ele não tem medo da dor. 

— Desculpe-me, conselheira.... 
Ela tentou encontrar as palavras para se expressar, e mais uma vez 

desejou ser totalmente betazóide, de modo que pudesse comunicar-se 
telepaticamente e não ser limitada pelo desajeitado verbal. 

— A dor tem muitas formas para os humanos — disse. — A dor da 
morte, do embaraço, a dor do ostracismo social... é uma emoção muito 
poderosa, e uma das mais facilmente percebidas. E eu não a percebi nele. 

— Significando que ele não a sente? 
— Significando que ele a reprime tanto que não é facilmente tocada. E 

isso é incomum. 
— Estranho — comentou Picard. — Há uma expressão coloquial 

humana: "Sem dor" geralmente significando que o indivíduo está 
embriagado ou ao invés disso avoado em uma névoa agradável. 

— O comandante Stone certamente não é "avoado", capitão. 
— Realmente não — disse Picard. — E eu não posso deixar de sentir 

que devo proceder com toda cautela para lidar com ele. 
Picard virou-se e dirigiu-se à ponte, e Troi seguiu-o. Por um momento 

ela se surpreendeu quando viu Stone sentado na cadeira de Will Riker. Então 
percebeu que não era a cadeira de Will Riker, era a cadeira do segundo em 
comando. Naturalmente seria lá que Stone se sentaria. 

Ainda assim, o fato a atingia como um pequeno espinho no coração. 
Clareou a mente, recompondo seu equilíbrio mental, e caminhou até sua 
cadeira do outro lado. 

Picard foi até a cadeira de comando, mas não se sentou. Ele nunca o 
fazia quando ia dar ordens. 

— Sr. Crusher — disse a Wesley. — Programe curso para Culinan, 
dobra seis. 

Os dedos de Wesley voaram pelo console e ele assentiu, seguro. 
— Curso estabelecido, senhor. 
Picard apontou com um gesto levemente cortante. 
— Acionar. 
Suavemente a Enterprise manobrou e acelerou para velocidade maior. 
Picard descansou em sua cadeira e voltou-se na direção de Stone. Ele 

observou enquanto o comandante, silencioso, examinava a ponte 
detalhadamente. Afinal Picard disse. 



— O que acha da ponte, comandante? Ainda olhando em frente, Stone 
disse: 

— Tecnicamente, muito impressionante, capitão. Picard inclinou-se para 
adiante, ironicamente. 

— Não posso deixar de notar sua ênfase na palavra "tecnicamente". Há 
algum outro aspecto da ponte que acha deficiente? 

Com lentidão, Stone sacudiu a cabeça. 
— Não gostaria de saber. \&i deixá-lo zangado. 
Todas as cabeças se voltaram, e Picard era a mais confusa de todas. 
— Comandante Stone — disse, cuidadoso —, sejam quais forem as 

discordâncias que tenha tido com o capitão Borjas, fazemos as coisas 
diferentes na Enterprise. Se tem preocupações, nós as discutiremos 
livremente, sem medo ou reprimenda. Este é o tipo de comunicação que 
comentei anteriormente. Eu lhe asseguro, seja o que for que tem a dizer, se 
for apresentado de uma maneira calma e razoável eu não vou me zangar. 

Calma e razoavelmente, Stone disse: 
— Uma coisa: o garoto tem de sair. Wesley ficou branco como a morte. 

Por trás de Stone, Worf rosnou: 
— O garoto? 
— E a máquina — Stone completou. Data virou-se e olhou para Stone. 
— No meu gabinete, agora — Picard falou, zangado. 
— Não acho que devemos ir para o gabinete — disse Stone. 
— Por que não? 
— Porque não estou pronto para me reunir. 
Picard levantou-se lentamente, ficando acima de Stone. Stone, 

sabiamente, não levantou-se também. 
— Temos de conversar — rangeu Picard. 
Troi olhava de um para o outro. As ondas de fúria de Picard batiam 

contra ela como coisas vivas. E Stone... Tranqüilo. Em paz. Equilibrado. 
Mas sua voz era como ferro, quando falou: 

— Capitão, pediu minha opinião. Eu o avisei. O senhor dispensou o 
aviso. Eu lhe disse. E agora está zangado comigo. 

Troi sabia instintivamente o que se passava na mente de seu capitão. 
Picard estava bloqueado. Ele poderia ordenar que Stone conversasse em 
particular, até mesmo fazer Worf carregá-lo até lá, o que Worf parecia 
pronto para fazer. Mas Stone estava desafiando-o abertamente. Muito bem, 
então. Desafio aberto, abertamente aceito. 

— Você — Picard disse, severo — irá aprender a ter respeito pelos 
outros membros da tripulação. 

— Eu tenho respeito — Stone atirou de volta. — Também tenho 



dúvidas. A ponte de uma nave estelar não é lugar para um garoto, e eu sinto 
muito Sr. Crusher, mas é como me sinto. Você é um alferes interino, seja lá 
o que diabos isso queira dizer. Eu não sei. Alguém aqui sabe? 

Picard respondeu duramente. 
— Significa que o Sr. Crusher, por suas ações, conquistou uma posição 

de responsabilidade na ponte... 
— Uma posição que poderia, e deveria, ser preenchida por qualquer um 

entre cinco dúzias de pessoas nesta nave, todas elas aprovadas pela 
Academia da Frota. E quanto ao andróide em operações... 

Picard odiava profundamente estar na posição de defender sua tripulação 
de ponte, mas Stone claramente não ia deixar o assunto de lado. 

— O Sr. Data é um membro valioso da tripulação de ponte. 
— Eu não gosto disso, senhor — Stone disse. — Não gosto de ter 

máquinas, não importa o quanto sofisticadas — sinto muito Data — em 
posições de autoridade. Está ciente do desastre das experiências com o 
M5(E5), quando tentaram colocar um computador no comando de uma nave, 
no lugar do capitão? 

— Isso foi décadas atrás — reagiu Picard. — O Sr. Data é muito mais 
avançado do que o M5. 

— Nesse momento a Frota está conduzindo experiências para 
compreender minha estrutura e capacidade — Data auxiliou. 

Não foi de grande ajuda. 
— Oh, isso é maravilhoso! — exclamou Stone. — Ele está no posto de 

operações e nós nem compreendemos totalmente como ele funciona! 
Então Stone levantou-se, a linguagem corporal diretamente em desafio a 

Picard. 
— Comandante — Picard falou, com uma calma perigosa —, os 

sentimentos que está expressando são completamente fora de propósito para 
alguém usando este uniforme. 

— Capitão — Data falou, pensativo —, o senhor e o comandante Riker 
expressaram a mesma preocupação. 

Picard parou no meio da frase e voltou-se para Data. 
— No passado o senhor claramente declarou que crianças não tinham 

lugar na ponte — disse Data. 
— Sim, mas.... — Picard descobriu de repente que não podia olhar nos 

olhos de Wesley. — Isso foi antes de eu conhecer as habilidades do Sr. 
Crusher. 

— E — continuou Data — como me lembro, o comandante Riker, assim 
como o comandante Stone, citou preocupações sobre trabalhar com uma 
máquina. Então, embora eu obviamente não concorde com as afirmações do 



comandante Stone, elas sem dúvida são condizentes com reações humanas 
prévias. 

— Sim, mas — Picard gesticulou, indefeso — foi a maneira como o 
comandante Stone o disse. 

Stone sentou-se devagar, parecendo arrependido. 
—Sinto muito, capitão. — Ele falou sinceramente. — Tentarei ter mais 

tato quando expressar minhas opiniões no futuro. 
 
 
Foi algum tempo depois que Troi entrou no gabinete de Picard. O 

capitão estava sentado, olhando para o espaço vazio. Troi continuou de pé, 
segurando as mãos à sua frente até que Picard falou. 

— Ele o fez, não é? 
Ela ergueu uma sobrancelha 
— "Fez", capitão? 
— Me fez parecer um idiota em frente à minha tripulação. 
— Eles sabem que os estava defendendo, senhor Ele se levantou e 

contornou a mesa. 
— Então por que pareceu que eu era algum tipo de tirano? 
— Perdeu seu senso de equilíbrio. 
— Verdade. Eu perdi, não foi? — disse. Suspirou. — Pensar em como 

Stone chacoalhou Andrew Borjas me colocou ainda mais em guarda do que 
deveria estar. Fez-me reagir exageradamente. Conselheira, Stone está 
tentando me fazer perder o controle? 

Ela considerou o assunto. 
— Creio que é uma questão de controle. Ele quer saber quem tem o 

comando de uma situação. Isto, e também pode apenas querer ver se ele 
pode fazê-lo perder o controle. 

— Por quê? 
— Eu não sei. — Ela fez uma pausa e então disse: — Há maneiras de 

descobrir, no entanto. Maneiras além de sondagem mental. 
— Parece que precisa de um detetive — disse Picard. Ele deu um meio 

sorriso. — Onde está Dixon Hill, quando se precisa dele? 
— Ou Sherlock Holmes. — Ela retornou o sorriso. — Mas há maneiras. 

E vamos encontrá-las. 
Troi saiu do gabinete e viu Stone na cadeira de comando, parecendo 

seguro. Ele nem mesmo olhou em torno quando ela saiu e subiu pela rampa 
sem nenhuma palavra. 

Ela retornou à sua cabine e ponderou a situação por longos minutos. 
O que Stone tentava obter? Tinha algum tipo de plano? Estava apenas 



reagindo instintivamente? 
— Caso de síndrome espacial — pronunciou em voz alta. 
Um termo engraçado para dar brilho a um conceito assustador: alguém 

para quem os mistérios do espaço, a pressão de sua escuridão permanente, a 
necessidade constante de proteção artificial havia se tornado opressiva. 
Alguma coisa havia se quebrado apesar de toda a preparação psicológica, 
toda a certeza. 

Como poderia o desconhecido ser realmente testado quando, por 
definição, era desconhecido? 

Stone não era louco. Ela estava certa disso. 
Foi até seu console, chamou o arquivo de Stone, e começou a trabalhar. 



Nove  
 
Embora o terreno de Starlight tivesse sido naturalmente alisado para a 

criação do assim chamado centro turístico de Paraíso, ainda havia algumas 
áreas rochosas. 

William T. Riker estava sentado em uma delas agora, olhando pensativa-
mente para os céus. 

Ele pensava em antigas lendas de deuses que haviam ofendido seus 
superiores e haviam sido expulsos, para jamais voltarem ao reino dos céus. 
Riker, é claro, não tinha um ego tão inchado a ponto de pensar que era um 
deus. Mas havia caminhado por entre as estrelas, observado-as correrem por 
ele em uma rede ofuscante, até aceitar o fato como algo do dia a dia. Ele 
tinha aquilo como certo. 

Erguer os olhos para o céu e ver as estrelas paradas lá, bolhas imóveis de 
luz contra o fundo negro, parecia errado de certa forma. 

Riker queria empurrar o planeta para dobra dois, saltar na direção das 
estrelas e torná-las próximas o bastante para tocá-las mais uma vez. 

Não, não um deus. Um mero mortal que estava sentindo o gosto do que 
era para um deus ser sentenciado ao mundo dos mortais. 

Uma voz suave falou de repente, atrás dele. 
— Comandante? 
Riker virou-se sabendo, quem iria ver, antes de vê-la. 
— Olá, Stephy. 
Ela sorriu timidamente, aproximando-se dele. 
— Quer ficar sozinho ou coisa assim? 
— Quer dizer, se me importo que se junte a mim? — Ela anuiu. — Sem 

problemas. 
Sentou-se junto dele na rocha, um pouco junto demais. Ele escorregou 

alguns centímetros para providenciar uma distância discreta entre eles. 
— O que achou do planeta até agora? — ela perguntou. 
— Bem, tirando aquela Coisa Selvagem tentando me comer ontem, tem 

sido bastante calmo — ele falou, agradável. — Seu pai é um homem e tanto, 
tentando criar uma vida para as pessoas aqui. 

Ela deu de ombros. 
— Suponho que sim. 
Riker sorriu diante disso. De alguma forma, os filhos de grandes pessoas 

pareciam sempre pouco impressionados com seus pais, não importando suas 
realizações. Havia sempre aquela atitude de "claro, mas é só o papai" ou 
"mas é só a mamãe". 



— Sente falta de sua nave? — ela perguntou. 
— Como pôde perceber? 
— O modo como olhava para o céu. Como se as estrelas fossem seu lar. 

Ele assentiu. 
—Elas são, na verdade. De certa forma, a história da exploração espacial 
é igual ao que está acontecendo neste planeta. 
Ela olhou em torno, ceticamente. Ao longe, além dos limites 

confortáveis da atmosfera metamorfoseada, relâmpagos estalavam no céu. 
— Está brincando, certo? 
— Não, não estou brincando — disse, rindo. 
— Viagem espacial é glamourosa — ela disse, ansiosamente. — Ir a 

planetas estranhos e distantes e encontrar formas de vida exóticas... 
— Que querem comê-lo — ele completou. Ela sacudiu a cabeça e 

atingiu-o no ombro. 
— Agora está gozando de mim. Vamos. Exploração espacial não é 

assim. 
— Está olhando para a exploração do espaço como é agora, e 

comparando a este planeta como ele é agora. Não é justo. A exploração 
espacial nos primeiros dias era tão perigosa que só enviavam animais. 

Ela piscou surpresa. 
— Animais tripulavam naves estelares? 
— Não eram naves estelares! — ele riu. Estendeu as mãos de frente uma 

para a outra, formando um espaço de pouco mais de trinta centímetros. — 
Havia cápsulas deste tamanho. Bem, isto é um exagero, mas não muito 
maiores que isto. Tudo o que os primeiros exploradores do espaço, que eram 
chamados de astronautas, podiam fazer era sentar, por dias de cada vez, e 
tudo que as cápsulas podiam fazer era orbitar a Terra. Quando chegaram à 
Lua, foi um grande evento. 

— Você tem uma namorada? 
Riker piscou surpreso. Havia esquecido que conversar com Wesley 

Crusher, que falava habitualmente em seqüências lineares, não era a 
interação que normalmente se tinha com um adolescente. Stephy 
subitamente não estava mais interessada em discutir os méritos relativos 
entre a antiga e a moderna viagem espacial. Na verdade, pela direção da 
mudança de tópico, parecia que ela não estivera interessada desde o início. 

— Uma namorada? — perguntou. 
— Na sua nave — ela disse. — Você sabe, uma namorada. Ou — 

hesitou — uma noiva. Ou esposa. Ou esposas. 
Riu ao ouvir aquilo. 
— Não, sem esposa ou esposas. 



— Nem garotas de quem se sinta próximo? 
— Oh, há mulheres de quem me sinto próximo. 
— Próximo como? Olhou-a com curiosidade. 
— O quê? Quer nomes e datas? Ela olhou para o céu. 
— Só estou curiosa sobre como um cara com sua aparência não está 

ligado a mulher alguma, é tudo. Quero dizer, eu imaginava que alguém já 
teria... 

— Bem... — Sua voz desapareceu. Ela inclinou-se para frente ansiosa. 
— Há alguém, não é? — Seu tom era uma mistura de ansiedade e... 

desapontamento? Podia ser? 
— Há alguém com.... uma ligação emocional, vamos dizer assim. 
— Significando que ela está sempre em seus pensamentos. Concordou. 
— É uma maneira muito boa de descrevê-lo. 
— Então você e ela estão juntos agora. 
— Nós estivemos. Agora somos amigos. Bem, mais que amigos, mas... é 

um tanto complicado. 
— Sou boa com coisas complicadas. Ele suspirou. 
— Vamos dizer que tínhamos alguma coisa mas estamos relutantes em 

voltar a isso porque.... não é o momento correto. 
— Para quem? 
Riker riu e sacudiu a cabeça. 
— Você é como um cachorro segurando um osso. Não larga fácil, não é? 
— Não. 
— E quanto a você? — Riker disse, esperando desviar as coisas um 

pouco. — Tem alguém? 
— Neste lugar? — Ela fez um som desdenhoso. — Está brincando não 

é? 
— Não há ninguém da sua idade por aqui? 
— Bem, claro que há, claro. Mas os caras são tão... imaturos. 
— Isso vai mudar. 
— Não cedo o suficiente para mim — ela disse, decidida. Colocou uma 

das mão no joelho de Riker. 
Riker olhou para aquilo por um momento, e então muito gentilmente 

removeu a mão dela de seu joelho. 
— Stephy... — disse. 
— Os garotos me chamam de Stephanie — ela disse, esperançosa. — 

Parece mais adulto. 
— Mas os adultos a chamam de Stephy — disse Riker, do modo mais 

gentil que podia. — Eu sou um adulto. E amigo do seu pai. E.... bem, eu 
prefiro mulheres mais maduras. 



No minuto em que disse isso, desejou ter pensado em um modo melhor 
de colocar a frase. 

— Maduras. — Ela disse, fervendo quietamente. — Tem alguma idéia 
das minhas responsabilidades por aqui? Como eu trabalho duro? Como estou 
aqui arrastando meu traseiro entra dia sai dia com os adultos? Mas se não 
consegue enxergar além da idade, comandante Riker, então o problema é 
seu. — Ela ficou de pé. — Por falar nisso, não estou certa do que pensou que 
eu estava insinuando com meu interesse educado por você. Se me der 
licença, tenho amostras de solo para rever. Você, é claro, é mais do que bem 
vindo para permanecer aqui e continuar a pensar nas mulheres mais maduras 
de sua vida. Ela então virou-se e deu o fora. 

Riker suspirou. Por que cada um dos adolescentes que encontrava 
parecia estar numa pressa dos infernos para crescer? 

 
 
Wesley Crusher, irritação evidente, sentou-se na beirada de uma das 

camas da enfermaria, e disse: 
— Não posso acreditar que está do lado dele, mãe. Você não ouviu as 

coisas que ele disse. 
— Wes, agora não, por favor. — Beverly Crusher estava cuidando da 

testa de uma soluçante garotinha de quatro anos, Jenny, que estava deitada e 
tremendo. A mãe estava por perto ansiosa, suas mãos movendo-se 
nervosamente. 

— Todo aquele sangue — a mãe gemeu. — Eu pensei que era... 
— Ela está ótima. Não está ótima, querida? — Beverly sorriu para a 

criança. A médica havia acabado de limpar os últimos vestígios de sangue 
que cobriam o rosto da menina. Seu cabelo louro ainda estava manchado, 
mas aquilo poderia ser resolvido em seguida. 

A criança fungou em resposta. 
— Eu falei a ela para não correr — a mãe disse pela décima vez desde 

que havia invadido a enfermaria, a criança chorando histericamente em seus 
braços. A blusa da mãe ainda tinha manchas de sangue misturado com 
lágrimas. 

— Vai tudo ficar bem — Beverly repetiu. — Tinha a impressão de que a 
mãe estava mais triste que a criança. — Ferimentos na cabeça sempre 
parecem piores do que são. Sangram muito, mas... veja, aqui. Há uma 
laceração. 

De fato, lá estava a fonte do sangramento, no alto da testa da criança. 
Tinha em tomo de dois centímetros, uma aparência feia e inflamada, mas 
nada particularmente sério. 



Beverly pegou um pequeno aparelho no formato de casca de laranja. 
Segurou-o sobre a cabeça da menina, e um brilho suave do interior do 
aparelho iluminou a testa da criança por um momento. 

— Não vai doer nada — disse Crusher. 
— Verdade? — fungou a menina. 
— Verdade? — fungou a mãe. 
— Verdade — confirmou Beverly. Colocou o aparelho sobre a testa da 

garota. A criança se encolheu instintivamente, antecipando a dor, mas não 
houve nenhuma. Dentro de minutos, Beverly removeu-o e não havia mais 
corte; simplesmente uma linha rosada que já estava desaparecendo e 
tornando-se da cor da pele. 

— Pronto — disse Beverly. — É só isso. 
— Nada mais? — perguntou Jenny. 
— Nada mais — respondeu a médica. — Você pode levantar... 
— Mas devagar — Wesley avisou, dali de perto. — Não vai querer que 

sua cabeça caia. 
Um olhar preocupado cruzou o rosto da criança e Bev lançou um olhar 

de desagrado ao seu filho gênio. 
— Ele está brincando, Jenny. 
— Estou brincando — confirmou Wesley. 
Jenny sentou-se cuidadosamente, checando o pescoço só para ter certeza 

de que sua cabeça ainda estava ligada. 
— Eu tentei cuidar dela — a mãe dizia, sentindo-se culpada. 
— Está tudo bem — disse Beverly. — Não importa o quanto são 

cuidadosos ao construir uma nave estelar, uma criança correndo vai sempre 
achar um canto duro em algum lugar para bater a cabeça. Vá mais devagar 
agora, certo? — disse para Jenny, que assentiu ansiosamente. Bev observou 
as duas saírem, sacudindo a cabeça. 

— Séculos atrás — ela disse —, por uma coisa pequena como aquela, 
primeiro você teria de injetar, com agulhas de metal, um anestésico que 
criaria um inchaço assim na cabeça dela. — Indicou o tamanho com o 
polegar e o indicador. — Então iriam costurar com suturas. Depois teriam de 
cortá-las fora. E deixaria cicatrizes. 

— Parece legal — disse Wesley. 
— Tão legal quanto você pareceu — disse, lembrando que estava 

zangada com ele. Deu um leve tapa em seu joelho. — Sua cabeça vai cair. 
Bom Deus, Wesley, onde estão suas maneiras? Aqui eu ouço coisas sobre 
como você se tornou tão maduro e responsável na minha ausência, então 
você diz coisas brilhantes como essa. 

— Eu só estava brincando. Além disso, nem todo mundo acha que sou 



maduro. 
— Ninguém vai, enquanto continuar agindo dessa forma. — Ela 

guardava os instrumentos de modo brusco. 
— Você deveria tê-lo ouvido, mãe. O comandante Stone estava dizendo 

que eu não deveria estar na ponte. 
— O comandante Stone não o conhece ou o que você é capaz de fazer — 

sua mãe falou, calmamente. 
— Bem, então não deveria tirar conclusões. Deveria confiar no 

julgamento do capitão Picard de que eu devo ficar lá. 
Ela fechou a gaveta, e pareceu um pouco triste. 
— Para ser honesta, Wes... eu não acho que o comandante Stone confia 

muito em alguém. Ele passou por um mal bocado. 
Wes inclinou a cabeça curioso. 
— Como o quê? 
— Como coisas que não posso discutir — sua mãe disse firme. — Como 

coisas que são protegidas pela relação confidencial médico-paciente. Como, 
você não deveria estar em algum outro lugar? — ela continuou, bagunçando 
seu cabelo ternamente. — Tenho coisas a fazer. 

— Certo, certo. — Ele desceu da cama e começou a ir para a saída. 
Então voltou-se e disse. — Por falar nisso, O’Brien estava ansioso para saber 
se vai estar no jogo de pôquer da semana que vem. 

Ela gemeu e pôs seu filho pra fora. 
 
Wesley subiu até o Ten. Forward, pretendendo conversar com Guinan. 

Sua mãe estava certa, é claro, mas ele ainda tinha a impressão de que ela não 
compreendia. Na ausência de sua mãe, Wes descobrira que a anfitriã do Ten. 
Forward era sempre uma ouvinte simpática e compreensiva. Até mais que 
sua mãe, de certa forma. Quando Guinan aconselhava, Wesley sentia que 
poderia seguir o conselho ou não, a seu próprio critério. Com sua mãe, ao 
contrário, parecia sempre haver uma atitude de "se não vai seguir meu 
conselho, então porque me perguntou?". 

Ele entrou no Ten. Forward, e parou logo em seguida. 
Stone estava sentado lá, segurando uma bebida. Ele ergueu os olhos, 

percebeu o olhar de Wesley. Querendo evitar uma briga, Wesley começou a 
recuar. 

Stone não se moveu, exceto por sua mão. Acenou com um dedo na 
direção de Wes, deixando bastante claro que queria que Wesley se juntasse a 
ele. 

"Ele é meu superior", Wes pensou, infeliz. Engolindo profundamente, 
ele caminhou e sentou-se em frente a Stone. 



Stone olhou para ele pensativamente por um momento, e então disse: 
— Estive checando sua ficha. 
— Mesmo? — Wes não sabia o que pensar disso. Stone assentiu. 
— Bastante impressionante. Eles o chamam o Cérebro de Confiança, 

pelo que ouvi dizer. 
— Eu odeio esse nome — Wesley suspirou. 
— Por quê? Porque o envergonha de suas realizações? Wesley olhou 

para ele, surpreso. 
— É exatamente isso. 
— Nunca deixe que ninguém lhe faça isso — Stone declarou, seguro. — 

Sempre traga-os para o seu nível. Nunca desça ao deles. 
Tomou um gole de sua bebida, e Wes o observou, cheio de curiosidade. 

Wes lembrou-se da garotinha e disse, indicando o rosto de Stone: 
— Minha mãe poderia corrigir aquelas cicatrizes. Como essa no seu 

rosto. 
— O quê? Isto? — Apontou a cicatriz. — Cicatriz de esgrima em 

Heidelberg. Meu pai era um instrutor de esgrima lá, na verdade. Ele me 
ensinou tudo que sei.... não tudo o que sabia, é claro. Fez uma pausa. — Ele 
não teve chance. 

— Por quê? — perguntou Wes. 
Stone fez uma pausa. Parecia estar dissecando Wes visualmente. 
— Posso confiar em você? — perguntou, afinal. 
— Ahh..... claro — disse Wes. 
— Quero dizer confiar realmente. Por exemplo, não preciso que nada 

disso vá parar no ouvido da sua mãe. 
— Eu não vou mencionar, se não quiser que eu o faça — Wes disse. 

Estava agora totalmente confuso. Havia imaginado que Stone não o 
suportava, e agora ele agia como se Wes fosse seu irmão perdido há muito 
tempo ou coisa assim. 

— Eu não... — Stone interrompeu-se e então começou novamente, 
hesitante: — Eu não falo muito sobre mim mesmo. Nunca é uma boa idéia. 
Não ofereça pedaços de si mesmo. 

— Eu compreendo — disse Wes, que na verdade não compreendia. 
— Mas você — ele o olhou com cuidado —, você lembra a mim mesmo 

quando tinha sua idade. 
Wes olhou de lado, tentando ver a semelhança. Não estava aparente. 
— Se é o que diz, senhor. 
— É o que eu digo. — Ele assentiu. — Acidente estúpido, estúpido. 

Você sabe, quando esgrima, espera-se que use ponteiras de segurança. 
— De modo que não espete alguém — Wesley disse. 



Stone sorriu levemente. 
— Exatamente. De modo que não espete alguém. — Parou por um 

momento. — O melhor aluno de meu pai e ele estavam fazendo um duelo 
maravilhoso. Brilhante. As lâminas tão rápido que pareciam borrões. Você 
mais ouvia do que via o duelo. 

Stone parou de falar por um longo momento e Wesley incitou: 
— E?... 
— E a ponteira de segurança do aluno caiu durante um toque em 

particular. Eles não notaram, e o aluno ripostou e então atacou, estendendo 
completamente. A lâmina escorregou sob a base da máscara, bem aqui. — 
Ele tocou a base da garganta junto à clavícula. — E foi em frente. Saiu no 
lado de trás do pescoço de papai. — Assoviou de leve, imitando a ação. 

Wesley sentiu o sangue fugir de seu rosto. 
— Cara — sussurrou. — Você... você estava lá? 
— E claro que eu estava lá — respondeu Stone, parecendo distante. — 

Vi meu pai deixar cair a espada e corri até ele gritando. E o aluno estava tão 
horrorizado que recuou, jogando a espada longe. Ele não viu que eu estava 
bem atrás dele, a espada saiu voando.... 

— E foi como você conseguiu a cicatriz em seu rosto — Wes concluiu, 
entendendo afinal. 

Stone concordou. 
— Na verdade eu tive sorte. Uma fração de centímetro para um lado e 

meu olho teria ido embora. Para o outro, minha orelha seria cortada. Do 
modo como foi... — Deu de ombros. 

— Deve ter sido horrível. Quantos anos tinha? 
— Eu era um garoto. — Ele parou e chegou mais perto de Wes. — Foi 

por isso que reagi daquela maneira. Eu vi algo horrível quando era jovem, 
antes de estar pronto, e posso lhe dizer que eu nunca mais fui o mesmo. 
Assim, fiquei alarmado pela idéia de apressar o seu caminho. Aproveite o 
fato de ser um garoto. Não se apresse em crescer. Não é lá essas coisas. 

— Não é, hã? — comentou Wes, com um pequeno sorriso. Começava a 
relaxar com Stone. 

— Não, não é. Quando você é jovem, pensa que vai crescer e todas as 
respostas para todas as coisas vão surgir na sua cabeça. Não vai mais ser 
estúpido. A idade adulta é a prova de que a estupidez é permanente e 
terminal. 

— Oh, eu não sei — disse Wes. — Eu conheço muitos adultos espertos. 
Como minha mãe. E o capitão Picard. 

— Todos são estúpidos — ele repetiu, com mais firmeza. — Há graus 
diferentes, e alguns são melhores em esconder o fato que outros. Mas é 



congênito. 
Então, lentamente, sacudiu a cabeça. 
— Percebeu? Percebeu o que acontece quando coisas ruins lhe 

acontecem quando é jovem? Você se torna esquisito e cínico como eu. Tem 
sorte de não ter de lidar com isso. 

Wesley olhou para baixo, hesitante, e então para cima novamente. 
— Sei como é — disse. — Meu pai morreu quando eu era pequeno. 

Stone parecia ter recebido uma pancada. 
— Não. Ãh, garoto, sinto muito. Eu não tinha idéia. Supus que seu pai 

fosse um oficial em algum lugar da nave. Então são só você e sua mãe? 
Wes confirmou. 
— Por algum tempo estive sozinho, mas minha mãe retornou a 

Enterprise. É realmente ótimo tê-la de volta, mas, sabe, você chega a um 
ponto onde ela ainda está tentando me tratar como um garoto. E eu tive 
tantas responsabilidades enquanto ela estava fora, que é difícil ser o que ela 
espera e o que o Capitão Picard espera, e alternar de um para o outro. 

— Seja o que você espera e deixe os outros alternarem de um para o 
outro — Stone falou, firme. 

De repente Wesley percebeu o horário. 
— Oh Oh Tenho aula de astrodinâmica. Tenho de ir. 
— Então é melhor ir. 
Ele sorriu o mesmo sorriso estranho, mas Wes decidiu não pensar nisso. 

Então Stone era um pouco fora do padrão. Todos tinham suas pequenas 
manias. Wes levantou-se e, para sua surpresa, Stone levantou-se com ele e 
estendeu a mão. Wesley cumprimentou-o, tentando apertar o mais que 
pudesse, e Stone assentiu rapidamente. 

Wes sorriu. Não havia nada como um cumprimento firme, de homem 
para homem, para chutar para cima sua alta estima. Wes caminhou sentindo-
se bem feliz consigo mesmo. Ele parou, voltou-se e disse: 

— Você não é nem um pouco parecido com o comandante Riker. — 
Saiu. 

Stone sentou-se e imediatamente todos os sinais de relaxamento 
desapareceram de seu corpo. Voltou a uma postura completamente tensa. 
Continuou sentado, pensativo, até detectar — mais que ouvir — passos 
macios atrás dele. 

Olhou em torno, até a mulher estranha para atrás dele. 
— E você é?... 
— Guinan — ela respondeu, a voz agradavelmente melódica. — Sou a 

anfitriã. 
Ele franziu a testa, e disse: 



— Você não está nos arquivos da nave. 
— Estou lisonjeada que tenha checado. — Sentou-se à sua frente. Vestia 

uma longa roupa azul flutuante, que não dava pistas do formato de seu 
corpo. Um chapéu da mesma cor parecendo um disco voador equilibrava-se 
precariamente em sua cabeça. 

Ele a havia visto pelo canto dos olhos sorrindo para os outros, e havia 
sido um sorriso caloroso e genuíno. Mas agora havia a mesma espécie de 
melancolia que havia no sorriso dele. 

Achou isso estimulante. 
Continuando, ela perguntou: 
— Esteve pesquisando as fichas pessoais? 
— Dos oficiais principais, sim, tão logo que soube que viria à bordo. 

Dos outros estou olhando quando encontro tempo. 
— Ainda assim — ela comentou —, age como se as coisas que lhe 

contam fossem revelações. 
Ele observou-a e achou-a intrigante. Baixou a guarda uma fração, o que 

era o máximo que jamais baixava. 
— As pessoas gostam de falar de si mesmas, e não podem fazê-lo se 

sabem que você já sabe tudo. 
Ela balançou a cabeça lentamente. 
— É um jogo para você, não é? Ele não respondeu. 
Então a voz dela se alterou, tornando-se mais baixa e mais intensa. 
— Estas pessoas são minhas amigas. Continuou não respondendo. 
— Fique longe de Beverly Crusher. 
Ao ouvir isso ele piscou, e então suspirou aliviado. 
— Aí está — disse. 
— O desafio. 
— Sim. 
— A ameaça. 
— Está ameaçando, então? — perguntou, com uma diversão distante. 
— Prometendo. Prometendo problemas. 
— Poderia criar problemas agora. 
— Você poderia criar mais. E poderia criar um grande bem, mas tem de 

fazer por si mesmo. Se eu o impedir, você jamais se sentirá melhor. 
Olhou-a, espantado. 
— Sobre o que está falando? 
— Estou dizendo para ficar longe de Beverly. Ela está fora dos limites, 

seja lá que jogos mentais você esteja jogando. 
— Jogos mentais — ele disse, duro. — É isso que pensa? 
— Ela está de luto. 



— Pelo seu marido? — Havia uma enorme incredulidade em seu rosto. 
— Já faz uma década. Mais. 

— E cada dia de cada ano desta década ela não deixou de lado a idéia de 
que de alguma forma seu marido vai entrar pela porta. Embora tenha visto 
colocarem seu corpo na terra. Ainda não admitiu a injustiça de tudo aquilo. 

— Sabe muito sobre o assunto — Stone falou. 
— Eu sei tudo — ela replicou. 
— Tudo? 
— Sim. Fica mais fácil. Assim você não tem de ser seletivo. — Fez uma 

pausa. — Beverly é uma ferida aberta. Não toque nela. 
— Ou o quê? Vai jogar Picard contra mim? — Ele riu. 
— Pior. Troi. 
Stone reclinou-se, olhando Guinan como se tentasse descobrir se ela 

estava brincando ou não. 
— Troi. Ela assentiu. 
— Muros de pedra. Mas bem lá no fundo, atrás dos muros, na cidadela 

onde está se escondendo, você sabe o que Troi poderia fazer. 
— Queimar. 
Ela inclinou a cabeça levemente, curiosa. 
— O quê? 
— Queimar — ele repetiu. — A cidadela de Tróia (1).... queimou. 

Quando alguma coisa penetrou na grande cidade, algo que tinha coisas 
escondidas dentro de si, venceu Tróia. E Tróia queimou com uma luz 
gloriosa que não deixou nada além de ruínas. 

(I) N. T. Stone faz um trocadilho entre o nome Troi e Tróia: Troy em inglês. 
 
— O Cavalo de Tróia. Ele concordou. 
— O Cavalo de Tróia. 
Levantou-se de sua cadeira, olhou para Guinan. 
— Pensa que ela pode lidar comigo. 
— Facilmente. 
— Você iria avisá-la. 
— Eu não teria de fazê-lo — respondeu Guinan. — Não há nada que eu 

pudesse contar a ela que ela já não saiba. 
— Oh — fez Stone. — Entendo. Ela também sabe de tudo. 
— Não. Mas ela não é preguiçosa como eu. Ela é seletiva. E sabe das 

coisas certas., 
— Isso é reconfortante — comentou. Então virou-se e começou a se 

dirigir para a saída do Ten. Forward. 
Atrás dele, Guinan chamou: 



— Não lhe faria mal aprender a diferença entre coisas certas e erradas 
também. 

Ele parou, virou-se e deu aquele sorriso bizarro. 
— Eu as conheço — disse. — Só não acredito nelas. 



Dez 
 
Deanna Troi recostou-se em sua cadeira e esfregou os olhos. Parecia que 

havia estado ali por horas. Provavelmente havia. 
Colocou as pernas sobre a cadeira e sentou-se serenamente em uma 

precária posição de lótus. Troi olhava bem à frente, mas seus olhos 
começaram a desfocar. Sentia o bater de seu coração, um som suave, 
rítmico, e concentrou-se até que ele a preencheu completamente. Então 
deixou que o som baixasse, que a acalentasse, e então ela flutuou como no 
ventre materno, o coração de sua mãe provendo uma canção de ninar 
distante e estável. 

Sua mente flutuou. 
Stone. 
Uma ficha impressionante. Muito impressionante — e eclética. 

Comendas de valor, talento, heroísmo, mesclado com reclamações, 
reprimendas — raiva, fúria... 

Com sua ficha ele poderia ser capitão. O mais jovem capitão da Frota em 
oitenta anos.... mas não era. Poderia ser popular com todos os oficiais... mas 
não era. 

Por quê? 
Por que sua vida estava tão completamente fora de controle? Como 

podia um oficial tão agudo, tão inteligente, deixar que as coisas chegassem a 
esse ponto? Tudo que estava conseguindo era ferir a si mesmo. Por que 
deixava isso acontecer? 

Sua ficha psicológica estava limpa. 
Aquilo ou significava que a ficha psicológica estava errada, o que era 

altamente improvável, ou que alguma coisa havia acontecido. Alguma coisa 
que havia disparado uma alteração. 

Ou... 
Que ele na verdade estava fora de controle. 
Ou uma combinação de ambos. 
Mas, se ele estava no controle de sua mente a tal ponto, como poderia 

sua vida sair de controle? 
E se... 
E se não estivesse fora de controle? E se ele estivesse fazendo 

exatamente o que desejava? 
Ser somente um comandante, ser impopular, ser um caso de síndrome 

espacial. 
Por quê? Não fazia sentido. 



Os humanos valorizavam a aceitação de seus iguais. Mas não Stone. 
Stone não era humano? 
Ela fez uma pausa considerando. Algum tipo de alienígena disfarçado? 

Os céus os ajudassem: Q? 
Considerou a hipótese e dispensou-a. Sentira seus pensamentos, embora 

brevemente. Ele era humano. Podia apostar a própria vida nisso. 
O que a deixava com exatamente o quê? Que Stone estava agindo 

contrário às normas humanas estabelecidas. 
O que poderia significar que estava louco. 
Mas não estava. Podia apostar a própria vida naquilo também. 
Seus pensamentos eram muito ordenados, concisos, controlados. 
Lá estava a palavra novamente. Controlado. 
Ele estava no controle, ou não? 
Alguma coisa havia acontecido, ou não? Ele queria ser aceito ou não? Se 

não, por que não? 
Ela baixou as batidas de seu coração, regulando o fluxo de sangue para 

sua mente. 
Premissa: Stone não estava louco. 
Premissa: Stone estava no controle. 
Observação: Stone não era popular e/ou aceito por um número de 

pessoas. 
Suposição: Stone poderia ser popular e/ou aceito se o desejasse. 
Conclusão: Ele não o desejava. 
Pergunta: Por quê? 
Por que ele quer provar um ponto de vista? Quer mostrar sua 

independência? Tem medo de perder tais coisas uma vez ganhas? Sente que 
não as merece? Sente-se sem importância? Sente que são perigosas? 

O quê? 
O que poderia ser? 
O que poderia ser? 
Lentamente Deanna trouxe as batidas de seu coração de volta para a 

velocidade normal. Suas pupilas estremeceram, seus olhos voltaram ao foco. 
Olhos observavam-na. 
Deu um pulo, exclamando, surpresa, quando as feições duras de Stone 

preencheram seu campo de visão. É então desapareceram. 
Sacudiu a cabeça, tentando organizar seus pensamentos embaralhados. 

Sua cabeça voltou-se a tempo de ver as portas de sua cabine se fechando. 
Ela não havia imaginado aquilo. Stone havia estado ali, em sua cabine, 

observando-a. 
Por quanto tempo? Não estava certa de quanto tempo havia gasto em seu 



transe meditativo, muito menos quanto tempo Stone estivera a observá-la. 
Ergueu-se, esticando as pernas, que comichavam por falta de circulação. 

Então viu algo sobre sua mesa que não estivera lá antes. 
Duas peças de xadrez. 
Uma rainha branca e um rei negro. 
Segurou-as em sua mão, examinando-as. Eram primorosamente feitas, e 

ela soube por instinto que não haviam sido feitas na nave. Estas haviam sido 
esculpidas a mão. E eram lindas. 

A mensagem não passou despercebida para ela. Fêmea e macho, claro e 
escuro, cada um capaz de conquistar o outro. Mas requeria estratégia, 
manobra. 

Segurou o rei junto à luz, admirando o modo como sua superfície macia 
brilhava. Observou-o por longos momentos, certa de que havia alguma coisa 
mais que deveria estar vendo, mas não certa do que seria. 

Então notou algo na base do rei. Era uma pequena rachadura, tão 
pequena que uma inspeção casual não teria revelado. 

Acidental? Um descuido? Ou era Stone dando uma pista? 
A aparência da perfeição, mas na verdade com uma falha que alguém 

tinha de olhar cuidadosamente para achar. 
— Apostas abertas — disse, baixinho. 
 
 
— Queria me ver, conselheira? 
— Sim, Data — respondeu Deanna, sentando-se em sua cadeira. Data 

sentou-se diante dela, esperando pacientemente. Não podia deixar de notar 
que os outros que vinham ao seu quarto iriam invariavelmente deixar sua 
atenção desviar, olhando fascinados para os artefatos e tesouros de suas 
viagens, que ela deixava à mostra. Sem mencionar os itens mais exóticos de 
Betazed. 

Mas a atenção de Data não desviava. Continuava simplesmente sentado, 
esperando que ela continuasse, seus olhos dourados brilhando na luz suave 
que mantinha em sua cabine. 

— Eu estava imaginando — disse —, o que você sabe sobre o planeta 
Ianni. 

Os olhos de Data pareceram voltar-se para dentro por uma fração de 
segundo, como se estivesse examinando material impresso diretamente de 
seu cérebro. 

— Ianni, quinto planeta dos sete do sistema Rozze — respondeu 
prontamente. — Membro da Federação. Atmosfera de oxigênio/nitrogênio, 
respirável. População humanóide contava, no último censo... 



Ele prosseguiu por cinco minutos, e não pôde deixar de sentir uma certa 
surpresa. A conselheira Troi não o interrompia. Isso era muito incomum. Em 
nove de dez vezes quando era solicitado a dar informações, era interrompido 
antes que pudesse completar a narrativa. Era um hábito humano curioso. 

Lembrou-se que uma vez, tentando agir de modo mais humano, havia 
começado a interromper as pessoas, enquanto estavam falando com ele, 
dizendo: "obrigado, isso é tudo", ou melhor: "cale a boca". Foi uma 
experiência de curta duração. 

Quando terminou, Troi assentiu. 
— Obrigada, Data. Muito completa. No entanto muito do que me contou 

já está nos arquivos da nave. 
— Isso não me surpreende — respondeu Data. — Posso lhe perguntar, 

conselheira, por que está interessada? Se não for intromissão. 
Ela fez uma pausa analisando os fatos. 
— Confidencial, Data? 
— Se assim o deseja — respondeu. 
— Há três anos atrás o comandante Stone liderou um grupo avançado 

que fez contato com Ianni enquanto ele servia a bordo do Moniter. Foi logo 
depois disso que as reclamações sobre ser difícil trabalhar com ele 
começaram a surgir. 

— Difícil trabalhar com ele — Data concordou, lentamente. — Devo 
admitir, conselheira, que meus primeiros encontros com a Dra. Pulaski 
foram. ... tensos. Agora parece que o comandante Stone apresenta as mesmas 
restrições tecnológicas. 

— E difícil de dizer, com relação ao Comandante Stone — Troi 
continuou. — Ele parece mais preocupado com os resultados do que diz, do 
que com a frase que proferiu. 

— Compreendo. — Data fez uma pausa. — Existem arquivos com 
relação ao que se passou em Ianni? 

— Os únicos arquivos que temos — ela disse — são as anotações que 
foram feitas na ficha do comandante Stone. — Ela se inclinou, a ficha em 
questão ainda em seu monitor: — "O comandante Stone agiu nos melhores 
interesses da Federação e seguiu firmemente os regulamentos da Frota em 
face de uma difícil situação." — Recostou-se. — Não é exatamente uma 
descrição interessante. 

— Precisamos obter os diários da Moniter para maiores informações — 
disse Data. — A própria Frota deveria ser contatada para isso. Levará tempo. 
Nós poderíamos, é claro, perguntar ao comandante Stone. 

Ela sorriu levemente. 
— Isso — disse — não é, na minha opinião, a melhor opção. Você vai 



descobrir, Data, que em psicologia, a melhor pergunta a ser feita é aquela 
cuja resposta você já sabe. 

Data olhou para ela, curioso, movendo a cabeça. 
— Por quê? Parece que fazer tal pergunta serviria a pouquíssimos 

objetivos. 
— Oh, serve a um grande objetivo — ela disse. — Mantém as pessoas 

falando. 
— Alguns' reclamam — Data comentou, com um suspiro —, que esse é 

meu principal defeito. Eu falo facilmente. E por longo tempo. 
— Eles não sabem o que faz de você tão especial, Data. Data assentiu a 

isso. 
— Sou muito complexo. 
— Se pudesse contatar a Frota para mim?... 
— Vou fazê-lo imediatamente. 
 
 
Na sala de Jackson Carter, Riker relaxou o corpo lentamente na cadeira, 

gemendo baixinho. Carter estava de pé, rindo. 
— Eu disse que estava fora de forma. 
Ellie estava trazendo chá para ambos, enquanto Carter tirava o pesado 

agasalho que estava usando. Riker já havia tirado o seu e estava jogado de 
costas, balançando a cabeça. 

— Na Enterprise sou um dos homens em melhor forma na nave. Ellie 
você é uma salva-vidas — ele disse, e pegou o chá. 

— Os padrões devem ser diferentes lá — disse Carter, enquanto caia na 
cadeira oposta. 

— Não dê ouvidos a ele, Will — disse Ellie, quando trouxe chá para 
Carter. Ele tentou agarrá-la impiedosamente e ela desviou-se rindo e 
dizendo: 

— Oh, brilhante, Jack! Brinque enquanto estou segurando chá quente. 
Ela se aproximou dele novamente oferecendo a xícara de chá, que ele 

segurou graciosamente, e então, repentinamente colocou a xícara sobre a 
mesa lateral e agarrou Ellie pela cintura. 

— Peguei você desta vez! — gritou, e Ellie deu um falso grito assustado 
quando ele a puxou para seu colo. 

Stephy colocou a cabeça pela porta da cozinha e fez um ruído 
desaprovador: 

— Ajam como gente da sua idade, pessoal — bronqueou, voltando para 
a cozinha. 

— Temos de agir como gente da nossa idade — Carter disse, 



arrependido, e beijou Ellie no nariz. Ela dobrou as pernas e sentou-se 
confortavelmente no seu colo, parecendo que ficaria ali por um bom tempo. 

— Tem alguém especial na sua nave? — ela perguntou. Riker colocou o 
chá de lado e riu. 

— Esse assunto parece um interesse geral na sua família. 
— Por quê? Quem mais perguntou? 
Riker inclinou a cabeça na direção da cozinha. 
— Aaaaaah — fez Ellie, compreendendo. — Ela queria saber se estava 

disponível para suas necessidades abomináveis. 
— Não era por isso que você queria saber? — perguntou Carter. 
— O quê? Para minhas necessidades abomináveis? 
— Correto. 
Ela olhou pensativamente para seu marido. 
— Eu deveria ter derramado chá em você quando tive chance. Só teria 

melhorado. 
— Então, o que respondeu a ela? — perguntou Carter. — Embora está 

ciente, é claro, de que se puser um dedo nela eu vou quebrar seus joelhos. 
— Não seja ridículo — riu Riker. 
— O quê? Acha que não consigo quebrar seus joelhos? — Carter 

perguntou, brincando. 
— Ei, qualquer um que pode lidar com o que acabamos de passar, com 

tão poucos problemas quanto você teve, provavelmente pode me enfrentar 
— disse Riker. — Mas você sabe que eu jamais... 

— É claro que eu sei — respondeu Carter. — Eu me lembro que não 
gostava de mulheres jovens nem mesmo quando você era jovem E além 
disso, já que Will vai ficar aqui por um mês, ele não iria querer se envolver 
com ninguém. Ele é mais do tipo ame e deixe. Sempre em busca de 
variedade, certo Thunderball? 

— É uma maneira de ver as coisas — Riker comentou, secamente. 
— Mas ele tem o dom — disse Carter. — Nenhuma mulher jamais foi 

capaz de resistir a ele. Certo, cara? 
— Bem... 
— Ohhhh — disse Ellie. — A verdade revelada agora. Ela desceu do 

colo de Carter para o braço da cadeira. — Há alguém a bordo da Enterprise 
bancando a difícil? 

— Vamos dizer — falou Riker, fazendo uma pausa para descobrir a frase 
que seria menos embaraçosa. — Ela é especial e se eu estivesse inclinado a 
me sossegar ela seria provavelmente a pessoa. 

— É claro — Carter começou a rir — que o que ela iria fazer com um 
defunto eu não tenho a menor idéia. Porque essa é a única coisa que iria 



esfriar suas naceles. 
— Isso — disse Ellie —, vindo do homem que no dia do nosso 

casamento, foi jogado meio bêbado na capela com as palavras "antes morto 
que casado" pintadas na testa. 

— Presente de casamento de alguns amigos — explicou Carter 
inocentemente —, entre os quais, devo declarar, você não estava, Will. O 
Cabeça quente que tinha de ir embora cedo para entrar na Academia. 

— Eu tinha muita ansiedade na época — disse Riker, pensativo. 
— E muita raiva — completou Carter, subitamente sério. — Diga-me, 

algumas vez conseguiu resolver as coisas com seu pai? 
— Nós.... encontramos um espaço em comum — respondeu Riker (E6). 
— Fico feliz de ouvir isso — disse Carter, com verdadeira preocupação. 
— Então, o que os grandes homens fortes fizeram? — Perguntou Ellie. 
— Escalamos montanhas. 
— Escalaram montanhas? — Ela ficou subitamente nervosa. — Oh, 

Jack, não as Colinas Ocultas. 
— Não, não, é claro que não — ele replicou. — Totalmente em outra 

direção. Subimos o Monte Umbo. Estava bem agradável hoje. 
— Agradável! Estava pouco acima do congelante! — exclamou Riker. 
— Exato. Agradável. Geralmente fica abaixo do congelante. Vamos lá, 

Will, aquele lugar era uma anti-colina, perto de algumas das belezas que 
costumávamos escalar. 

Riker continuou a tomar seu chá, sentindo o calor espalhar-se pelo peito. 
— Que são essas Colinas Ocultas? 
— Perigosas — Ellie resumiu. 
— Coisa muito dura — concordou Carter. — Muitas fendas ocultas. 

Pode estar andando e de repente está enterrado sob cem metros de neve. Ou 
cair de um penhasco que o vento o deixou cego demais para ver. E o tempo 
fica particularmente horrível lá. Não que o clima seja alguma coisa 
maravilhosa em lugar algum deste desgraçado pedaço de rocha, mas as 
Colinas Ocultas têm um lugar especial em nossos corações. 

— Obrigado por não me levar até lá. 
— O prazer foi meu. 
Os três continuaram conversando até muito tarde aquela noite. Quando 

Riker finalmente foi para cama, adormeceu no momento em que sua cabeça 
encostou no travesseiro. 

Quando acordou na hora do almoço no dia seguinte, a família havia 
desaparecido. 



Onze 
 
As primeiras comunicações da Enterprise com Culinan foram um tanto 

desanimadoras. 
Picard surgiu do gabinete assim que Wesley Crusher colocou a grande 

nave estelar em órbita. Sem uma palavra, Stone levantou-se da cadeira de 
comando e deslizou para o lugar do primeiro oficial ao lado. Picard e Stone 
trocaram um olhar e Picard notou que o olhar de seu primeiro oficial era 
cuidadosamente, cautelosamente neutro. 

A um chamado de Picard. Deanna Troi veio à ponte alguns momentos 
mais tarde. Stone olhou em sua direção por um instante e assentiu antes de 
voltar a olhar para a tela. 

— Abrir freqüências. 
— Abertas — respondeu Worf, e um canal com o planeta abaixo foi 

estabelecido. 
— Culinan, aqui é a Enterprise — Picard falou com autoridade. — 

Responda, por favor. Estamos aqui com relação aos indivíduos que 
capturaram. 

Após um momento, Worf disse: 
— Recebendo uma resposta, capitão. 
— No visual, tenente. 
Uma imagem estremeceu na tela. O indivíduo tinha uma barba cerrada à 

Vandyke, e seu cabelo raspado curto grudava-se à cabeça num padrão de 
corte excêntrico. Seus olhos eram fendas estreitas, agudas, e quando ele 
falava era com um som rascante, baixo e profundo. 

— Aqui é Ryne. Sou o Pretor de Culinan. Picard inclinou levemente a 
cabeça. 

— Viemos para discutir a libertação dos reféns que tomou. 
— Em nossa grande praça — disse Ryne — estão milhões de pessoas. 

Eles insistem em que eu renuncie. 
— Pretor Ryne — Picard falou. — Eu compreendo sua preocupação.... 
— Você compreende? — Ryne falou sarcástico. — Tem muitas pessoas 

em sua nave, capitão? 
— Sim — respondeu Picard —, mas eu não... 
— Já esteve numa posição em que todos eles quisessem que deixasse o 

comando? 
— Pretor, podemos discutir nossos sentimentos mútuos sobre o assunto 

em nossos momentos livres. No entanto, nossa maior preocupação são os 
reféns. 



— A sua maior preocupação não é a minha. Eis o que desejo, capitão. 
Vai apontar as armas de sua nave para as coordenadas que vou especificar e 
abrir fogo. Isto acabará com aqueles que me querem fora e solidificará 
minha posição. Uma vez isso feito, poderemos discutir termos. 

— Isto está fora de questão — Picard declarou, firme. 
— Nem um pouco. Para mim, esta é a questão. O quanto está 

determinado a salvar esse seu pessoal? 
— Não vamos nos curvar à pressão de sua parte — Picard replicou. — 

Nós não vamos matar ou mesmo tontear seu povo. Mesmo se a nossa 
Primeira Diretriz não existisse, seria completamente antiético para nós 
agirmos como sugere. 

— Não me lembro de ter feito sugestões — disse o Pretor Ryne. — 
Simplesmente coloquei o que deve ser feito. E devo acrescentar algo, 
capitão. Tem precisamente uma hora para agir. Após esse tempo, vou matar 
um de seus reféns. E outro, e outro. Um por hora. Há quatro reféns ao todo e, 
dentro de cinco horas, todos estarão mortos. 

— Isto é inaceitável — Picard disse. Ryner sorriu. 
— Não estou pedindo sua aceitação. Estou pedindo sua força. E você vai 

fornecê-la. Se quiser discutir mais alguma coisa eu o aguardo, ou ao seu 
pessoal aqui logo. Mas eu não esperaria muito tempo. 

A imagem piscou, desaparecendo. 
 
 
Na sala de reuniões ao lado da ponte, o ambiente era tenso entre os 

oficiais. Picard virou-se para Stone dizendo: 
— Sua primeira missão parece ter alguns pontos difíceis. 
— Posso lidar com eles — respondeu Stone, calmamente. Picard voltou 

sua atenção para Troi. 
— Conselheira, qual sua sensação com Ryne? Está amedrontado? 

Desesperado? 
Ela balançou a cabeça lentamente. 
— Pode parecer um ato de desespero — ela respondeu. — Mas o pretor 

está bastante calmo. Confiante de fato. Ele tem estado no poder há tanto 
tempo que está bastante convencido que jamais será retirado dele. Ele está 
certo de ter feito uma análise completa da situação. 

— Ele realmente pensa que iremos simplesmente matar pessoas por ele? 
—Picard perguntou, incrédulo. 

— Não posso determinar elementos específicos — ela disse. — 
Simplesmente que ele está confiante de um resultado a seu favor. 

— Vamos chacoalhar sua confiança um pouco — Stone disse. 



— Sr. Data — Picard falou ao seu segundo oficial. — Quero-o 
examinando a superfície. A situação ideal seria travarmos nos sinais vitais de 
nossos embaixadores, transportarmos todos eles para cima e encerrar o 
assunto. 

— Concordo, senhor — Data comentou. — No entanto, os sinais vitais 
dos embaixadores são muito próximos dos sinais dos residentes de Culinan. 
Não é como se eu procurasse por, digamos, uma Horta. Assim sendo, sou 
obrigado a examinar cada indivíduo na esperança de encontrar os poucos que 
procuramos. 

— Faça isso, mesmo assim. Comandante Stone — inclinou-se à frente 
para encarar seu novo número um —, aja com extremo tato. 

— Tato. Sim, senhor. 
— Mantenha a Primeira Diretriz em mente em todos os momentos. Sem 

interferência com o desenvolvimento da sociedade. 
— Primeira Diretriz. Sem interferência. Certo. 
Stone parecia muito pouco sério para o gosto de Picard, e por um 

momento o capitão considerou inverter sua decisão e liderar o grupo 
avançado ele mesmo. Dispensou a idéia por dois motivos. 

Primeiro, nada seria alcançado em termos do desenvolvimento de Stone 
como oficial se Picard não o colocasse nas situações que um primeiro oficial 
encarava usualmente. 

Segundo, a primeira regra de comando era: Tome uma decisão e fique 
com ela. Qualquer decisão, mesmo comprovada posteriormente como errada, 
poderia ser defendida com base em que, analisando todas as informações 
disponíveis no momento, parecera o movimento correto. Mas vacilar em 
uma decisão poderia ser destrutivo à moral da tripulação e à confiança dela 
em seu oficial comandante. 

Picard não estava disposto a deixar tal coisa acontecer. Especialmente 
com um caso de síndrome espacial à bordo. 

— Selecionou seu grupo avançado? — perguntou. Stone assentiu. 
— Senti, considerando que esta é uma situação perigosa, que seria 

melhor manter o grupo pequeno. 
Data virou-se um pouco em sua cadeira. 
— Para minimizar o número de perdas em potencial? 
Havia diversão nos olhos de Stone ao ouvir isso, e Picard retraiu-se. 
— Data — Picard falou lentamente. — Você deveria simplesmente 

encontrar uma forma mais delicada de colocar as coisas. 
— Oh. — Data pensou no assunto um momento. — É para minimizar o 

número de pessoas que poderiam não voltar? 
O pensamento cruzou indomável pela mente de Picard: "Por favor, leve-



o com você, Stone, pelo amor de Deus, leve-o com você." Mas não o disse. 
Stone olhou em torno. 

— Eu gostaria de levar o tenente Worf, a conselheira Troi e mais um 
homem da segurança, à sua escolha, tenente. — Worf assentiu, aprovando 
silenciosamente, e Stone continuou: — Nos encontraremos em cinco 
minutos na sala de transporte. 

— Tenham cuidado — Picard disse —, quando lidarem com o pretor 
Ryne. 

Stone não respondeu e Picard teve a sensação repentina de que seria 
melhor o pretor Ryne ter cuidado. 

Quando se aproximavam da sala de transportes, Stone ouviu uma voz 
feminina chamar seu nome. Diminuiu o passo o suficiente para permitir que 
Deanna o alcançasse. 

— Está excitado com sua primeira missão como primeiro oficial da 
Enterprise? — ela perguntou, enquanto andavam rapidamente até o 
transporte. 

— Não pode dizer? — replicou. 
— Parece calmo. 
— Aí está sua resposta, então. 
— Mas deveria estar excitado. 
—Quer dizer que não estou atingindo suas expectativas? — Sacudiu a 

cabeça — Este problema na verdade é mais seu do que meu, não acha? 
— Compreendo. Então você tem um problema diferente. 
— Você vai ter de cavar um pouco mais fundo para descobrir, hã? 
— Talvez eu cave. — Ela parou do lado de fora da porta da sala de 

transporte. 
Stone parou e disse: 
— Você vem? 
— Eu imagino — Troi falou, cuidadosamente despreocupada — se este 

tipo de missão deve ser rotina para você... após o caso de Ianni. 
Ela conseguiu o que queria. 
Por um momento apenas, sua aparência calma, gelada, abriu-se, e ela foi 

coberta por uma onda de emoção libertada pela referência àquele planeta. 
Era como se fosse uma rolha estourando de uma garrafa de champanhe, 

mas o que borbulhava para fora não era o líquido festivo que dava 
comichões no nariz e celebrava uma ocasião. 

Lá estava a dor sobre a qual ela pensara, a mágoa e.... sangue. Meu Deus, 
todo o sangue. Tanto sangue. "Sangue em minhas mãos", Troi pensou 
descontrolada, tanto sangue em minhas mãos. Ela estendeu as mãos à sua 
frente. 



Nada. A torrente emocional diminuiu como se um dique fosse fechado, a 
avalanche contida. 

Ela colocou a mão sobre o peito que se movia rapidamente para acalmar-
se. Buscou dentro de si um ponto neutro para equilibrar-se, e ainda sentia-se 
desorientada. 

Ela olhou para cima. Stone a observava do que parecia um lugar muito, 
muito distante, como se estivesse no final de um longo túnel. À uma grande 
distância sua voz disse suavemente: 

— Tem lido a meu respeito. Estou lisonjeado. Controlado. Calmo. As 
barreiras no lugar uma vez mais. Deanna se recompôs enquanto respondia, 
sua voz rouca: 

— É minha responsabilidade como conselheira me familiarizar com 
todos na nave. 

— Familiar até onde? — ele perguntou, chegando mais perto. 
— Familiar o suficiente. 
— E quem define "familiar o suficiente"! 
— Eu — foi a resposta precisa. 
Ele assentiu e então disse: — Por enquanto. 
Virou-se e entrou na sala de transporte, e Troi, após mais um momento 

para se recompor, seguiu-o. 
O’Brien estava no console de transporte e Deanna parou junto dele, 

observando-o trabalhar rapidamente. Estava ocupado estabelecendo as 
coordenadas de modo que o grupo avançado fosse transportado ao ponto de 
origem do comunicado de Ryne. Troi olhou para a plataforma de transporte 
onde Stone estava envolvido numa conversa com Worf, capitão Picard (que 
obviamente havia descido para vê-los partir) e a oficial de segurança 
Buchanan. Ela era uma mulher compacta e forte, que lembrava Troi 
vagamente de Tasha Yar. 

Numa voz muito leve para qualquer outra pessoa além de Troi ouvir, O'-
Brien murmurou: 

— Sabe do que gosto trabalhando como chefe dos transportes? 
Troi sorriu para ele. Começando uma conversa casual, O’Brien estava 

claramente tentando mostrar que não restavam mágoas dos problemas no 
pôquer. 

— O quê? — ela perguntou. 
— O transporte é o grande nivelador — ele respondeu, ainda mantendo a 

voz baixa de modo que só Troi pudesse ouvir. — E estou a cargo de tudo. 
Olha, pra mim todos são apenas moléculas, é tudo. E as moléculas de um 
não são mais importantes que as moléculas de outro. 

Então, para choque de O’Brien, Picard virou-se de repente e falou 



secamente: 
— Fale por si mesmo, chefe. 
Troi segurou o riso, enquanto Picard voltava sua atenção para Stone. O'-

Brien olhou chocado para Troi e moveu os lábios: "Ele ouve tudo." Picard 
estava dizendo a Stone: 

— Lembre-se, seja cuidadoso. O principal é a segurança dos 
embaixadores, mas não podemos deixar que isso ultrapasse a Primeira 
Diretriz. 

— Sem interferência no desenvolvimento, sim, senhor, eu sei — disse 
Stone. 

Se estava irritado pela repetição, não demonstrava. Na verdade, Troi 
pensou, ele parecia estranhamente distante, como se sua mente já estivesse à 
frente antecipando outros assuntos. 

— Estaremos bem. 
— Mantenha-se em contato constante. 
Stone assentiu, sua mente aparentemente em outro lugar. E então eles se 

foram. 
 
 
Na superfície do planeta, o grupo avançado materializou-se no centro de 

comunicações do edifício da capital. 
A primeira coisa à qual reagiram foi ouvida mais do que vista. Havia 

palavras de ordem, gritos e ódio à sua volta. Era tão esmagador que, por um 
breve momento, eles pensaram estar cercados. 

Mas o centro de comunicações estava relativamente vazio. Somente um 
grupo essencial estava de serviço, e um deles, um indivíduo alto e magro que 
se identificou como Clarke, inclinou-se levemente para cada um, 
apresentando-se. 

— Peço desculpas pelos distúrbios — disse Clarke —, e pelas 
circunstâncias infelizes de sua chegada. 

Tinha de falar alto para ser ouvido acima dos gritos. Stone olhou em 
torno. 

— O que diabos está se passando? 
Clarke fez um gesto na direção de uma grande janela, e o grupo 

avançado aproximou-se cautelosamente. Stone começou a aproximar-se, mas 
Worf intercedeu, colocando-se entre a janela e o primeiro oficial. Lançou um 
olhar a Stone, que dizia "fique aí", e olhou para fora primeiro. 

O que viu era uma reunião maciça de pessoas, o maior grupo que já vira 
em um único lugar. Uma massa composta de indivíduos, mas que parecia ter 
criado vida própria, ondulando e movendo-se como uma serpente sem 



cabeça. Estavam gritando, fazendo coro, exigindo a retirada de Ryne como 
monarca e Pretor. 

Worf sentiu Stone olhando sobre seu ombro. 
— Não parece bom — Worf observou. Stone assentiu rapidamente. 
Stone virou-se para Troi e imediatamente sentiu o desconforto da 

conselheira. Seu corpo estava rígido e tenso, seu olhar fixo. Stone foi até ela, 
colocou as mãos em seus ombros, e perguntou: 

— Qual o problema? 
Troi fechou os olhos por um momento, tentando bloquear as vozes. 
— Tanta emoção — ela sussurrou. — Avassalador. Estou apenas... vai 

levar um ou dois minutos, é tudo. Eu tenho de ajustar-me. 
— Leve o tempo necessário — Stone falou. 
Ele moveu-se para trás dela e então Troi sentiu seus dedos afundando-se 

nos músculos tensos de seus ombros. 
— Relaxe simplesmente — ele murmurou. — Ficará bem. 
De fato, a massagem em seus músculos estava diminuindo a tensão. Seus 

olhos estavam entreabertos, seus ombros movendo-se no ritmo lento dos 
dedos de Stone, e então ela viu, através de seus olhos semi-abertos, Worf 
olhando-a curiosamente. 

Clareou a garganta e endireitou-se, desviando-se dos dedos de Stone. 
— Foi ótimo, obrigada, comandante — disse formalmente. 
— Gostariam de ver o pretor? — perguntou Clarke. 
— Sim — respondeu Stone. — Imediatamente. 
Clarke saiu rápido, deixando os poucos monitores de comunicações em 

seus postos. 
Stone estudava a sala com cuidado, observando cada canto e rachadura. 

Troi não conseguia evitar de notar o modo como seus olhos dardejavam, 
guardando cada detalhe. Era uma pessoa muito intrigante. 

Bem, e por que ela se sentia culpada ao pensar nisso? Até mesmo 
desleal? 

Uma imagem de Riker surgiu sem convite em sua mente e ela de pronto 
a dispensou. Não era hora de sair pela tangente. 

Worf chegou junto a Stone e falou, em voz baixa: 
— Não é exatamente o equipamento mais avançado tecnologicamente. 

Stone concordou devagar. 
— O importante é que funcione — falou. 
— Sempre tive essa opinião — disse Worf. 
— Mesmo? — Stone o estudou cuidadosamente. — Bom. Clarke voltou 

e falou bruscamente: 
— O pretor vai vê-los agora. 



Seguiram Clarke para fora do centro de comunicações. 
As paredes e o piso do edifício brilhavam com o mais puro mármore 

branco, e suas botas soavam no chão, ecoando pelas paredes. Os gritos da 
multidão do lado de fora também ecoavam pelo edifício, e Troi não podia 
evitar de sentir, embora muito lá no fundo, uma simpatia pelo pretor. Ter 
aquele som, aquela constante, latente condenação reverberando por seus 
ouvidos... Bem, na certa não era o mais confortável dos estados mentais para 
se viver. 

Entraram em uma sala enorme e muito ornamentada, coberta de peles e 
cabeças de animais mortos, nenhum dos quais foi reconhecido pelo grupo 
avançado. Worf agradeceu silenciosamente por Data não estar presente — 
ele começaria imediatamente a dar o nome de cada uma das malditas coisas. 

Um enorme tapete, que grotescamente era a pele de um animal ainda 
com a cabeça, cobria o chão diante de uma plataforma elevada. Sobre a 
plataforma, dois degraus levavam a um trono no qual sentava-se o pretor 
Ryne. Estava coberto por uma capa adornada de pele. Era quase tão forte 
quanto Worf e claramente acostumado a ter as coisas à sua maneira em todos 
os momentos. Vários guardas cercavam o pretor, parados em rígida atenção. 

Não havia nenhum som de pessoas gritando aqui, Troi percebeu 
rapidamente, pois não havia janelas. Obviamente, o pretor havia decidido 
não ser um alvo claro para qualquer perigo em potencial, dos quais vários 
pareciam estar presentes. 

— Vocês são o pessoal da Enterprise! — perguntou Ryne. 
Olhou-os, avaliando a cada um, e seu olhar parou sobre Deanna. Ela 

agitou-se desconfortável. O sentimento que percebia nele era pessoalmente 
incômodo. 

— Comandante Quintin Stone — disse Stone. Não fez nenhum 
movimento na direção de Ryne, nem Ryne em sua direção. — Queremos 
nossos embaixadores de volta. 

— Estou certo de que querem — respondeu Ryne. Lentamente, 
levantou-se de seu trono e desceu os degraus. Parecia debruçar-se por cima 
de Stone, quando parou alguns passos longe dele, e perguntou: 

— O que pretende fazer sobre isso? 
— Levá-los de volta. 
— De fato. Atendendo meus desejos? 
Stone apertou os lábios por um momento como se tentasse decidir a 

melhor maneira de continuar. 
— Não poderíamos, mesmo se quiséssemos. Você compreende. 
— Eu não compreendo. 
— Não podemos interferir. Não podemos apontar nossas armas para o 



seu povo a seu pedido. 
— Então não vai fazer o que quero. 
— Correto. 
— E se eu matasse seus embaixadores? Stone não disse nada. 
O pretor andou lentamente em torno de Stone, estudando-o de cima a 

baixo. Ele riu baixo. 
— Você não é nada impressionante. Onde está seu capitão? 
— Na nave. 
— Se escondendo? 
Stone virou-se devagar para encará-lo, seus olhos estreitaram-se e Troi 

sentiu algo sensivelmente desagradável no ar. 
— Ele tinha coisas mais importantes a fazer — ele respondeu. 
O insulto flutuou no ar por um momento. 
— Coisas mais importantes que as vidas de seus embaixadores? — 

perguntou Ryne, incrédulo. 
Novamente, Stone não respondeu. Sua atenção estava totalmente 

focalizada sobre Ryne, como se não houvesse mais nada na sala. 
Ryne parou em frente do resto do grupo avançado, bem mais próximo de 

Troi. 
— E quem são esses? — perguntou, embora não olhasse para mais 

ninguém além de Troi. 
Stone disse seus nomes de modo curto, Ryne inclinando a cabeça a cada 

um. Estava claro, porém, que Troi havia atraído sua atenção. 
— Temos de encontrar uma solução — disse Ryne, desviando-se 

ligeiramente de Troi. — Meu povo não sabe o que é melhor para ele. Estão 
infelizes com seu destino e acham que removendo a mim removerão seus 
problemas. Estão errados. Eu não serei removido. E vocês vão me ajudar. 

— Nós não vamos. 
— Porque não vão interferir. Não vão tomar uma atitude. — Ele fez uma 

pausa. — Então se eu ordenar meus guardas que abram fogo sobre vocês, 
vão simplesmente continuar aí parados. 

— Podemos, é claro, nos defender. 
— Ah. Então podem interferir quando agrada a seus objetivos. — Num 

movimento rápido, ele colocou o braço em torno da cintura de Troi e a 
puxou contra si. 

Com um rugido, Worf começou a ir na direção dele e todos os guardas 
apontaram suas armas. Buchanan já estava estendendo a mão para a sua 
arma. 

— Não! — cortou Stone. — Não se mova. Worf congelou, seu corpo 
estremecendo em fúria. 



Ryne tinha seus braços em torno de Troi, e Deanna falou rápido para 
Stone. 

— Não interfira! Ele está apenas tentando provocá-lo. Não pretende me 
ferir. Estou perfeitamente segura. 

Se Stone ouviu o que ela dissera não indicou. No entanto, ele não fez 
nenhum movimento na direção de seu próprio phaser. 

— Tire as mãos dela. — O tom era formal, sem ameaça. 
— Ou o quê? 
— Ou vou matá-lo. 
Ryne riu alto. Então virou Troi e beijou-a rudemente na boca. Os olhos 

de Troi arregalaram-se, chocados, e ela tentou empurrá-lo, mas ele era muito 
forte. Então ele a soltou, lançando-a para longe e Worf a segurou antes que 
pudesse cair. 

— Eu... estou bem — ela engasgou. 
— Hah! — Ryne disse, enquanto caminhava até Stone pavoneando-se, 

cheio de confiança. — Seus hipócritas! Vocês nem mesmo protegem suas 
mulheres, ou a vocês mesmos! — Ele ergueu a mão na direção de Stone. 
Stone não se encolheu, não se moveu, a mão atingiu seu rosto com uma 
bofetada violenta. 

Ryne sorriu. Stone também. Ryne parou de sorrir. 
A mão de Stone moveu-se tão rápido que ninguém o viu pegar o phaser. 

Num momento sua mão estava vazia, no seguinte o phaser estava nela. 
— Ia matá-lo por abusar de Troi — disse. — E tudo que esta bofetada 

fez foi determinar o quanto vai doer. 
Ryne parou. Seu rosto empalideceu. 
Pelo canto dos olhos, Stone viu um guarda se movendo. Calmamente, 

apontou o phaser e atirou. Um raio surgiu, jogando o guarda para trás. Ele 
bateu contra a parede e deslizou para o chão. 

O phaser de Stone já havia voltado para o lugar, apontado diretamente 
para o Pretor. 

Worf e Buchanan tiraram os phasers e colocaram-se diante de Troi, 
protegendo-a com suas armas e corpos. Os guardas ficaram 
momentaneamente confusos, sem saber se reagiam ao pessoal da segurança, 
à ameaça ao pretor, ou a seu companheiro atingido. 

E a boca do pretor curvou-se num rosnado. 
— Está blefando — disse. — Atreve-se a ameaçar o pretor? O maior 

caçador, o maior monarca de... 
Como um relâmpago, Stone chutou o estômago do pretor. Ryne 

engasgou e dobrou-se em dois, agonizando. Com seu rosto duro, olhos 
enlouquecidos, Stone agarrou o pretor pela orelha e o levantou. O pretor 



gritou enquanto Stone o girava em torno. A coisa toda não levou mais que 
alguns segundos, mas dentro desse tempo o pretor se encontrou torcido de 
costas, o braço poderoso de Stone cruzado em seu pescoço. 

Stone tinha o phaser apontado direto para a testa do pretor. Sua cabeça 
bem atrás da de sua vítima, ele baixou a voz para um sussurro demente que 
ainda assim era ouvido por toda a sala. A proximidade com o ouvido de 
Ryer, no entanto, o fazia sentir como se preenchesse toda sua cabeça. 

— Você entrou bem — dizia Stone. — Poderia ter me esbofeteado, não 
importaria. Eu não ligo. Mas tocá-la primeiro... ela importa. E você passou 
dos limites. 

— Solte-me, seu lunático! — o pretor resmungou. 
— Eu vou matá-lo. — Stone falava mais e mais rápido, uma palavra 

caindo sobre a próxima. — Acha que não vou? Você acha que dou a mínima 
se vivo ou morro? 

— Sua Primeira Diretriz.... 
— Sua sociedade o quer fora — disse Stone. — Eu não estou 

interferindo. 
— Se me matar seus embaixadores morrem — Ryne gaguejou. Stone riu. 

Realmente riu, uma risada aguda e nervosa. 
— Vá em frente. Mate-os. Temos uma porção deles. 
Worf começou a se mover na direção de Stone e, para sua surpresa, a 

mão de Troi impediu-o. 
— Não há perigo — ela sussurrou, parecendo confusa. — Eu não sei 

como ou porquê, mas não há perigo. Estou certa disso. 
Worf olhou para ela, e estava claro que não parecia muito convencido. 

Voltou-se para Stone. — Comandante — a voz de Worf estava mortalmente 
séria, mas ele não se moveu. — Não pode fazer isso. 

E então Troi falou, sua voz suave e conciliadora. 
—Por favor... Quintin... iria para corte marcial se matasse o pretor. — 
Enquanto falava, ela tentava sentir o que vinha dele. 
E ele estava calmo, como sempre. Nenhuma paixão. Nenhuma pressa. 

Apesar da aparência externa de um homem desesperado, enlouquecido, 
internamente Stone estava completamente composto. Havia decidido o curso 
a tomar e estava claramente fazendo com que acontecesse. O curso envolvia 
assassinato? Ela não achava. Estava certa que não. 

"Mas, meu Deus", ela pensou... "Olhe para ele." 
Os guardas continuavam imóveis, temerosos de fazerem qualquer coisa 

que pudesse levar Stone a puxar o gatilho. 
Ryne lutava contra a prisão em que estava, e Stone apertou mais o braço 

em torno de sua garganta. Ryne sufocou, enquanto Stone o arrastava até a 



plataforma, onde parou junto aos degraus. Uma perna de cada lado do pretor, 
ele o tinha completamente imobilizado. E o phaser não havia desviado 
sequer um centímetro. 

Stone pareceu considerar as palavras de Troi. 
— Acha mesmo? — perguntou. Ela assentiu vigorosamente 
— Eu não poderia viver com isso — disse todo sério, e então falou 

suavemente no ouvido de Ryne, com uma maneira agradável que era um 
contraste horrível à tensão do momento. — Se eu falhar em minha missão, e 
for para corte marcial por matar você, não vai ser bom. Nada bom. Nem um 
pouquinho. Então você vai ter de deixar os embaixadores irem. 

O pretor gorgolejou. 
— O quê? — perguntou Stone. 
O pretor gorgolejou mais uma vez. 
— Oh, sinto muito — Stone disse, libertando-o por alguns milímetros. 

Foi o suficiente para o pretor respirar e dizer: 
— Nunca. 
— Solte-os e eu o soltarei. 
— Está blefando. Não vai me matar. Seu phaser está em tonteio. 

Rapidamente Stone virou o phaser e mirou na cabeça de um dos animais 
pendurados na parede. Ele atirou e a cabeça explodiu. 

Na mesma velocidade o phaser estava de volta apontando para o rosto do 
pretor. 

— Pense no que poderia fazer na sua cabeça. 
O pretor compreendeu de repente... e começou a rir. 
— Se importaria de compartilhar a piada? — perguntou Stone. 
— Está blefando! — riu o pretor. — Desta distância, o modo como seu 

phaser está apontado, você se mataria também. Teria de me empurrar para 
longe para poder atirar, e se fizer isso meus guardas vão matá-lo. 

O riso continuou, até que foi cortado pela resposta calma de Stone: 
— Acha que eu não sei disso? O pretor parou de rir. 
— Que... Que quer dizer? 
— Eu prefiro morrer que falhar. Nós iremos juntos, você e eu. Eu não 

irei para corte marcial. Não viverei com uma falha. Assim, vamos juntos. 
— Não se atreveria! 
— No dez, liberte os embaixadores. 
— Está blefando! 
— Não, contando. Um.... 
— Comandante — Worf falou, urgente —, este... 
— Não faça isso! — gritou Deanna. 
— Quietos — ele cortou. — Vou perder a conta. Vamos lá: um.... 



— Não estou impressionado com isso — disse Ryne. 
— Dois. 
— Não serei enganado. 
Stone estava calmo e sem pressa. 
— Três. 
— Não farei. 
— Quatro. 
— Não pode me forçar. 
— Cinco. 
— O povo precisa de mim. 
— Seis. 
Ryne tentou soltar-se, não conseguiu. 
— Atirem nele! — gritou para os guardas. 
— Vai morrer alguns segundos antes — replicou Stone. — Sete. 
— Solte-me! Não vou fazer isso! 
— Oito. 
— Pare com isso! Agora! 
— Nove. 
— Vai morrer também! 
A cicatriz na face de Stone brilhava num vermelho furioso, e a resposta 

sussurrada gelou a cada um na sala quando ele rosnou feroz: 
— Eu morri anos atrás. Dez. 
Seu dedo começou a apertar o gatilho. 
— Está bem! 
Stone interrompeu-se. 
— Está bem o quê? 
— Guardas! Tragam os embaixadores! Traga-os até aqui! — exigiu 

Ryne. — Certifiquem-se de que não estão feridos! 
Imediatamente, liberados afinal para tomar alguma atitude, dois dos 

guardas correram para fora da sala. 
— Eles estão... — Ryne, abatido, engoliu e começou novamente. O 

phaser não havia saído de seu lugar. — Eles estão há alguma distância daqui. 
Levará algum tempo. 

— Temos tempo. 
 
 
Quase uma hora mais tarde os embaixadores foram trazidos até a sala do 

trono. Eles olharam atônitos para a cena diante deles. Stone não havia saído 
do lugar. Ele ainda tinha o braço em torno de Ryne e o phaser no seu rosto. 
Ryne não sentia os braços nem as pernas, mas a resistência de Stone parecia 



inumana. Sua mão havia permanecido elevada e nivelada, nunca desviando 
um centímetro para esquerda ou direita, nem para cima, nem para baixo. Era 
como se sua mente estivesse desconectada de seu corpo — mas o reflexo de 
matar ainda estava presente e mortal. 

O resto do grupo avançado mal havia trocado uma palavra durante o 
longo cerco. Por duas vezes Stone havia sido contatado pela Enterprise, e a 
cada vez havia respondido calmamente que tudo estava sob controle e que 
estaria voltando em breve. 

Troi havia tentado determinar alguma coisa do que se passava na mente 
de Stone mas, como sempre, estava bloqueada completamente, calma e 
desapaixonada. 

"Eu morri anos atrás." O que aquilo significava? 
Os embaixadores pareciam um tanto desgrenhados, mas além disso nada 

parecia ter ocorrido. Stone olhou para eles, seus olhos na verdade sem 
focalizá-los, mas olhando em sua direção apenas. 

— Tudo bem? — perguntou. 
Os embaixadores assentiram em conjunto, ainda confusos. Stone ergueu-

se lentamente, segurando o pretor firme contra si, enquanto dizia aos outros: 
— Cheguem perto. Estamos quase prontos para ir. 
— Não vai me levar! — gritou o pretor. 
Stone não disse nada a Ryne. Ao invés disso, dirigiu-se a Worf, dizendo: 
— Tenente, por favor abra um buraco naquela parede ali. Worf parecia 

confuso. 
— Na parede? 
— Na parede. 
Worf, sem compreender, ergueu o phaser e atirou. O raio saiu e explodiu 

um buraco na parede de quase dois metros. De dois andares abaixo eles 
ouviram os gritos da multidão enquanto as pessoas tentavam se afastar dos 
detritos que caíam. 

Então os gritos e cantos voltaram, enchendo a sala do trono. 
— Todos vocês, guardas, saiam do caminho — Stone exigiu. — Quero 

que o pretor ouça claramente. Saiam. 
Os guardas obedeceram, movendo-se para o lado para dar caminho livre 

entre o buraco e Ryne. 
— Esta é a voz do povo — disse Stone, baixo e furioso. — Seu povo. 

Eles estão expressando uma opinião. Um desejo. Como seu governante, você 
deveria honrar a opinião deles. 

— Eu lhe dei tudo o que quis! — O pretor gritou acima do ruído. — 
Agora vá embora! 

— Worf, contate a Enterprise. Diga-lhes para nos transportarem. Worf 



atendeu e todos aguardaram. 
— Solte-me! — gritou o pretor, mas suas pernas e braços estavam tão 

dormentes pela falta de movimento que ele mal conseguia ficar de pé. 
— Eu vou soltá-lo — respondeu Stone, calmamente. 
Esperou até o segundo preciso em que o zumbido familiar dos raios do 

transporte preencheram o ar. 
— Hora de encontrar-se com seu povo! — gritou. 
Então empurrou o pretor pela sala, na direção do buraco. O buraco que 

se abria sobre a multidão. 
O pretor gritou, e os guardas correram na direção dele, tentando segurá-

lo antes que tropeçasse através do buraco, para os braços da multidão que na 
certa o faria em pedaços. O céu aberto surgiu diante do pretor, seus braços 
giraram enquanto oscilava na beirada do buraco, e os guardas mais a frente 
saltaram na sua direção... 

Esta foi a última imagem que o grupo avançado levou consigo antes de 
desaparecerem. 



Doze 
 
— Jackson? 
Riker saiu de seu quarto, tendo colocado seu roupão branco. Chamou 

Jackson novamente, e então Ellie e finalmente Stephy, mas não houve 
resposta. 

Checou o tempo e percebeu o porquê. Já passava do meio dia; todo 
mundo já estava de pé e trabalhando há muito tempo. Mas haviam deixado 
Riker dormir até mais tarde. 

Flexionou os braços e sorriu. Somente uma leve rigidez-de-dia-seguinte 
devido à escalada. Era bom saber disso. A gozação de Jackson sobre ele 
estar fora de forma tinha arranhado seu orgulho. Riker se exercitava todos os 
dias e tinha orgulho disso. Assim, não precisava de um de seus velhos e 
melhores amigos lhe dizendo que estava perdendo a forma. 

Entrou no chuveiro e deixou a água massagear seus músculos. Então 
vestiu-se rapidamente e saiu para Starlight, para verificar o que estava 
acontecendo. 

Foi direto ao escritório de Carter, mas o proprietário não estava lá. A 
porta não estava trancada — em Starlight não existiam fechaduras. Muito 
dependia da confiança de todos em cada um para que se preocupassem com 
invasão de privacidade. Riker entrou, olhando em volta. A bagunça sobre a 
mesa era a mesma da última vez que Riker estivera lá. O que significava que 
Carter não havia estado em seu escritório ainda nesse dia. 

Procurou por Mark Masters, que estava ocupado reexaminando o braço 
quebrado de um dos colonos. O hospital de Masters era primitivo pelos 
padrões da Frota, e Riker temia não ser capaz de esconder particularmente 
bem seus sentimentos, enquanto observava a sala de tratamento. 

— Não é bom o suficiente para você? — perguntou Masters, secamente. 
— Se eu precisasse de socorro médico neste planeta, não pensaria em 

lugar melhor para ir. 
— O que é uma maneira simpática de aceitar qualquer porto numa 

tempestade, certo? 
Riker sorriu. 
— É uma maneira de ver as coisas. Então, pode me dizer onde Jackson 

foi? 
— Claro. — Ele baixou o scanner e deu um tapinha no ombro do 

colono. — O braço está ótimo. Mas tente descansá-lo por pelo menos uma 
semana. 

O colono riu e saiu. 



— Você tem um jeito interessante de tratar seus pacientes. Então... 
Jackson? 

— Certo, certo. — Fez uma pausa como se pensasse. — Não tenho a 
menor idéia. 

— Você disse que tinha. 
— Amnésia. Acontece muito nesse planeta. Eu já encontrei a cura para 

ela mas agora não consigo lembrar. 
Riker cocou a barba e estudou Masters por um momento. 
— Por que estou recebendo tanta resistência de você? Estamos do 

mesmo lado. 
— Não — disse Masters. — Você está do seu lado e eu estou do meu. 

Não tente brincar comigo dizendo que tem nossos interesses em seu coração. 
— Não sofreu nenhuma interferência nossa. Master apontou um dedo em 

sua direção. 
— Não pertence a este lugar. 
Riker soltou uma risada e encostou-se em uma mesa de exames. 
— Nem você. Nenhum de vocês. Este é um ambiente alienígena, hostil. 

O que o faz pensar que temos menos direito de estar aqui do que vocês? 
— Chegamos aqui primeiro. 
— Oh, pelo amor de Deus — disse Riker, sacudindo a cabeça. — 

Masters, tem alguma idéia de como soa infantil? 
— Talvez pareça infantil para você, mas isto é porquê... 
A voz de Masters sumiu, e Riker aguardou de braços cruzados. 
— Bem? 
— É porque — Masters sorriu envergonhado — é infantil, eu suponho. 
— Muito bem — continuou Riker. — Agora que tiramos isso do 

caminho, onde diabos está Jackson Carter? 
Masters suspirou. 
— Ele pediu para não contar a você, porque estava embaraçado. 
— Embaraçado? Por quê? 
— É um problema técnico — ele sorriu. — É o nosso orgulho de 

terraformizadores. Temos algumas sondas S e A instaladas lá fora, e uma 
delas... Desculpe, sondas de Superfície e Atmosfera. Elas fazem leituras, dão 
informações sobre a temperatura, estado da ionização e coisas assim. 
Transmitem dados por via subterrânea. Bem, uma das sondas parou de 
enviar as leituras, então Jack saiu num carro de neve para checá-la. 

— Sozinho? 
— Não. Levou Ellie e Stephy com ele. — Ao ver Riker franzir a testa, 

Masters completou defensivo: — Cada um carrega seu próprio peso por 
aqui. 



— Não duvido que Ellie e Stephy sejam capazes — disse Riker. — Nem 
por um instante. É só que a idéia de uma família toda estar lá fora.... é como 
procurar problemas. 

Master resmungou. 
— Ninguém terraformiza um planeta se está tentando viver de modo 

seguro. Olhe, não se preocupe. Deus sabe como é feio fora de Starlight, mas 
não se torna realmente perigoso antes da noite, e num carro de neve eles 
estarão de volta antes disso. 

Riker assentiu, não muito feliz, mas consciente de que o que Masters 
dizia fazia sentido. 

Passou o resto do dia conversando com o grupo de cientistas que havia 
trazido da Enterprise. Seus relatórios eram até o momento, na maior parte, 
elogiosos. Os terraformizadores estavam procedendo de maneira organizada 
e competente. Eles haviam, é claro, esbarrado em dificuldades aqui e ali, 
mas a Federação teria de ser completamente louca para pensar que em uma 
operação como essa tudo sairia perfeitamente bem. 

O dia prosseguia e Riker mantinha um olho preocupado no tempo. Ele se 
arrastava adiante e, a cada hora que passava, Riker ficava mais e mais 
nervoso. 

Sentou-se na casa de Carter às 16 horas, tamborilando os dedos no braço 
da cadeira de Jackson e pensando na época em que cresciam em Valdez. 
Antes que notasse já eram 16:30 e a preocupação começava a aumentar. 

Por volta das 17 horas Riker saiu e olhou para os céus que escureciam e 
dançavam de modo sinistro além de Starlight. 

"Alguma coisa está errada", gritava sua mente. Muito errada. Ele deu as 
costas à tempestade e começou a andar na direção do hospital, determinado a 
tomar alguma atitude, seja lá qual fosse. 

Quando chegou lá, encontrou meia dúzia de homens caminhando, 
parecendo nervosos. Estavam murmurando um para o outro, conversando em 
voz baixa, mas no momento em que Riker chegou, eles silenciaram. Riker os 
observou lentamente, e a suspeita nos olhos deles não diminuiu sequer por 
um momento. 

— Vão me dizer o que é? — perguntou. 
Masters deu um passo à frente, braços cruzados defensivamente. 
— Podemos cuidar disso. 
— Ninguém está dizendo que não pode — Riker começou. — Mas..... ao 

inferno com isso! — Seu tom mudou abruptamente. — Estou ficando cheio 
desse problema de atitude. Conheço Jackson Carter há mais tempo que 
qualquer um de vocês. Só isso me dá o direito de saber o que está 
acontecendo. E se não for o suficiente, então posso lembrá-los de que esta é 



uma operação sob contrato com a Federação. 
Master estava com o nariz quase encostado no de Riker. 
— Qual é o seu ponto? 
— O ponto é que, desde que vocês têm um contrato com a Federação, e 

eu sou um representante da Federação, isto me dá a autoridade. 
— Aha! — gritou Masters. — Eu sabia! — Ele se virou para os outros 

como se finalmente vingado, apontando Riker. — Eu disse que eles viriam, 
acabariam com tudo, e agora aqui estão eles. Típico! Tão típico! 

— Estou cheio de você, Masters — devolveu Riker. — Estou cheio da 
sua defensiva, das suas suspeitas. De tudo. Carter está perdido em algum 
lugar lá fora e você está muito ocupado lutando comigo para sair e procurá-
lo. 

— Sair é suicídio. — Um dos terraformizadores declarou simplesmente. 
Riker olhou para ele e voltou-se para Masters, que assentiu bruscamente. 

— Taylor está certo. Nossa telemetria os estava seguindo, mas perdemos 
contato, o que significa que estão fora de alcance. Se estão fora de alcance, 
não há maneira de alguém chegar até eles e voltar antes que a noite caia. 

— Vocês devem ter mais de um carro de neve... 
— É claro que temos — respondeu Masters. — Mas o clima pode acabar 

com o mais resistente dos equipamentos, especialmente à noite. E insano 
arriscar mais homens. 

Riker olhou de um para o outro. 
— Então é assim? Vão simplesmente ficar aqui? 
— Vamos procurá-los pela manhã. Se o carro de neve deles estiver 

quebrado, que é o que suspeito que tenha acontecido, e ficarem do lado de 
dentro, eles deverão estar bem. 

— Deverão? 
— Bem.....provavelmente estarão — continuou Masters, incerto. 
— Eu vou sair, e isso é tudo — declarou Riker, dirigindo-se à porta. 

Masters agarrou-o pelo braço. 
— Você não vai a lugar algum! Com Jack fora, sou o próximo em 

comando aqui.... 
Riker puxou o braço, zangado. 
— Estou indo atrás deles. Masters virou-o com força e disse: 
— Não sem minha permissão. 
— Não estou pedindo por ela. 
— Ah, está sim! — gritou Masters, preparando um furioso cruzado de 

direita. 
Riker desviou-o para o lado, segurando o braço que passava. Permitiu 

que o peso de Masters o carregasse para frente, e então puxou-lhe o braço de 



volta com força. Masters soltou uma exclamação, enquanto Riker torcia o 
braço do terraformizador para trás das costas. Riker empurrou-o para frente, 
dobrando-o pela cintura. Masters tentou se mover para continuar o ataque 
mas qualquer movimento simplesmente fazia mais dor subir por seu braço. 

Ele apertou os dentes, enquanto Riker inclinava-se para frente com ele. 
— Se importaria? — Riker sussurrou asperamente em seu ouvido. 
— O que eu poderia fazer se me importasse? — engasgou Masters. 
— Nada — Riker disse. 
Ele soltou Masters então, jogando-o para o lado e virando-se para a 

porta. Taylor ajudou Masters a levantar-se. 
— Quem diabos ele pensa que é? 
Masters sacudia o braço para tentar diminuir o formigamento. Observou 

Riker sair pela porta e falou devagar: 
— Bem... talvez só alguém que se importa com um amigo. 
— O quê? Nossa, Mark, agora está falando bem do cara também? 

Masters olhou para Taylor e disse: 
— O homem poderia ter quebrado meu braço. Ambos sabemos disso. E 

Deus sabe que eu estava dando bastante incentivo pra que ele o fizesse. Mas 
ele não o fez. Talvez eu estivesse pegando no pé dele um pouco demais. 

— Então tudo que um cara tem de fazer é quase arrancar seu braço fora e 
se tornam amigos do peito para o resto da vida, é isso? — perguntou Taylor. 

— Bem... — Masters sorriu. — É o que parece não é? 
 
 
Riker parou rapidamente na casa de Carter para pegar o equipamento 

apropriado e, momentos depois, andava rapidamente pelo labirinto das ruas 
de Starlight. Virando uma esquina, quase trombou com um dos cientistas da 
Enterprise, um colega de meia idade chamado Vernon. Ainda assim ele 
jogou Vernon de costas e parou para ajudar o cientista a se levantar. 

Vernon, se recompondo, olhou um pouco surpreso para Riker. 
— Todo agasalhado, hein, capitão? 
Riker sorriu de leve. Para Vernon, posto significava muito pouco ou 

nada. Riker estava no comando e, até onde Vernon se interessava, 
significava que ele era o capitão. Riker o havia corrigido em várias ocasiões 
e havia finalmente desistido. 

— Saindo para procurar alguns amigos — Riker contou-lhe. — E estou 
com bastante pressa. 

Vernon olhou em dúvida para o céu. 
— Posso ver por que a pressa é importante — disse. — Aquilo não 

parece agradável. 



— Não — concordou Riker, colocando as luvas. — Não parece. Agora, 
se me der licença. 

— Posso perguntar o tipo de problema? 
. — O problema é que alguns amigos meus estão lá fora naquela sopa e 

eu quero ter certeza de que voltarão inteiros. 
— Mesmo arriscando sua própria vida? 
Não havia nenhum sentido de melodrama na voz de Vernon. O cientista 

provavelmente via aquilo como algum tipo de equação, Riker percebeu. 
Variáveis afetando outras variáveis. 

— Exato — respondeu Riker. — Espero, no entanto, que no final todos 
estejam a salvo. Agora eu realmente tenho de ir. — Dizendo isso, ele 
continuou, rápido. 

Vernon ficou observando-o ir. Então, com um leve resmungo voltou para 
seu quarto. 

Riker, nesse meio tempo, chegou até o centro de equipamentos em 
tempo recorde. Ficou aliviado ao ver que alguém estava de serviço, uma 
mulher de aparência severa. Ela o informou que havia sempre alguém de 
serviço aqui, uma precaução que ele atribuiu à previsão e atenção de Carter 
com relação à possibilidades desagradáveis. 

Em instantes, tinha um mapa eletrônico e havia assinalado a localização 
das sondas S e A para onde Carter se dirigira a fim de consertá-las. Ao 
inferno o orgulho do homem, por falar nisso, que o impedia de admitir para 
seu amigo mais antigo que algo havia quebrado. Como se isso de alguma 
forma o rebaixasse na estima de Riker. Riker balançou a cabeça e 
determinou que teria uma longa conversa com Carter sobre sua atitude 
estranha, quando o visse. 

Se ele o visse... 
Riker prontamente colocou isso para fora de sua mente, e falou, ríspido: 
— Se vou atrás dele, preciso de um carro de neve. 
— Temos mais um — respondeu a mulher, cujo nome era Sylvia. 
— Só um? 
— Normalmente não precisamos de mais de um. 
Ela o levou através de uma porta até outra sala maior, que cheirava 

fortemente a lubrificante. Riker parou e olhou maravilhado ao que ela 
apontava. 

— Ainda constroem isso? — perguntou, incrédulo. 
Andou lentamente em torno do carro de neve, que era pouco mais que 

um compartimento metálico grande, onde cabiam quatro pessoas. Mais 
poderiam entrar se não houvesse equipamento guardado na parte de trás. Um 
canhão phaser estava instalado no teto, mais para explodir obstáculos, que 



para defesa contra qualquer ameaça. 
O compartimento estava montado sobre grandes lagartas de dutronium, 

ideais para qualquer terreno. Havia janelas de todos os lados, e Riker olhou 
para dentro para observar o impressionante painel de controle. 

Era eficaz e confiável mas, ainda assim, antigo. 
— Não pode estar falando sério — disse. Sylvia franziu a testa. 
— Algum problema? 
— É uma antigüidade! Tem lagartas! Não é nem mesmo 

antigravitacional! Ela fez um barulho de desprezo. 
— Isso você já sabe, tenente. 
— Comandante. — Ele deveria colocá-la com Vernon. Entre os dois, um 

cancelaria o outro e chegariam ao posto correto. 
— Você precisa de algo que se agarre ao chão — ela disse. — Tentamos 

uma dessas unidades antigravitacionais uma vez. Os ventos a levaram para o 
inferno. Venceram os estabilizadores laterais como se não existissem. — 
Tossiu alto, e Riker se encolheu. Ela bateu na lateral do carro de neve. — 
Precisa de algo que lhe dê peso e tração. Além disso, obedece como um 
sonho. Uma vez que dirija um desses, não vai trocar jamais. 

Riker podia imaginar a troca facilmente, mas no momento não tinha 
outra escolha além de continuar. 

Subiu para dentro da cabine, deslizando a porta para fechá-la com um 
som satisfatoriamente pesado. Verificou os controles por um momento, 
familiarizando-se com o que ficava onde. 

Inferno, se ele havia feito a atracagem manual da seção disco da 
Enterprise com a ponte de batalha (E7), isto seria fácil. 

Assentiu para si mesmo satisfeito, estendeu a mão e acionou um 
interruptor. O motor roncou barulhento, em total contraste com a elegância 
silenciosa da antigravidade, ou até mesmo dos motores de dobra. 

Ele ergueu o mapa eletrônico e o colocou num receptáculo no painel de 
operações. Uma tela a sua direita foi acionada e uma pequeno ponto 
brilhante apareceu piscando. Isso era ele. A uma certa distância, com uma 
leitura de quilometragem ao lado indicando a distância, estava uma luz 
brilhando constante representando seu destino. Em algum lugar entre os dois 
estava a família Carter. 

— Agüente firme, Jackson — murmurou Riker, puxando o capuz de seu 
casaco sobre a cabeça. — A cavalaria está a caminho. 

Ele levou uma alavanca para frente e ativou o motor. 
O carro de neve rolou para trás. 
Sylvia gritou e saiu do caminho enquanto o carro de neve ia de marcha à 

ré, batendo contra as prateleiras e mandando ferramentas e equipamentos 



para o chão. Palavrões saíam da boca dela como água de uma torneira. 
Riker abriu a janela do lado do motorista e colocou a cabeça para fora. 
— Sinto muito — disse. 
Sylvia estava agitando os braços violentamente. 
— Quem vai limpar isso? 
— Se eu viver para voltar, eu limpo. 
— É melhor que faça isso! 
Riker virou-se novamente para os controles. Parecia simples. Empurre 

para frente e irá para frente. Exceto que algum gênio do design havia feito a 
coisa ao contrário. Ou era o que esperava. Murmurando uma prece, trouxe o 
manche na sua direção e o carro de neve obedientemente andou para frente. 

Riker sorria enquanto as paredes passavam por ele. Estava 
definitivamente pegando o jeito da coisa. Então olhou para frente e sua cara 
caiu. 

As portas de saída estavam fechadas. 
Riker tentou apertar os feios. As lagartas travaram e a carro de neve 

deslizou para frente. Riker percebeu com o coração apertado que a inércia o 
levaria para frente, quer ele gostasse ou não. 

Nesse instante as portas se abriram. A frente do carro de neve 
atravessou-as quase um metro antes de parar finalmente. Nessa hora, no 
entanto, já não havia mais perigo. 

Atrás dele, Riker ouviu Sylvia gritar: 
— Me deve essa, tenente! 
Com um suspiro, e uma rápida checagem para ver se tudo estava no 

lugar, Riker rolou através das portas. Dentro de segundos, elas se fecharam 
atrás dele. 

A sua frente, em algum lugar na escuridão crescente, estavam seus 
amigos. 

 
 
Vernon andava pelo quarto, nervoso e inseguro. 
Ele tentou equilibrar a equação: Riker arriscando a vida por seus amigos. 

O orgulho de Riker contra a necessidade de segurança. A possibilidade de 
perdê-lo contra a necessidade de agir. 

Olhou através da janela na direção do céu, onde relâmpagos estalavam 
sedutores, desafiadores. Nuvens giravam em sua tempestade perpétua. 

Imaginou como seria estar lá fora, imaginou a crescente preocupação de 
Riker, os possíveis problemas que poderiam surgir caso não encontrasse seus 
amigos imediatamente. Certamente Riker era o melhor oficial que a Frota 
poderia produzir, mas ninguém deveria ter de ir até lá sozinho, se não tivesse 



de fazê-lo. 
Mas Riker poderia ficar louco se ele interferisse. Mas se não interferisse 

e Riker jamais voltasse, Vernon carregaria esta culpa com ele. Aquela 
sensação de "eu deveria ter feito alguma coisa mas não fiz". 

A equação, então: O que era maior? A preocupação por Riker ficar 
zangado com ele? Ou a preocupação pela segurança de Riker. 

Quando colocada desta maneira, não havia dúvidas. 
Vernon cruzou o quarto rapidamente até seu terminal e sentou-se à frente 

dele. 
— Comunicações — falou bruscamente. 
Vários segundos se passaram, lembrando-o de como esse modelo em 

particular era inferior à super-sofisticação dos computadores da Enterprise. 
Mas, estas eram condições primitivas. 

— Ativando — o computador respondeu. — Destino da mensagem, por 
favor. 

— U.S.S. Enterprise — ele disse. — Ou qualquer nave ao alcance da 
colônia terraformizadora de Paraíso. Temos uma emergência..... 



Treze 
 
Picard olhava para Deanna Troi de uma maneira que jamais olhara antes: 

com absoluta descrença. 
— Ainda diz que ele não é louco? — perguntou, incrédulo. 
Estavam no gabinete no capitão. Naquele momento Data sentava-se 

serenamente na cadeira de comando na ponte. Normalmente ali seria onde o 
segundo em comando estaria. No entanto, o comandante Stone estava, 
naquele momento, em sua cabine, dependente dos resultados dos 
questionamentos que Picard fizera sobre as ações de Stone. 

Deanna sentiu um lapso de desapontamento pelo capitão, a esta altura de 
suas relações, demonstrar qualquer forma de dúvida em suas habilidades. 

— Sim, capitão — disse, calmamente. — O comandante Stone não é 
louco. 

— Todavia, você e Worf concordam — Picard olhou para a transcrição 
de sua conversa anterior com o tenente. — Stone ameaçou homicídio e 
suicídio, ele disse incrédulo. 

— Ele não teria se matado — Troi declarou simplesmente. 
— Como sabe? 
— Eu simplesmente sei. Os sentimentos que recebia dele não 

caminhavam nessa direção. 
Picard contornou sua mesa para encarar Troi. 
— E que sentimentos recebia dele? 
— Calma — ela disse. — Paz interior. 
— Conselheira, está familiarizada com o conceito dos pilotos 

kamikazes? Ela franziu a testa, tentando lembrar-se. 
— Não, capitão. 
— Pilotos japoneses — ele explicou —, particularmente durante a 

Segunda Guerra Mundial na Terra, que estavam completamente desejosos de 
sacrificar suas vidas. Estou bem certo de que estavam calmos e sentiam paz 
interior no último instante, antes de seus aviões explodirem em bolas de 
fogo. 

— Seja como for, capitão. Estou certa de que o comandante Stone não 
teria se matado. 

— Como pode ter tanta certeza? 
— Porque — ela respondeu simplesmente —, este é meu trabalho. 

Picard a observou por um longo momento. 
— Conselheira, sempre confiei em seu julgamento. Temos um 

entendimento, você e eu, que vai além do superficial. De muitas formas 



dividimos um relacionamento íntimo em todos os pontos exceto o físico. E, 
para ser honesto, algumas vezes eu me senti mais próximo a você do que a 
mulheres com quem estive.....fisicamente. 

Ela deu um leve sorriso. 
— Estou lisonjeada, capitão. 
— Eu não disse isso para lisonjeá-la. — Continuou. — Eu o disse porque 

tenho de perguntar se acha que seus sentimentos pessoais para com o 
comandante Stone possam estar interferindo com sua habilidades de fazer 
julgamentos em relação a ele. Ela piscou, confusa. 

— Sentimentos pessoais? 
— Foi... — Picard limpou a garganta. — Foi a opinião do tenente Worf 

de que talvez você possa ter sentimentos pelo comandante Stone que 
transcendem as relações normais conselheira/ tripulação. 

Os olhos dela se estreitaram e, pela primeira vez em seu relacionamento, 
Picard sentiu raiva nela. 

— Essa foi a opinião dele? 
— Você é tão sujeita às emoções quanto qualquer um, conselheira — 

Picard falou, mantendo sua posição. 
— E o que, se eu posso perguntar, levou Worf a essa conclusão? Picard 

ignorou o tom gelado da pergunta de Troi, e olhou para a tela. 
— Worf declarou que Stone parecia particularmente irado pelo pretor tê-

la agarrado. Ele pareceu tomar como ofensa pessoal. Está correto? 
— Seja qual for a maneira como o comandante Stone se sente a meu 

respeito, não é necessariamente um reflexo... 
— Concordo — Picard respondeu rapidamente. — Mas de acordo com 

Worf, você se dirigiu ao comandante Stone pelo primeiro nome e pareceu 
extremamente preocupada com suas ameaças contra o pretor. 

— É claro que estava preocupada — Troi disse, frustrada. — Ele estava 
ameaçando se matar. 

— Mas você me disse que ele não iria fazê-lo. 
— Sim, mas... 
Picard desligou o monitor, deixando o protesto de Troi perdurar por um 

momento. 
— Mas o quê? — ele perguntou, devagar. — Mas.... não estava cem por 

cento certa? 
Troi respirou fundo para estabilizar-se, para relaxar sua mente. 
— Eu estava reagindo — ela comentou devagar — à urgência do 

momento. Não estava pensando claramente. Sem dúvida esse sentimento 
momentâneo de desorientação é devido a minha parte humana. 

Picard quase sorriu. De qualquer outra pessoa teria parecido um insulto. 



Vindo de Deanna Troi era simplesmente uma tentativa de encontrar uma 
explicação razoável. 

— Ainda mantém que ele nunca esteve em perigo. 
— Sim. 
— Que Stone não iria realmente matar o pretor ou a si mesmo. 
— Correto. 
— Embora você, naquele momento, tenha pensado que ele iria. Ela 

respirou fundo. 
— Embora eu tenha, sim, capitão. 
— Obrigado, conselheira. Oh, conselheira — ele completou 

rapidamente, quando ela começou a sair. — Estou curioso sobre uma coisa. 
Perguntei sobre a disposição final do pretor Ryne. O tenente Worf disse que, 
a última vez em que o viu, ele estava vivo, embora abalado, e que havia a 
chance de que o pretor iria... — Ele ativou o monitor para notar as palavras 
exatas de Worf. 

— De que havia a chance de que o pretor iria "declinar de sua posição". 
Isso é correto? 

Troi assentiu lentamente. 
— Sim. 
— Mais alguma coisa? — Ele parecia observá-la cuidadosamente. 
— Não, senhor. 
Ela virou-se, então parou e voltou-se para ele. 
— Capitão — limpou a garganta. — O que o tenente disse... está correto. 

Mas claramente ele não forneceu certas informações voluntariamente. 
— Tais como que o comandante Stone fez Worf abrir um buraco na 

parede e então jogou o pretor nele de modo que a multidão pudesse linchá-
lo. 

Os olhos dela arregalaram-se. 
— Como?... 
— Este é o meu trabalho — Picard disse. — Mas estou aliviado que 

tenha sido honesta comigo, conselheira. 
Ela empertigou-se. 
— Eu acharia, capitão, que, a esta altura, eu já seria considerada como 

tal. 
— Ela virou-se e saiu do gabinete. 
Picard recostou-se contra sua mesa e sacudiu a cabeça. 
Momentos depois saiu para a ponte, vendo Troi sentada rigidamente em 

seu lugar à esquerda de Data na cadeira de comando. Data viu Picard 
chegando e silenciosamente levantou-se da cadeira em deferência ao oficial 
comandante. 



Assim que Picard sentou-se em sua cadeira, sua mente examinando o 
que fazer sobre Stone, Worf disse abruptamente: 

— Capitão, recebendo uma transmissão do planeta. 
Culinan ainda girava majestosamente abaixo deles, uma imagem de 

calma em grande contraste com a agitação e raiva que fervia na superfície. 
"Se seus habitantes pudessem vê-lo desta forma", pensou Picard enquanto 
dizia; 

— Visual, tenente. 
Momentos depois, uma imagem surgiu na tela, a imagem de alguém 

novo. Suas feições eram suaves e agradáveis, um pouco cansadas. 
— Capitão Stone? — ele perguntou, educadamente. Picard tossiu 

levemente. 
— Aqui é o capitão Picard — respondeu. — A quem tenho o prazer de 

conhecer? 
— Aqui é Ebunan A'T'siva — ele disse. — Sou o pretor de Culinan 

eleito pelo povo. 
— Minhas congratulações — disse Picard, com cuidado. 
— E meus agradecimentos a vocês — disse Ebunan. — Meus 

agradecimentos à Federação pelos ótimos embaixadores que 
supervisionaram a eleição. E meu especial agradecimento ao seu capitão 
Stone, por sua maneira soberba de lidar com uma situação difícil e 
lamentável. 

— Fala do comandante Stone. 
— Oh. — Ebunan deu de ombros. — Bem, estou certo de que uma 

promoção para ele está a caminho. 
— Estou certo de que alguma coisa está — Picard colocou, neutro. 
— Eu já enviei uma mensagem para sua Federação e para o Comando da 

Frota, elogiando as ações do comandante. A postura de meu predecessor foi 
bastante indecorosa, e ameaçava impedir um avanço para nosso povo que já 
caminhava há muito tempo. 

— De fato — disse Picard, sentindo-se um pouco desconfortável. — 
Posso perguntar sobre o destino do outro pretor? 

— Pretor Ryne? 
— Correto. 
Ebunan fez uma pausa. 
— Ele... desceu alguns degraus. 
Picard ouviu um som às suas costas, vindo de Worf, que pareceu — por 

mais inacreditável que fosse — ser o início de uma gargalhada klingon. Um 
rosnado breve, profundo, que foi imediatamente interrompido. Ele não 
virou-se para olhar para seu chefe de segurança, mas ao invés disso 



questionou Ebunan. 
— Onde está Ryne agora? 
— Oh, muito bem. Ele retirou-se da vida pública. 
Então eles estavam protegendo Stone também. Ou talvez não estivessem. 

Talvez Ryne tivesse sido agarrado por seus guardas, mas estivesse tão 
abalado pelos eventos, que havia de fato decidido curvar-se à vontade do 
povo. Picard estava aliviado por ter falado primeiro com os embaixadores, 
ou jamais teria descoberto a verdadeira estória. 

Mas e a Primeira Diretriz. Diabo, Stone havia violado a Primeira 
Diretriz. ... não havia? E tal coisa não poderia ser deixada de lado.... poderia? 

— Entraremos em contato com a FUP em breve para questionar sobre 
uma admissão formal — continuou Ebunan. — Gostaria que soubesse, 
capitão, que o nome da Enterprise, e do comandante Stone, serão ensinados 
nas escolas às nossas crianças, por gerações. Eles já cantam canções sobre 
ele. 

— Isso é um fato? — Picard conseguiu comentar. 
— Acha — Ebunan perguntou, parecendo bastante sério — que 

poderíamos obter algum tipo de referência holográfica do comandante? 
Gostaríamos de erguer uma estátua dele. 

Sua voz mal acima de um sussurro, Picard disse: 
— Vou levar isso em conta, Enterprise desliga. 
Um silêncio mortal caiu sobre a ponte depois disso. Então Picard disse: 
— Sr. Crusher, tire-nos de órbita. 
— Direção, senhor? Picard respirou fundo. 
— Uma decisão de comando, Sr. Crusher. Escolha uma direção. — Ele 

levantou-se. — Tenho coisas a resolver. Sr. Data, tem o comanda 
Ele foi até o elevador e deixou a ponte. 
No momento em que ele saiu, Troi levantou-se e olhou para Worf. 
— Tenente — ela falou, severa. — Gostaria de falar com você. De sua 

posição elevada, Worf olhou para ela. 
— Sobre que assunto? — rugiu. 
— Creio que sabe. Ele fez uma pausa 
— Como quiser. 
Troi e Worf se dirigiam para a sala de conferências, quando Data 

subitamente perguntou. 
— Desculpe-me, mas.... já que eu estou no comando da ponte no 

momento.... não deveriam pedir minha permissão para sair? 
O Klingon virou-se lentamente e olhou para Data, que o encarava sem 

piscar seus olhos amarelos. O olhar de Data voltou-se então para a máscara 
gelada de expressão no rosto de Troi. 



— Permissão concedida — Data falou rápido. 
 
 
Sangue... 
Stone virou-se, contorcendo-se enquanto dormia. Seu corpo estremecia 

em convulsões. Imagens voavam até ele. Sangue... Dor, tanta dor... Os 
gritos. Agonia. Faça alguma coisa. Não posso fazer nada... alguma coisa, 
qualquer coisa.... 

Suas costas se curvaram e ele gritou, engasgando. O bebê... alguém salve 
o bebê. O chicote. ...os golpes. Sangue em suas roupas, nas suas costas, em 
suas mãos. 

O sinal da porta explodiu na cabeça de Stone e ele se sentou arfando, seu 
corpo coberto de suor. 

Ele reorientou-se. Os joelhos de Stone estavam juntos ao queixo, e ele 
olhou em torno para ver que havia novamente retorcido os lençóis de sua 
cama. Suas botas estavam em um canto. 

A porta soou novamente. Ele liberou um suspiro longo, trêmulo. 
— Sim. — Conseguiu parecer perfeitamente calmo quando disse a 

palavra. 
— Comandante Stone — veio a voz seca, séria de Picard. — Temos de 

conversar, agora. 
Stone assentiu devagar. 
— Posso ter um momento, por favor, capitão? 
Do outro lado da porta, Picard percebeu que esta era a primeira vez que 

Stone pedia qualquer coisa. 
— O tempo que for preciso — respondeu Picard. — Eu vou esperar. 
Troi mal esperou que as portas se fechassem antes de virar-se para Worf 

e dizer: 
— Não tinha o direito de implicar ao capitão que eu estava deixando 

meus sentimentos pessoais interferirem com minha habilidade de trabalhar. 
Direito algum. 

A expressão de Worf não se alterou. 
— Eu não supus. 
— O que, então? 
— Eu apenas disse isso. 
Ela encarou-o e sacudiu a cabeça. 
— Eu não o compreendo. 
— Subterfúgio não é a maneira klingon. 
— Ah, mas você usou subterfúgios bem o suficiente no que dizia 

respeito o comandante Stone — ela apontou. — Você não contou ao capitão 



como o comandante Stone empurrou o pretor através do buraco na parede. 
— Ele não perguntou. 
— Entendo. Então você conta toda a verdade quando serve ao seu 

objetivo — Troi disse. 
— É claro. Esta é a maneira klingon. 
— Tentou me embaraçar diante do capitão. 
— Não. 
— Você gosta mais do comandante Stone do que de mim. Worf olhou 

para ela, curioso. 
— Gostar? Eu não usaria esta palavra. Gostar de alguém não é um termo 

usado facilmente pelos klingons. 
— O que diria, então? — ela perguntou, interessada apesar de tudo. 
Worf percorreu o vocabulário klingon, procurando pelo equivalente mais 

próximo. 
— Tolerar — disse, afinal. 
— Tolerar? 
— Sim. Você claramente não compreende a maneira de pensar klingon, 

conselheira. Por exemplo, quando humanos se encontram eles dizem como 
vai ou saudações. Klingons não fazem isso. 

— O que os klingons dizem? 
— Dizemos nuqneH. 
Troi tentou pronunciar a palavra. 
— Nuuk-nekh. 
— Sim. 
— E quer dizer?... 
— "O que você quer?" 
Ela se sentou, sacudindo a cabeça. 
— Eu não compreendo todo um povo que está sempre na defensiva. 
— E eu não compreendo — ele replicou —, por que faria alguma 

diferença para você se eu "gostasse" mais de uma pessoa que de outra. 
Ela fez uma pausa, tentando encontrar as palavras. 
— E simples, tenente. É que após o tempo que temos servido juntos, eu 

esperava merecer melhor tratamento da sua parte do que questionar minhas 
habilidades. De certa forma esperava mais lealdade. 

— Você tem minha lealdade — disse Worf. — Se alguém tentasse matá-
la, eu o impediria. 

— Verdade — falou Troi. Ela balançou a cabeça. — Francamente, 
tenente, me parece que está sempre pronto a virar contra mim. Não acho que 
confie em mim. 

— E eu não acho — replicou Worf — que seus poderes lhe permitem 



perceber quaisquer sentimentos da parte dos klingons. E por causa disso 
você não confia em mim. 

— Eu conheço os padrões de pensamento klingons o suficiente — 
Deanna disse. — Mais que o suficiente. Sinto por ter gasto seu tempo, 
tenente. — Ela se levantou e dirigiu-se à porta. — Não vou gastá-lo mais. 
Assim que Deanna chegou junto à porta, Worf disse as suas costas: 

— Os klingons não comem bebês. 
Ela parou e virou-se lentamente, olhando para ele, seus olhos escuros 

arregalados. A expressão dele não havia se alterado. 
— Uma das muitas histórias — ele disse. — Que os klingons comem os 

menores..... ou os mais jovens de seus inimigos. Uma estória feia que data de 
antes dos klingons unirem-se à Federação. Tais histórias não morrem 
facilmente, e ainda são perpetuadas entre as crianças mais ingênuas. — 
Correto, conselheira? 

Ela assentiu devagar. 
Na voz mais suave que ela jamais o ouvira usar, Worf continuou: 
— Conselheira... nunca falamos sobre isso. Mas é importante para mim 

que entenda. Eu lamento... pelo destino de seu filho (E8). 
Troi oscilou levemente. "Ele sabia", pensou. "Meu Deus, ele sabia. Todo 

esse tempo..." 
— Sua gravidez ameaçava a nave — ele falou. — Era de origem 

desconhecida e a criança a qual deu a luz... a criança cujo crescimento foi 
acelerado... 

— Ian — ela sussurrou. Era a primeira vez que conseguia dizer o nome 
em voz alta desde sua morte. 

— Sim — ele prosseguiu. — Eu estava cumprindo meu dever, agindo 
para manter as vidas e a segurança da nave e da tripulação. Mas quero que 
saiba que jamais lamentei tanto ter de cumprir tal responsabilidade — nunca 
antes ou depois — como naquele encontro com seu filho. 

— Eu... 
— Talvez tenha pensado que eu quisesse comê-lo — Worf continuou, 

com um toque de humor negro. — Por favor, compreenda.... eu tinha de 
tratá-lo da mesma forma que trataria qualquer forma de vida possivelmente 
hostil. 

— Todas as formas de vida são potencialmente hostis, Worf — ela disse. 
— Assim como todas as formas de vida são potencialmente 

benevolentes. 
— É difícil saber quando arriscar — ele disse. — Minha posição exige 

que eu bloqueie qualquer ameaça. 
— E a minha posição — ela replicou — exige que eu esteja aberta e 



receptiva. 
— Não é surpresa que haja atrito entre nós dois — Worf falou, 

pensativo. 
— Nossas obrigações na nave são opostas. 
— Opostos podem se atrair, como no magnetismo. 
— Ou explodirem, como matéria e antimatéria. 
— Verdade — ela disse. — Suponho que tenhamos de caminhar 

cuidadosamente para evitar outras explosões. 
Ele assentiu de modo curto e caminhou para a porta. Foi então a vez de 

Troi fazê-lo parar, dizendo: 
— Tenente Worf... 
— Sim? 
— Se estava ciente de tudo isso... de meus sentimentos em relação ao 

assunto, por que não o abordou antes? 
Troi pensou ter visto um leve traço do impossível — um sorriso 

cruzando seus lábios. Então desapareceu, como se jamais houvesse estado lá. 
— Você não perguntou — ele disse. 
— Desculpe-me, tenente. Eu sei que não tenho o dom de Data para 

memória, mas não creio ter perguntado agora também. Nem sobre comer 
bebês ou coisa assim. 

— Sim, bem... — Ele ergueu seus ombros largos. — alguém tinha de 
mencionar o assunto. 

Ele então saiu, deixando Deanna sacudindo a cabeça. 
 
 
As portas da cabine de Stone assobiaram, abrindo-se, e Picard estava lá, 

mãos atrás das costas. Stone estava sentado na beira da cama, parecendo 
calmo e controlado. Mas havia um sinal leve de suor cobrindo sua testa. 
Nervoso? Bem, certamente tinha razões para isso. 

Então novamente Picard não pôde evitar a sensação de que, seja lá o que 
estivesse na mente de Stone, estava apenas parcialmente relacionado com 
Picard. Isso em absoluto estivesse. 

— Temos de conversar — Picard começou. 
— Nós? Ou você? — Não havia zombaria na pergunta. Era bastante 

neutra. 
— Nós. — Picard caminhou lentamente, a porta fechando-se atrás dele. 

Stone não se levantou, Picard não se sentou. 
— O que fez em Culinan foi totalmente imperdoável. 
— Imperdoável. 
— Isso mesmo. 



— Totalmente. 
— Correto. 
— Não parcialmente imperdoável, ou um pouco. Totalmente. Picard 

soltou o ar. 
— Comandante, não vim até aqui para fazer jogos de palavras. 
— Não, você não veio — replicou Stone, severo. — Veio aqui para 

declamar para mim o ato de motim. Para me dispensar do serviço. Para me 
dar as definições do mundo de acordo com Picard. Não estou certo? 

— Está certo — disse Picard. 
Estava calmo e controlado. Não permitiria de maneira alguma que Stone 

o deixasse fora de si novamente. 
— Mesmo sendo uma mentira. 
— Eu não minto para meus oficiais. 
O olhar de Stone desviou-se para o lado oposto do quarto. 
— Verdade. E quanto ao que você disse sobre o que fiz ser imperdoável. 
— Isso dificilmente seria uma mentira. 
— Tem alguma reclamação dos embaixadores? Picard não disse nada. 
— E quanto aos residentes de Culinan? — continuou. — Eles 

reclamaram de meus atos? Não, eles perdoaram. Então não foi total, foi? 
— Não. — Picard admitiu devagar. — Mas a Primeira Diretriz... 
— Declara que não deve haver interferência no desenvolvimento de uma 

sociedade. A sociedade estava se desenvolvendo na direção de um novo 
governante. O velho governante estava no caminho. Eu ajudei a Primeira 
Diretriz. Eu sempre ajudo a Primeira Diretriz. Eu sempre apoio a 
desgraçada, lindamente pura, tudo-é-sagrado, tudo-é-maravilhoso, Primeira 
Diretriz. 

Era a mais longa série de sentenças que Picard já ouvira Stone 
resmungar. E ainda assim, apesar da natureza inflamada delas, Stone falava 
num tom monótono. Como se estivesse discutindo os sentimentos de outra 
pessoa, alguém que ele mal conhecesse. 

— Você apontou um phaser para o homem — disse Picard —, e 
ameaçou matá-lo. 

— E? 
— E a si mesmo. 
— Qual o seu ponto? 
Picard sacudiu a cabeça, incrédulo. 
— O ponto é que este não é o comportamento de um homem são. Os 

olhos de Stone pareceram voltar a focalizar Picard. 
— São? — perguntou. 
— Isso mesmo. 



— É sua opinião que agi de maneira insana porque a minha vida e a do 
pretor estavam em perigo. 

— Correto. 
— Esta é a razão de você pensar assim. 
Picard não tinha absolutamente nenhuma idéia da direção para onde a 

conversa caminhava, mas não desejava comunicar sua incerteza. 
— Eu disse que estava certo, sim. Não estou acostumado a me repetir. 
O phaser de Stone surgiu em sua mão. Foi o saque mais rápido que 

Picard jamais vira. Mas a velocidade do saque de Stone era secundária diante 
das prioridades de Picard no momento. A maior preocupação era que o 
phaser de Stone estava apontado para Picard. 

Picard considerou estender a mão para tocar seu comunicador e chamar a 
segurança, mas o menor movimento poderia provocar Stone e fazê-lo atirar. 

— O que — Picard falou, em seu tom mais baixo e mais mortal — acha 
que está fazendo? 

— O que parece? — respondeu Stone, afável. 
— Parece que está ameaçando seu capitão com um phaser, o que é uma 

ofensa para corte marcial, comandante. 
Eles olhavam um para o outro, nenhum deles recuando. 
— É isso que parece? 
Estava claro que Stone gostava de se repetir, como se estabelecesse as 

bases de uma defesa legal. Picard tentou ver algum traço de insanidade, 
algum sinal de desespero nos olhos de Stone. Mas não havia nada, exceto o 
brilho frio, gelado de alguém que estava em total controle de suas decisões. 

"Meu Deus", pensou Picard, "ele é um psicopata". "Totalmente 
psicótico. Deanna deixou passar isso. Os arquivos psicológicos deixaram 
passar. Ele está completamente fora de si, e ninguém percebe isso. Agora ele 
vai me matar." 

— Agora — a voz tinha um tom surpreendentemente coloquial —, e se 
eu estivesse segurando um bloco de metal na sua direção. Seria ameaçar? 

Picard piscou. 
— O quê? 
— Um bloco de metal. Mais ou menos deste tamanho. — Ele balançou o 

phaser de leve. — Seria ameaçar? 
— Não especialmente, não. 
De repente Stone inverteu o phaser e, por um breve momento, Picard 

pensou que Stone atiraria em si mesmo. Então, com uma jogada de braço, 
Stone atirou o phaser para Picard, que o pegou com segurança. 

— As aparências enganam — disse Stone. Ele deitou-se na cama, as 
mãos sob a cabeça. — Atire em mim. 



Picard olhou incrédulo para o phaser. 
— Não. 
— Atire na parede, então — disse Stone, desleixadamente. — Ou aquele 

pequeno busto ali. Tonteio leve, ou o que quiser. Vá em frente. 
Picard olhou para o phaser. Paranóia cruzou sua mente. Será que Stone 

havia modificado o phaser para explodir quando acionado? Era isso? 
Planejava matar Picard e fazer parecer um acidente? 

Então o olhar de Picard notou o indicador de força do phaser. Estava no 
fim do vermelho. 

— Está descarregado — disse Picard, e a verdade lentamente começou a 
atingi-lo. 

— Este foi o phaser que apontei para o pretor Ryne — disse Stone, ainda 
olhando para o teto. — Antes de descermos eu tive uma idéia bastante clara 
do que deveria fazer. Então levei comigo um phaser quase descarregado. Os 
dois tiros que dei terminaram com ele. Eu estava segurando um phaser 
descarregado contra a cabeça do pretor. 

A boca de Picard abriu-se e fechou-se novamente. Ele então disse: 
— Você explodiu o buraco na parede.... não — lembrou-se. — Worf o 

fez. 
— Ordens minhas — disse Stone. — Worf abriu o buraco. Meu phaser 

não tinha força suficiente para explodir meu nariz. 
— E se ele desafiasse seu blefe. Stone deu de ombros. 
— Eu teria de inventar outra coisa. 
— Você o empurrou na direção do buraco. 
— Sem muita força. Os guardas tinham tempo mais que suficiente. — 

Ele sorriu de leve. — Presumindo que quisessem segurá-lo. Talvez tenham 
decidido deixá-lo cair, ou mesmo acabado de empurrar. Essa era uma 
decisão mais ou menos deles, não é? Não interferência. 

Picard assentiu lentamente. 
— Está bem feliz consigo mesmo, não? 
— Fiz o trabalho. 
— Saiu fora dos regulamentos. 
Stone se apoiou num dos cotovelos. 
— Quando sai dos regulamentos e a coisa explode na sua cara, você é 

um idiota. Quando sai dos regulamentos e funciona, você é um pensador 
original. 

— Está simplificando o fato. 
— Estou? Na Academia nos ensinam a Manobra Picard. Se aquela 

manobra tivesse lhe custado sua nave, seria chamada a Asneira Picard ou a 
Tolice Picard. Você é tão bom quanto os seus resultados, capitão. O sucesso 



perdoa tudo. 
— Talvez. Mas eu não — disse Picard, mesmo quando a verdade das 

palavras de Stone o penetravam. — Seu comportamento foi alarmante. O 
comandante Riker jamais teria se comportado dessa forma. 

Lentamente Stone sentou-se e a temperatura no quarto pareceu cair vinte 
graus. 

— Sabe — ele falou, devagar. — Sou constantemente comparado ao 
comandante Riker. Por você. Por outros membros da tripulação. Está 
começando realmente a me chatear. 

Picard não disse nada por um momento, então falou lentamente: 
— Como posso saber que este é o phaser que estava segurando contra o 

pretor. 
A boca de Stone torceu-se naquele seu sorriso desagradável. 
— Acreditaria na palavra do comandante Riker? 
— Eu não teria de fazê-lo. Ele jamais teria feito o que fez. 
— Não, é claro que não. Ele teria jogado pelas regras e talvez os 

embaixadores estivessem mortos e Ryne ainda estivesse no poder, mas pelo 
menos as regras seriam cumpridas. 

Picard estudou Stone cuidadosamente. Havia tanta raiva neste homem. 
Tanta paixão. Ele se importava tanto com tudo, e tudo que fazia, o menor 
gesto, indicava total controle. 

Realmente tinha as qualidades de um capitão. Um capitão brilhante, o 
tipo de grande estrategista que poderia ser lendário. 

Mas havia algo que o roia por dentro, Picard tinha certeza disso. Troi o 
havia insinuado. Mas o que era? E como poderia ser resolvido? 

Seja lá o que fosse, certamente não poderia ser resolvido se Stone fosse 
dispensado do serviço. Picard tinha certeza de que tal movimento criaria 
outra barreira de raiva e ressentimento. Picard poderia bloqueá-lo, mas então 
Stone bloquearia Picard. E Picard tinha a distinta impressão de que Stone 
precisava dele — quer Stone admitisse isso ou não. 

— Considerando os resultados de suas ações em Culinan, estou mais do 
que feliz em recolocá-lo no seu posto — disse Picard. Se Stone ficou 
surpreso, não demonstrou. — No entanto — continuou Picard —, este 
assunto não terminou. Vou deferir minha decisão dependendo de seu 
comportamento no futuro. Sua volta tem duas condições. 

Stone esperou pacientemente. 
— Primeiro — disse Picard —, que coopere completamente com a 

conselheira Troi. Ambos sentimos que há uma grande porção de dor com a 
qual não está lidando bem. Ela pode ajudá-lo. 

Picard esperou por uma resposta irônica. Ao invés disso Stone disse 



simplesmente: 
— Isso seria ótimo. Segundo? 
— Segundo, você não deve jamais ameaçar ninguém, ninguém, com um 

phaser, carregado ou descarregado, exceto em casos de extrema autodefesa. 
Está claro? 

— Não se preocupe, capitão. Eu jamais faria isso novamente. 
— Jamais? — Por alguma razão Picard não se sentia mais calmo ao 

ouvir isso. 
— É claro que não. — Stone sorriu aquele seu sorriso. — Eu nunca 

repito uma tática. 
Houve silêncio por mais um momento, e então Stone disse: 
— Estarei na ponte num momento, senhor. Se estiver tudo bem. Picard 

assentiu, caminhou para a porta, então parou e disse: 
— Minha nave, Stone. Meus procedimentos. Minhas regras. 
Stone não disse nada. Quando falava era com paixão, mas não falava 

quando não havia necessidade. 
Picard saiu da cabine e, enquanto as portas se fechavam às suas costas, 

ele não podia tirar um pensamento da cabeça. 
Stone poderia ter trocado os phasers. Como poderia Picard saber — 

saber realmente — que o phaser que Stone havia apontado para Ryne estava 
sem força? Não podia ter certeza sobre coisa nenhuma com Stone, não ainda. 
Picard considerou ordenar mais alguns testes psíquicos no homem. E iria 
definitivamente observá-lo cuidadosamente, muito cuidadosamente. 

 
 
Picard estava de pé no salão, os modelos das encarnações anteriores da 

Enterprise decorando a parede. Elas pareciam tão desajeitadas e ineficientes 
comparadas à graça da NCC- 1701-D. Ainda assim, suas realizações eram 
lendárias. Históricas. 

O que a história diria sobre o capitão Picard, ele imaginou. E o que diria 
sobre Stone? 

Olhou para o campo estrelado lá fora. 
Troi dizia que Stone não era louco. Todos diziam que ele era louco. 

Alguns dos maiores, mais avançados pensadores do mundo eram 
considerados loucos por seus pares. Pessoas sonhavam com uma terra 
redonda, ou uma vacina que prevenisse a doença fornecendo ao povo esta 
mesma doença. E eram considerados loucos ou idiotas — ou perigosos. 

Houvesse ele, Picard, houvesse ele existido naquela época, teria sido um 
dos que teria apoiado os sonhos dementes dos visionários? Ou teria sido um 
dos que teria exigido suas vidas? 



Onde a história encontraria Picard? Seria em clinicas, seringa nas mãos, 
tentando ajudar a inocular crianças contra a varíola, apesar de toda a 
sabedoria convencional? Ou ao invés disso, estaria ele na Capela Sistina, 
pincel nas mãos, pintando roupas sobre as obras primas de Michelângelo no 
teto, cobrindo a glória da visão de um artista. 

Picard havia se confrontado com gênios antes, é claro. Wesley Crusher 
era um exemplo, e sua reação inicial havia sido empurrá-lo para longe e 
ignorar suas contribuições devido à sua idade. Fora necessária a influência 
de um ser alienígena para que Picard percebesse o verdadeiro potencial de 
Wesley (E9). Depois daquilo havia jurado julgar menos as coisas meramente 
a partir de considerações superficiais. Ainda assim, lá estava ele fazendo o 
mesmo com Stone. 

Se Picard ficasse no caminho de Stone, poderia ser visto com o mesmo 
desdém daqueles que diziam que a terra era plana. Ou poderia estar 
prevenindo um desastre nas mãos de um lunático com uniforme da Frota. 

Troi dizia que ele não era louco, diabo. 
Talvez ele fosse. Talvez Stone fosse são. Mas Picard estava começando a 

ter dúvidas quanto a si mesmo. 
O comunicador de Picard sinalizou. O capitão tocou-o, respondendo: 
— Aqui Picard. 
— Aqui é o tenente Worf. Estamos recebendo uma transmissão, senhor. 
— De quem? 
— Um envio através da Base Estelar 42, senhor. Com relação ao 

comandante Riker. 
Picard repentinamente sentiu um calafrio. 
— Qual o problema? 
— Problemas em Paraíso, capitão. E o comandante Riker está no meio 

dele. 



Quatorze  
 
A mudança no clima foi assustadora para Riker. Ele ficou consciente 

dentro de segundos de que havia deixado o ambiente amigável de Starlight. 
Até mesmo a fraca luz do sol que era permitida através da atmosfera 
revitalizada desapareceu, para ser substituída pelo vazio gelado. Não era 
totalmente negro. Reflexos fracos de luz lunar conseguiam atravessar a 
escuridão. Ainda assim a área em torno dele parecia uma propriedade que o 
Inferno consideraria como investimento. 

Inferno no Paraíso. O tipo de humor que Jackson Carter apreciaria. 
Ainda se lembrava da primeira piada que Carter havia lhe contado, 

quando eram garotos. Carter havia chegado correndo, todo excitado e 
dizendo: 

— Você ouviu? Eles vão enviar uma nave até o sol! 
— Q sol é muito quente — o jovem Will Riker havia assinalado. 
— É, mas — Carter havia anunciado em tom de conspiração — eles irão 

à noite. Ele então rolara de rir da expressão confusa de Riker. 
Riker partira algum tempo depois, aos dezessete anos. Sua partida era 

uma combinação de frustração com seu pai, e uma urgência para começar a 
se mover na direção que tinha certeza sua vida iria tomar. Seu amigo 
Jackson tinha dezenove anos. Eles haviam jurado que iriam manter contato e 
nunca perder a direção um do outro. Era o tipo de promessa que você faz e 
que, apesar de todas as suas melhores intenções, já sabe no próprio momento 
em que a faz, que não vai mantê-la. 

"Quinze anos", pensou Riker. "Meu Deus, quinze anos, indo para 
dezesseis. Para onde haviam ido aqueles anos?" 

Os anos de Riker haviam ido para sua carreira, isso ele podia ver. E os de 
Carter? Havia seus anos na forma de Stephy. Uma medida esbelta e cheia de 
alegria de sua vida. 

Que tipo de pai eu seria?, imaginou. Melhor que o seu próprio, disso ele 
tinha certeza. 

Mas, do jeito que as coisas iam, tinha dificuldades para visualizar algum 
dia em que tivesse tempo para encontrar uma mulher, casar-se com ela e ter 
um filho. Portanto, como podia criticar seu próprio pai, quando nem mesmo 
possuía a necessidade de se tornar um pai em primeiro lugar? 

Tudo isso passou por sua mente, enquanto o carro de neve rolava pelo 
terreno desagradável de Paraíso. As lagartas esmagavam a terra áspera 
coberta de neve. Aqui a cobertura ainda era fina, somente alguns centímetros 
de grossura. A neve havia caído intermitente pela maior parte do dia, mas 



conforme a temperatura descia, a neve parava. Agora o vento soprava 
ferozmente, soprando a neve para todo o lado, criando um nevoeiro branco 
permanente. Riker apertou os olhos tentando enxergar o território adiante, 
mas esse parecia abandonado e sem vida. Nenhum sinal de seus amigos ou 
de seu carro de neve. 

Ele acionou as luzes, e os fachos poderosos cortaram através da névoa. A 
terra aqui era completamente plana, e sua visão era clara, pelo menos até 
onde as luzes alcançavam. 

A temperatura dentro da cabine permanecia constante, apesar do frio 
crescente do lado de fora. Ainda assim, Riker puxou o casaco para mais 
perto, enterrando a cabeça no capuz. Soltou o ar e observou a vapor se 
formar à frente de seu rosto. Formou um O com os lábios e soprou diversas 
vezes, observando de modo distante e divertido sua respiração formar lentos 
círculos pela cabine. 

No início o rugido do motor havia sido ensurdecedor. Agora, com mais 
de uma hora de viagem, havia se tornado nada mais que um zumbido ao 
fundo. Ele mal o ouvia. Quando sequer pensava nele era no sentido de 
agradecer que pelo menos o desgraçado ainda estava funcionando. 

O zumbido o acalentara a uma falsa sensação de segurança, quando o 
carro de neve repentinamente atingiu uma fenda. 

Riker não tinha idéia de onde havia surgido e nem mesmo percebera 
completamente que estava lá. Tudo que sabia era que de repente o carro de 
neve estava se inclinando loucamente para a direita. Foi jogado para a frente, 
batendo contra a janela dianteira e rolando de lado. Suas costas bateram na 
lateral e a próxima coisa que soube era que seus pés estavam acima da 
cabeça. 

Enquanto Riker lutava como um louco para se acertar, o motor do carro 
de neve continuou funcionando zelosamente, as lagartas empurrando-o para 
adiante. 

O carro de neve deslizou lateralmente, apoiando-se contra a fenda e 
equilibrando-se por um momento. 

Riker atirou-se na direção dos controles, sem ter certeza de qual era a 
profundidade da fenda e sem nenhuma vontade de examinar seus mistérios 
em primeira mão. Teve um breve vislumbre, através da janela frontal, de 
uma enorme escuridão olhando para ele, e então levou o manche para frente. 
Obedientemente as lagartas inverteram a direção, um ruído doloroso, 
rangente, soando através do carro de neve. Ele deslizou de leve para frente e 
por um momento Riker pensou que iriam se jogar para dentro da fenda. 

Então as lagartas tracionaram e o carro de neve deu a ré. Riker viu a 
fenda diminuir. Lembrou-se de uma vez na U. S. S. Hood, quando os 



sensores da nave haviam detectado, virtualmente no último minuto, um 
buraco negro não mapeado bem adiante. A nave havia gritado revertendo a 
toda força. Riker havia visto uma silhueta da monstruosidade — não na tela, 
mas em uma imagem gerada por computador — do que estava à frente deles. 
Riker havia sentido naquele ponto como se tivesse olhado direto na garganta 
da destruição e sido cuspido no último momento. 

Sentia a mesma coisa nesse instante. 
Esperou até estar a alguns metros da fenda antes de diminuir a 

velocidade e parar. O carro descansou e Riker deslizou a porta, abrindo-a, 
tricorder na mão. 

Ele oscilou sob a força do vento e ergueu sua pleximask sobre o nariz e a 
boca, cobrindo a parte inferior do rosto. Seus olhos agora se apertavam 
através de óculos presos ao capuz de seu casaco. 

Andou lentamente até a fenda, o tricorder operando. Os ventos remexiam 
a neve à sua volta, e ele deu um pulo quando relâmpagos estalaram acima de 
sua cabeça. Olhou para o céu e imaginou, não pela primeira vez, nem pela 
última, o que diabos havia possuído Carter para viver neste entre todos os 
planetas. 

Porque ele não queria ficar mole. Como você. 
Riker deixou de lado aquela resposta, enquanto consultava o tricorder. 

Leituras de instrumentos não eram confiáveis em Paraíso, a menos que 
tomadas nas proximidades. Ajudado pelas leituras firmes do tricorder e pelas 
luzes do carro de neve que lançavam sombras estranhas pela paisagem, 
Riker subiu até tão próximo da beirada da fenda quanto se atrevia a chegar. 
Procurou por algum sinal de outro carro de neve, rezando para não encontrar 
nada. 

O que foi exatamente o que encontrou: Nada. Não havia leituras de outro 
carro de neve no fundo da rachadura, e Riker soltou um suspiro de alívio. 

Mas se não estavam lá, tinham de estar à frente. Era o que esperava. 
Usando o tricorder, determinou o quanto para a esquerda e direita a 

fenda se abria. Então retornou ao carro de neve e colocou-o para frente, 
dirigindo-o cento e cinqüenta metros para a esquerda, dando a si mesmo 
espaço mais que suficiente em torno da abertura. Circulou a rachadura e foi 
em frente mais uma vez. 

Tinha corrido demais. A urgência o havia tornado descuidado. Não iria 
fazer bem nenhum a Carter se conseguisse se matar no processo de resgatar 
seu amigo. 

O carro de neve rolou através da escuridão crescente. 
 
 



— Você chamou a Enterprise? 
Masters era um estudo em frustração e raiva. Vernon estava sentado no 

escritório de Masters, braços cruzados calmamente. 
— Como pôde fazer isso? — gritou Masters. — Veja, talvez você não 

entenda uma coisa por aqui. — Ele tentou se conter, falar racionalmente para 
este homem obviamente racional. — Todos que se colocam numa situação 
como essa.... todos conhecemos os riscos. Todos sabemos o que tem de ser 
feito. Todos sabemos o que pode acontecer. E aprendemos a considerar o 
bem da colônia. Arriscar mais gente para resgatar pessoas, especialmente 
com a noite caindo... Nós simplesmente não poderíamos fazê-lo. Os riscos 
são muito grandes. 

— Não muito grandes para o capitão Riker — Vernon falou, 
calmamente. 

— Exato! Não há maneira de fazer alguém que não vive num planeta 
terraformizado entender os riscos exigidos. 

— A Enterprise pode ajudar. 
— E o que devemos fazer? — gritou Masters. A cada vez que 

encontrarmos dificuldades devemos gritar por ajuda? É o que espera? 
— Eu espero — disse Vernon — que a Enterprise esteja aqui o mais 

rápido possível. E tão logo esteja aqui, você pode dirigir todas as suas 
perguntas ao capitão Picard. Deixe-me esclarecer uma coisa, Sr. Masters, eu 
admiro seu espírito pioneiro, e sua determinação. São dedicação e orgulho 
como os seus que permitem à humanidade chegar até onde chegou. Mas 
embora eu admire os esforços da humanidade, também admiro a Bíblia. E na 
Bíblia diz: "A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda" (1). 
Eu não vou deixar seu orgulho e espírito arrogante ser responsável pela 
destruição e queda do capitão Riker. Ou de qualquer um. E se discorda, sinto 
muito, mas pode discutir com a Enterprise. Masters apontou um dedo para 
Vernon. 

(1) N.T. Provérbios 16:18 
 
— Isso não é da conta deles. Vernon olhou para ele calmamente. 
— Agora é. 
 
 
Riker checou sua posição, para ter certeza de que estava indo para seu 

alvo. A última coisa que queria era perder o caminho para onde deveria estar 
indo. 

Não, lá estava ele. Um bip persistente em seu mapa eletrônico, com a 
sonda ainda à distância. Ele havia coberto em torno de metade do território, e 



olhou para o céu com uma mistura de medo e admiração. 
Parecia vivo, como se risse dele. 
Sentiu medo surgir por dentro, medo por seus amigos, medo por si 

mesmo. Ele se sentia nu e só num vazio selvagem. Visualizou-se coberto de 
gelo, olhos mortos encarando o nada à frente, caído sobre o volante do carro 
de neve. E olhos vermelhos malvados observando, flutuando acima de um 
par de mandíbulas maciças cobrindo dentes tão longos quanto seus dedos. 

E então, de alguma forma, sem nenhuma razão que pudesse apontar, a 
preocupação desapareceu. Uma imagem pequena, pacífica, havia 
atravessado sua mente como uma borboleta, terminando com seus medos, 
afastando a visão tenebrosa. Só um toque, e então se fora. Mas era o 
suficiente. 

Fique firme, Riker, disse para si mesmo. Você vai encontrá-los e estar de 
volta à tempo para o jantar. 

A sua frente, alguma coisa estava se levantando. Não era mais uma vasta 
área de vazio. Ao longe na distância, enormes formas erguiam-se contra a 
linha do horizonte. Como os dentes de uma boca aberta. 

As Colinas Ocultas. O lugar sobre o qual Carter lhe havia avisado. 
Mas a sonda certamente não estaria lá. Isso seria loucura. Riker observou 

o mapa eletrônico à frente e, claro, lá estavam as Colinas Ocultas com a 
localização da sonda marcada como estando a alguns quilômetros antes 
delas. O que significava que se podia ver as Colinas, certamente a sonda não 
poderia estar longe. 

E então, ao longe à sua frente, as luzes captaram alguma coisa. 
A silhueta apagada do outro carro de neve. 
Relâmpagos estalaram e os céus gargalharam. 



Quinze  
 
Enquanto os Céus Cantores dançavam em sua harmonia bruxuleante, 

Deanna Troi estremecia com um calafrio que a percorria. Um calafrio de 
medo, uma visão tenebrosa de morte e vazio gelado. 

Sua reação foi imediata e instintiva. Ela estendeu sua mente, tomando o 
medo para si, acariciando-o e acendendo uma luz suave de esperança e 
coragem nele. Quase imediatamente, sentiu o medo desaparecer, sendo 
substituído por calma e serenidade. E então, simplesmente assim, o suave 
contato em sua mente se foi. 

Ninguém conhecia a mente de Deanna Troi tão bem quanto Deanna Troi. 
Nem por um momento ela duvidou da fonte daquele instante de desamparo. 

— Will — ela sussurrou, embora talvez não tivesse sido audível. 
Mas ela sussurrou. Sabia que, apesar de toda a distância que a Enterprise 

esforçava-se para cobrir em dobra sete, de algum modo sua mente havia 
tocado a de Riker. Seja lá onde ele estivesse nesse momento, estava 
assustado e alarmado — mas não sozinho. 

— Nunca sozinho — ela murmurou. 
Os belos tons dos Céus Cantores ecoavam através de sua mente, fortes e 

estridentes. A imagem de Will Riker flutuou diante de seus olhos, dando-lhe 
paz e equilíbrio. Ele era um rochedo seguro para ela. 

Uma rocha. Espontaneamente seus pensamentos moveram-se para Stone. 
Ela mergulhou nele, na força de sua aura, na energia violenta de sua 

alma. Quando ele se movia era como vidro líquido, suave e brilhante. 
Fisicamente, nem um traço de movimento desperdiçado, psicologicamente 
nem um fragmento de pensamento aleatório. Poder puro, controlado. 

O que ela sentia por ele? Descobriu, para sua surpresa, que ainda 
segurava a rainha por entre as dobras de sua saia. Ela a ergueu, observando-
a. 

O que sentia? 
A rainha tinha tanto poder, podia fazer tantas coisas, podia realizar tanto. 
Mas ela não era a peça mais poderosa no tabuleiro. Sua captura não era o 

fim do jogo. Era o rei, que podia mover-se um quadro por lance, que 
representava o verdadeiro poder no tabuleiro de xadrez. 

Ela podia se mover de tantas maneiras. Podia fazer tantas coisas, 
capturar o rei... 

Capturar? 
Como aquela palavra havia surgido em sua mente? Não desejava 

capturá-lo. Queria apenas ajudá-lo. Não é? 



Foi quando percebeu que algo estava faltando em sua mente. 
Era a musica. A música gentil, a música sinfônica, a gloriosa 

aglomeração de notas que era a música dos Céus Cantores — a música que 
lhe dizia que sua mente estava em harmonia com seu corpo — havia parado. 

Viu os padrões dos arco íris, mas eles não cantavam. 
Tentou recapturar seu equilíbrio, mas o rosto de Stone apareceu diante 

dela. Não conseguia se concentrar, não conseguia atingir seu interior. Passos 
leves soaram atrás dela. Virou-se, esperando ver Beverly Crusher. Não era 
ela. 

 
 
Alguns minutos antes... 
A ponte da Enterprise estava tensa, todos inconscientemente inclinando-

se de leve para frente em seus postos, como se isso pudesse de alguma forma 
aumentar a velocidade da grande nave classe Galaxy, para que atingisse seu 
destino ainda mais rápido. 

Somente dois indivíduos não estavam nessa posição. Um era Data, é 
claro, que executava suas responsabilidades em Operações com eficiente 
mecânica. Ele sabia que a Enterprise estava procedendo com toda 
velocidade razoável para ajudar o comandante Riker. Tudo que era 
necessário agora era manter suas condições de funcionamento no máximo, 
caso precisassem dele. 

O outro era Stone. Ele recostava-se em sua cadeira, os dedos 
entrelaçados, em silêncio. Seus pensamentos eram só seus. 

Picard evitou o impulso de checar com Wesley quanto ao curso. Ele 
podia dizer pela postura alerta do rapaz e constante checagem, que a nave 
estava no curso e na velocidade. Também evitou perguntar a Data o tempo 
estimado de chegada, porque as probabilidades eram de que só cinco 
minutos haviam se passado desde a última vez em que perguntara. 

Levantou-se, andando pela nave e sentindo uma sensação de desamparo. 
Uma vez, séculos atrás, teria levado semanas, meses para os colonos, em 
seus carroções cobertos, atravessarem os Estados Unidos. Agora eles tinham 
tecnologia que podia criar veículos capazes de cruzar aquela distância em 
literalmente um piscar de olhos. 

Não era rápido o suficiente. Picard queria ordenar dobra oito, mas esta 
era apenas para manobras de emergência e, se mantida por um longo espaço 
de tempo, poderia causar danos estruturais. "Ao inferno com dobra oito, ele 
pensou, dê-me dobra dezoito. William Riker, meu segundo em comando, 
meu amigo, está em dificuldades." 

Ele pensou nos Borgs e sua incrível velocidade. Pensou em Q, que podia 



aparentemente fazer qualquer coisa com um pensamento qualquer e uma 
piscada. Mas os Borgs eram malevolentes, conquistadores sem alma, e Q 
era, simplesmente, um idiota. Que tipo de injustiça cósmica era essa que tais 
seres indignos tinham tanto poder, enquanto a Enterprise, lutando para fazer 
o bem, era atrasada pelos limites da tecnologia. 

Quem sabe? Talvez os Borgs tenham avançado muito, muito rápido, e 
haviam entregue suas almas em troca de imitações mecânicas, desumanas de 
espiritualidade. E Q... bem, quem sabe? Não importava seu poder, Q ainda 
era um idiota. 

Nada disso fazia com que Picard se sentisse melhor. 
— Repita a mensagem, tenente — disse Picard, de modo abrupto. 
Worf trocou um olhar com Picard. Eles sabiam muito bem que isso não 

levaria a nada, mas ao menos faria Picard se sentir como se estivesse 
fazendo alguma coisa. 

— Repetindo, senhor — Worf disse, firme. 
Seus dedos correram pela suavidade fria do painel e, momentos depois, 

uma voz esganiçada, nervosa soou pela ponte. 
— U. S. S. Enterprise, ou qualquer nave dentro do alcance da colônia 

terraformadora de Paraíso. Temos uma emergência. Três pessoas estão 
perdidas em algum lugar da superfície além dos limites da cidade de 
Starlight, e o capitão Riker está tentando — ou já o fez a esta hora — 
comandar outro carro de neve e sair à procura deles. O estado do clima e as 
condições planetárias tornam suas chances de retorno as menores possíveis. 
Sua ajuda é requisitada. Aqui é a colônia terraformizadora de Paraíso. 

A mensagem foi repetida mais duas vezes, o que Picard achou divertido, 
de uma certa maneira tenebrosa. Afinal, se uma nave detectasse o chamado, 
o teria feito desde o início. Ainda assim, o emissor estava sem dúvida se 
sentindo como Picard, frustrado com a inabilidade de tomar uma atitude e 
fazer o que fosse possível. 

Capitão Riker? 
— Data — falou, brusco. — Checagem cruzada de voz. Identifique. 
Data correu através do painel de operações e dentro de dez segundos 

tinha a resposta. 
— Geofísico Vernon Detwiller — ele respondeu. — Tripulante da 

Enterprise. 
— Um dos três que foram a Paraíso com o comandante Riker — disse 

Picard. 
— Sim, senhor Picard assentiu 
— Bem, isto confere. — Embora houvesse poucas dúvidas quanto à 

autenticidade da mensagem. 



Levantou-se da cadeira de comando, estendendo as pernas e tentando 
não demonstrar seu nervosismo. A última coisa que você iria querer que sua 
tripulação percebesse era seu próprio desconforto. 

De repente sentiu necessidade de falar com Troi. Talvez ela fosse capaz 
de algum tipo de nova perspectiva das coisas. Talvez — parecia um esforço, 
ao menos — de alguma forma ela pudesse ter uma idéia de como o 
comandante Riker estava. Não era, normalmente, uma capacidade que ele 
teria ligado às habilidades dela. Mas Troi e Riker tinham um muito óbvio... 
como eles o descreviam? 

Ele sorriu. Entendimento. Era a palavra que usavam. Talvez aquele 
entendimento pudesse ultrapassar os limites conhecidos das habilidades 
mentais. 

Não era algo, no entanto, que ele gostaria de discutir abertamente. 
— Tem o comando, comandante Stone — ele disse rápido, e caminhou 

até seu gabinete. 
No momento em que saiu, e Stone havia se colocado na cadeira de 

comando, Worf desceu de seu posto e falou baixo: 
— Estou impressionado. 
Stone ergueu os olhos, genuinamente confuso. 
— Com o quê? 
— Sua presença na ponte. Eu presumiria, após o incidente em Culinan... 
—Que eu seria personna non grata? Sim, bem — Stone deu um meio 

sorriso —, o capitão e eu tivemos uma conversinha. Diga-me Worf, você 
aprova a maneira como lidei com o assunto? 

— Você atingiu seus objetivos. Seus métodos foram diretos e 
animadoramente destituídos de... — ele fez uma pausa e completou com um 
certo desgosto —, angústia humana. 

— Obrigado. O que funcionar, certo? 
— Os fins justificam os meios — disse Worf. 
— Machiavelli — assentiu Stone. E Worf sacudiu a cabeça. 
— Qumwl. 
— O quê? 
— Qumwl. O filho de Kahles, o Inesquecível. Foi Qumwl, o 

Eminentemente Citável. Qumwl desenvolveu muitos dos provérbios que 
foram o fundamento do pensamento Klingon e são repetidos até hoje. Tais 
como: "A vingança é um prato melhor servido frio. " 

— "Um fugitivo pode cortar mil gargantas numa única noite? "— 
perguntou Stone. 

— Sim. Embora alguns digam quatro mil. 
Do posto em operações, Data, que não podia evitar de ouvir, citou: 



— "Somente um louco luta em uma casa em chamas?" 
— Isso também é de Qumwl — disse Worf. E Wesley virou-se e disse: 
— "E melhor um pássaro na mão que dois voando?" Eles olharam para 

ele. 
— Dirija a nave, garoto — falou Stone. 
 
Em seu gabinete, Picard tentou contatar Deanna Troi. Mas não houve 

resposta ao seu chamado. 
Ele se recostou e franziu a testa. Onde ela poderia estar? No chuveiro, 

supôs. Ela dificilmente estaria usando seu comunicador lá. Ainda assim... 
— Computador — ordenou —, onde está a conselheira Troi? 
— Holodeck Três — veio a resposta imediata. 
Então ela estava usando seu comunicador. Bem... esta podia ser uma boa 

hora para matar dois coelhos com uma só cajadada. Trazer Deanna até a 
ponte, e ao mesmo tempo fazer com que Stone passasse algum tempo com 
ela. Tempo que seria somente um benefício ao novo número um. 

Tocou seu comunicador. 
— Comandante Stone. Um instante de seu tempo, por favor. 
 
Na ponte, Worf e os outros se entreolharam, enquanto Stone entrava no 

gabinete. 
— Acha que ele está com problemas? — perguntou Wesley. 
— Eu não sei — disse Worf. Então fez uma pausa. — Considerando que 

ele falou não muito bem a seu respeito no outro dia, eu acharia que estaria 
pouco preocupado com isso. 

— E, bem... — Wesley olhava em frente para o campo de estrelas. —
Isso foi antes de eu descobrir coisas. Como sobre seu pai e tudo. 

Worf franziu a testa. 
— Sua mãe também. 
Wesley virou-se em sua cadeira. 
— A mãe dele também? Ele não me contou sobre isso. Puxa, pobre cara. 
"Isso agora", pensou Worf, "era muito peculiar. Se Stone estava 

mencionando seu passado para Wesley, por que ele estava descrevendo a 
morte de seu pai e não de sua mãe, quando ambos haviam morrido ao 
mesmo tempo durante o ataque?" 

— Alferes Crusher... — começou. 
Naquele momento Stone saiu do gabinete e disse: 
— Estarei de volta dentro de alguns minutos. 
Seu retorno havia relembrado Worf de que havia prometido não discutir 

assuntos envolvendo o passado de Stone. Então, quando Stone deixou a 



ponte e Wesley perguntou "O que é, tenente?", Worf simplesmente sacudiu a 
cabeça. 

— Nada — resmungou. — Nada importante. 
 
Deanna ergueu-se quando Stone chegou perto dela. Ele estendeu a mão. 
— Estou bem — ela disse, enquanto ficava de pé. 
— Mais do que bem — ele falou baixo, com significado. 
Eles ficaram de pé, olhando-se por um momento, e Deanna sentiu-se 

distintamente desconfortável. Ainda não conseguira recuperar seu equilíbrio 
mental, e a proximidade de Stone não estava ajudando. 

— O que posso fazer pelo senhor, comandante? — ela perguntou Ele 
apontou o polegar para cima. 

— O capitão queria ver você. Ele tentou chamá-la, mas não houve 
resposta. 

Ela olhou para seu comunicador. 
— Minha.... mente estava em outro lugar — disse. — Não ouvi o 

chamado. Vou me desculpar quando encontrá-lo. 
— Espere — disse. — Não há necessidade de correr. 
— Creio que há. 
— Eu creio — ele bloqueou seu caminho parcialmente — que não há. 

Ela parou por um instante, observando-o. 
— Eu não aprecio ameaças, comandante. Sua confusão parecia 

verdadeira. 
— Ameaças? Eu não estou ameaçando. 
— Então o que está fazendo? 
— Preciso de aconselhamento. — Deu um passo em sua direção. — 

Aconselhamento sério. 
Deanna manteve sua posição. 
— Qual são suas intenções? 
— Diga-me. 
— Amedrontar-me — ela disse. — Intimidar-me. Ele deu um meio 

sorriso. 
— Estou conseguindo? 
— Não. Porque eu sei que não iria me ferir. 
Houve um longo momento. Então, quando ele não disse nada, Troi não 

conseguiu nada dele exceto aquela mesma calma enlouquecedora. 
Sua mão se moveu rápida, e Troi involuntariamente recuou. Mas tudo 

que havia em sua mão era o rei negro. Obviamente ele o havia recobrado. 
Ele o estendeu, inspecionando-o pensativamente. Parecia alheio à beleza 

que o holodeck havia conjurado ao redor deles. 



— Rei — disse. 
Ela estendeu sua peça. 
— Rainha. 
— Xeque. 
—E mate — ela replicou. 
Ele assentiu lentamente e caminhou em torno dela. Não chegou muito 

perto, nem foi muito longe. Era como uma lua circulando um planeta. 
— Responda-me uma pergunta — disse. 
— Se você responder uma para mim — ela desafiou. 
— Muito bem. Xeque e mate. Pares. Consortes. Você tem um? 
Não era o que ela estava esperando. Seus olhos escuros estreitaram-se. 
— Você obviamente tem se tornado íntimo dos arquivos da nave — 

falou, lentamente. — Deveria ser capaz de descobrir através deles. 
— Sua ficha não é detalhada — ele replicou. — Misteriosa. Exótica. 

Como você. Você tem? 
— Eu tenho? 
— Tem um consorte? 
— Está se oferecendo? — ela perguntou ao homem calmo, o rei negro. 

Ele parou. 
— Sim. 
Ela cocou o queixo, pensativa. 
— Está falando sério. 
— Sempre. 
— Não, eu não tenho um consorte. 
— Agora tem. 
Foi dito com tal convicção, tanta certeza, que tudo que ela pôde fazer foi 

não concordar com a cabeça e dizer: "É claro, você está certo". Ao invés 
disso, olhou para ele e perguntou: 

— Assim? 
— E minha maneira de agir. Assim. 
— Posso perguntar por quê? 
— Por que você? — Ela assentiu duas vezes em resposta às duas 

perguntas e Stone, sempre calmo, sempre pensativo, disse: — Não sei. 
Talvez porque quando olho para seus olhos, a escuridão deles tira um pouco 
da minha. Talvez porque você se porte com orgulho. Talvez porque — ele 
virou o rei em suas mãos —, porque eu quisesse ver se poderia mantê-la em 
xeque. 

— O desafio. 
— Aí está — ele suspirou. — Sim, o desafio. 
— Você admite a escuridão que carrega dentro de si? 



— Eu abraço-a. Eu a amo. E tudo que amo. 
— Nem mesmo eu? — ela perguntou. — Você nem mesmo me ama, e 

ainda assim está se oferecendo para ser meu consorte? 
— Um consorte nada tem a ver com amor — ele replicou. — Um 

consorte é conquista. Um consorte é ser capaz de dizer "eu tomei a vida 
desta pessoa, e a sobrepujei, tornando-me a coisa mais importante em sua 
vida." 

Ela cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, seus olhos escuros 
reluzindo nas cores dos Céus Cantores. 

— É nisso que acredita? 
Ele sorriu, desta vez completamente, mostrando seus dentes. 
— Talvez. Talvez não. Mas soa bem, não? 
— Amedronta. 
— Eu a amedronto? — ele perguntou. 
— Não. Só uma coisa me amedronta. 
— E qual é? 
— Eu. 
Ele a observou com interesse. 
— Mesmo? 
— Talvez. Talvez não. 
Ele riu, aquele riso desagradável, desconexo. 
— Mas soa bem. 
— Não posso ser sua consorte — ela disse. 
— Por quê? — Ele estava junto dela agora, bem dentro de seu espaço 

pessoal. A força da personalidade dele era algo que alguém virtualmente 
poderia tocar. — Tem um compromisso com outra pessoa? 

— Não, um compromisso não. 
— Então o quê?... 
— Há... — Deveria admiti-lo para ele? Raramente admitia para si 

mesma. — Existe... outra pessoa. Alguém que... me ocupa. Já fomos 
próximos. Podemos voltar a ser... quando ele estiver pronto. E quando eu 
estiver. Até lá nós vivemos e crescemos, e talvez cresçamos juntos. Talvez 
não. Mas não posso me levar a cortar com tal possibilidade ainda. 

— Parece confusa. A mulher com poderes empáticos está na verdade 
admitindo que não conhece sua própria mente? 

Ela sorriu. 
— No que diz respeito ao amor, o mais poderoso possuidor de poderes 

empáticos pode se tornar a mais lamuriante das crianças. 
Ele assentiu lentamente. 
— Ele está nesta nave? 



— Não. 
— Eu o conheço? 
— De certa forma. 
— Conselheira — ele suspirou. — Não quero brincar de adivinhação. 

Quem é ele? 
— O comandante Riker. 
Seu rosto não se alterou, sua expressão travada. Ela tentou sentir o que 

ele estava sentindo, mas tudo que havia era aquele mesmo firme pulsar de 
intensidade. Estava zangado? Estava aceitando? Não poderia dizer. Mas seu 
controle era magnífico. 

— Entendo. Bem... estou muito feliz por vocês dois — ele disse, sem 
tom. Até mesmo sorriu levemente. — Por tudo que tenho ouvido, ele é um 
homem excepcional. 

— Sim. 
— Tão excepcional que muitas mulheres estão interessadas nele. Troi 

sentiu algo desagradável. 
— Ele é muito popular. 
— E uma mulher como você não toleraria isso. Ela não disse nada. 
— Eu — Stone disse, baixinho — iria adorar você e somente você, para 

sempre. 
— Como sua conquista. 
— Isso importa? 
— Sim — disse. — Importa para mim. Ele assentiu devagar. 
— Sim. Sim, eu imaginei que importaria. 
Virou-se, dirigindo-se à saída do holodeck, e Troi o chamou: 
— Comandante, temos uma barganha, você sabe. Ele parou e, sem olhar 

para ela, disse: 
— Atire. 
— No planeta... disse que havia morrido anos atrás. O que queria dizer? 

Está de alguma forma relacionado à Ianni? 
Ele então olhou para ela, seus olhos estáveis e brilhantes. 
— Sinto muito, estas são duas perguntas. 
Ele saiu do holodeck antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. 
Por um momento Troi imaginou se deveria ter agido de modo diferente, 

mas então percebeu que não poderia. Não havia absolutamente nenhuma 
maneira que fosse remotamente ética para que ela o encorajasse a qualquer 
ligação com ela, mesmo com o objetivo de ajudar em sua recuperação. 

Recuperação do quê? 
Esta era a pergunta que permanecia sem resposta em sua mente. O que 

existia dentro dele que o havia isolado dela? Dos outros? O quê? 



 
 
Stone estava sentado em sua cabine, seu rosto uma máscara impassível. 

Ele encarou a tela do computador sobre sua mesa e falou calmamente: 
— Computador, arquivo de serviço, William T. Riker. 
Obedientemente, os fatos sobre Riker surgiram. Stone examinou-os, 

guardando tudo em sua memória. Não que se importasse tanto assim, mas 
não conseguia evitar. As alegrias e tristezas de uma memória fotográfica: 
Sua mente se tornava um depósito para tudo que já havia visto. Mesmo 
coisas que preferiria esquecer. 

Não havia checado a ficha de Riker antes, sabendo que Riker não estaria 
à bordo. Percebia agora que isto havia sido um descuido. 

— Visual — disse Stone. 
A imagem de Riker surgiu na tela. O retrato, de acordo com a data 

estelar, havia sido tirado quando Riker viera à bordo pela primeira vez. Ele 
parecia mortalmente sério, como se contemplasse a grande responsabilidade 
que seria sua. Seu olhar era agudo, seu queixo liso firme e determinado. 

Stone olhou por algum tempo, então visualizou Troi junto dele. Sim, de 
fato eles formavam um casal atraente. Forte, confiante. 

Gerou a imagem de Troi nos braços de Riker, sua mente pintando um 
elaborado retrato de intimidade. 

Sua mão direita recolheu-se, fechou-se num punho e dirigiu um soco 
para a pequena tela de computador. 

Seu punho parou mal um centímetro antes do rosto sorridente de Riker. 
Lentamente restabeleceu o controle, baixou o punho e disse, num tom 

baixo: 
— Oh, mal posso esperar para encontrá-lo. Temos muito para conversar. 
 
 
Deanna Troi parecia desconfortável, o que era estranho para Picard, já 

que ela era, normalmente, o indivíduo mais tranqüilo na nave. 
— Queria me ver, capitão? 
— Sim — ele falou rápido, colocando sua mente firmemente de volta no 

assunto. — Você sabe, é claro, que nosso comandante Riker se colocou em 
uma situação. — Ela assentiu. — Minha pergunta, então — ele continuou — 
é, quanto seus poderes podem ser direcionados? 

— Não compreendo, capitão. 
Ele girou sua tela de computador. Mostrava uma imagem esférica. 
— Estive estudando os detalhes de Paraíso. A atmosfera é virtualmente 

uma nébula. A maioria de nosso equipamento sensorial será inútil a menos 



que estejamos em cima de quem estamos procurando. As comunicações fora 
de Starlight, onde a atmosfera foi recondicionada, são virtualmente 
impossíveis. Mesmo transmissão de material é um trabalho difícil. Depende 
das condições da atmosfera num dado instante. Há, segundo fui informado, 
uma taxa de sucesso de 80 porcento. 

— O que significa uma taxa de insucesso de 20 porcento. Ele assentiu. 
— E quando trabalhando com os transportes, insucesso traduz-se por 

morte. Ou pior — ele completou, relembrando um par de vezes em que havia 
visto em primeira mão os infelizes resultados que a integração molecular 
imprópria poderia trazer consigo. — Francamente, a única possibilidade que 
vejo é enviar naves auxiliares para fazerem análises visuais da área, e esperar 
que possamos localizá-lo desta forma. E eu estava esperando... 

— Estava imaginando se eu poderia ser um tipo de perdigueiro, não é? 
— ela perguntou, sorrindo. — Eu duvido. Poderia sentir as emoções do 
comandante no geral, se estivesse próxima o suficiente, mas duvido que 
pudesse apontar e dizer especificamente "ele está lá '. E é isso o que precisa. 

Ela não informou que um betazóide completo poderia atingir a mente de 
Riker e conseguir todos os tipos de informação útil, praticamente ver o 
mundo através de seus olhos e dizer ao capitão tudo que ele precisava para 
encontrar o primeiro oficial desaparecido. 

Mas não havia necessidade de tocar nisso, ou de realçar seus sentimentos 
ocasionais de inadequação. Picard estava concordando. 

— Eu compreendo. Embora deva perguntar, o quão próximo é "próximo 
o suficiente''? Por exemplo?... 

— Posso senti-lo agora? Enquanto conversamos? 
— Sim. — E, após uma pausa, ele concluiu. — Não tenho certeza de 

quanto esta pergunta é pessoal, mas é importante saber. 
— É claro que é importante — ela falou devagar. — Eu sinto... não 

tenho certeza. Houve um breve momento, quando eu estava no holodeck... 
achei que minha mente havia tocado a dele. Seria muito improvável, a esta 
distância. Se o comandante Riker fosse um telepata treinado, seria diferente. 
Sendo como é, seria simplesmente um acontecimento, se um pensamento 
desgarrado encontrasse seu caminho até mim. 

— Acontecimento? Ou algo mais? A isso ela sorriu. 
— Agora, capitão, isto está se tornando pessoal. 
— Eu não quis bisbilhotar — ele disse. 
— Sim, o senhor quis — replicou, mas havia humor em sua voz. — O 

senhor não gosta de pontas soltas. E percebe o relacionamento entre o 
comandante e eu como uma destas pontas soltas que gostaria de ver 
amarradas. 



— E você não gostaria? 
Ela sorriu e olhou para baixo, surpresa de sentir-se um pouco acanhada 

com aquela questão simples. 
— O universo é um lugar estranho e maravilhoso, capitão — respondeu. 

— Existem muitas possibilidades. Qualquer coisa pode acontecer. 
— Qualquer coisa — ele concordou. — Incluindo acharmos o 

comandante Riker. E nós iremos, conselheira, pode apostar nisso. 
Ela ergueu os olhos, e parecia a Picard muito vulnerável. 
— Ele se sente muito amedrontado e muito só, capitão. Ele estendeu a 

mão e segurou a dela, apertando firme. 
— Ele não está só, conselheira. Mesmo não sendo um telepata, o 

comandante Riker... Will... sabe que estamos com ele. Que você está com 
ele. Além disso, Will Riker é um dos indivíduos mais confiantes que jamais 
conheci. Cresceu num ambiente que, embora não tão inóspito quanto 
Paraíso, na certa tinha sua quantia de dificuldades. Ele estará bem até 
chegarmos lá. 

— Realmente acredita nisso, capitão? 
— Absolutamente — Picard replicou, com um aceno firme de sua 

cabeça. Mas enquanto ele falava, Troi forneceu uma resposta dela própria, a 
frase que ainda ecoava em sua cabeça. Não, mas soa bem, não soa? 



Dezesseis  
 
No momento em que as luzes atingiram o carro de neve, Riker tentou 

correr até ele. Seu próprio carro de neve deu um salto à frente como se 
movido por foguetes. 

— Dobra seis, Sr. Crusher — resmungou para si mesmo. 
A distância entre os dois carros à princípio não parecia grande, mas 

agora assemelhava-se à uma vasta paisagem infinita. Não importava a 
rapidez com que dirigisse, quanta velocidade ele exigisse do veículo antigo, 
não era rápido o suficiente. 

— Vamos — exigia. — Vamos, mexa-se, mexa-se — repetia para si 
mesmo vezes e vezes, como algum tipo de mantra. 

Tirou o cronômetro que havia levado consigo quando saíra de Starlight. 
Ainda havia tempo. Tempo para voltar, embora a noite estivesse caindo e a 
temperatura estivesse descendo à uma velocidade alarmante. Não olhou para 
o termômetro. Não queria saber o quanto estava frio, pois não poderia fazer 
coisa alguma sobre isso, a não ser ficar nervoso. 

Após o que parecia ter sido um tempo excessivamente longo, o carro de 
neve alcançou o outro, parando atrás dele. Riker olhou para ele de dentro da 
segurança de sua cabine, e para seu alarme não havia luzes. Nada que 
indicasse que havia qualquer vida no interior do carro de neve de seu amigo. 

Riker desligou seu motor para economizar energia e deslizou a porta, 
abrindo-a. Foi atingido por uma carga de frio terrível, antes de conseguir 
colocar sua máscara no lugar. Quando o fez, saiu do carro, apoiando-se 
contra o veículo por um momento, quando uma rajada maciça de vento 
tentou derrubá-lo. Sentia-se grato pelas roupas isolantes que usava, mas não 
tinha certeza de que bem lhe fariam num período longo. Bem, por sorte um 
período longo não seria tão longo. 

Esperou até que o vento diminuísse um pouco, então disparou pela 
pequena distância entre os dois carros de neve. Chegou ao outro ao mesmo 
tempo que outra rajada violenta surgia. Apoiou-se no carro de Carter, ao 
invés de tentar lutar. 

— Jackson! — gritou. Mas não houve resposta. Talvez simplesmente 
não pudessem ouvi-lo. 

Escorregou pela lateral do carro de neve e chegou até a porta deslizante 
no lado do condutor. Forçou-a e descobriu que estava trancada. 

Confuso, Riker ergueu-se, apoiando-se na lagarta, de modo que pudesse 
olhar para dentro. 

A face de uma Coisa Selvagem olhou de volta para ele. 



Com um grito, Riker jogou-se da lagarta e aterrissou de costas. Ele 
agarrou o phaser enquanto caía. E quando atingiu o chão, apontou-o para 
explodir a criatura. 

Mas ela não estava se movendo. Estava simplesmente olhando para ele 
pela janela lateral. 

Lentamente, nunca baixando o phaser, Riker levantou-se e observou a 
Coisa Selvagem com cuidado. Não estava reagindo à sua presença. 

Então aos poucos ocorreu à Riker que a criatura estava morta. De algum 
modo, sua cabeça havia ficado apoiada contra a porta e ela havia morrido 
naquela posição, seus olhos sem vida encarando o mundo hostil que era seu 
lar. 

— Jackson? — sussurrou, enquanto dava a volta pela frente do carro de 
neve. 

A frente do carro de neve estava atolada e a janela da frente havia sido 
destruída. 

Riker não queria olhar para dentro, mas tinha de fazê-lo. Alguma coisa o 
compelia, alguma esperança vaga, mórbida de que tudo estaria bem. Que ele 
iria olhar para dentro e lá estaria seu amigo, segurando a cabeça de uma 
Coisa Selvagem contra a porta e dizendo: "Ha-ha! Enganei você, 
Thunderball! É tão inocente!" Por trás dele sua família estaria rindo da 
incrível piada. Então Riker iria rir também, após repreender Jackson por 
fazê-lo se preocupar desta maneira. Então iriam todos se empilhar no carro 
de Riker e voltar para Starlight, rindo e fazendo piadas com a aventura que 
havia terminado bem. 

Era o que Riker esperava. 
Ele se ergueu, olhou através da janela quebrada, e viu o que sabia que 

veria. 
Lá estava a Coisa Selvagem, certo. Seu corpo estava dobrado sobre o 

banco do condutor. Onde deveria estar seu dorso, havia um enorme buraco. 
Riker nem tinha de olhar para cima para saber que suas entranhas estavam 
agora decorando o teto. Na agonia de sua morte, o animal havia se jogado no 
banco, sua cabeça atirada na direção da janela lateral, onde havia assustado 
Riker. 

Supunha-se que não existiam mais Coisas Selvagens. Jackson Carter 
havia declarado que tinham exterminado todas elas. Fosse outra 
demonstração de orgulho terraformizador, ou houvesse Carter realmente 
acreditado nisso e errado, Riker jamais saberia. 

Pois Carter ainda estava no banco do condutor, sob o corpo da Coisa 
Selvagem. Sua pele estava mortalmente branca, e já havia tomado um leve 
tom azulado. Havia um buraco em sua têmpora direita e seu peito estava... 



Riker desviou os olhos, horrorizado. Desceu de seu apoio na frente do 
carro de neve e sentiu uma onda de náusea. Rapidamente tirou sua máscara 
— mesmo o ar feroz, cortante do planeta era preferível ao súbito ranço em 
seu filtro. Respirou, causando um dor aguda em seus pulmões que o fez 
engasgar quando tentou respirar fundo. 

Mas pelo menos estava vivo, maldição. Aquela dor o lembrava disso. E o 
lembrava que talvez, de alguma forma, Ellie e Stephy poderiam estar 
também. 

Lentamente a náusea passou, enquanto repetia aquilo para si mesmo, 
várias vezes. 

Estariam lá dentro? Ele tinha de olhar. Não... ele tinha de entrar. 
Respirou fundo mais uma vez e então recolocou a máscara. 
Foi até o lado dos passageiros e, para sua surpresa, encontrou a porta 

aberta. Segurando firme seu phaser, só para o caso de haver outro daqueles 
monstros escondido na parte de trás, subiu no carro de neve. 

A escuridão que caía rapidamente do lado de fora era um benefício seus 
olhos já estavam ajustados à falta de luz da cabine. Entrou lentamente 
olhando em volta e ouvindo com toda atenção possível. Mas percebeu nos 
primeiros segundos que não restava nada vivo. 

Olhou para a destruição na frente e soube instintivamente o que havia 
acontecido. A criatura viera até eles, atacando contra a janela da frente e 
atravessando-a. Seu peso, a ferocidade do ataque, haviam destruído o painel 
de controle. Jackson tivera tempo suficiente apenas para alcançar sua arma, 
quando a coisa havia chegado até ele. Ele havia apontado direto para o dorso 
e atirado. Mas a agonia da criatura havia sido suficiente para matar Carter. 

Ellie e Stephy deveriam ter fugido do carro de neve. Quem poderia 
culpá-las? Controles destruídos, o carro era inútil. Com o corpo do marido 
de Ellie e pai de Stephy em sua condição grotesca, ficar ali era uma tortura 
que não queriam encarar. E o enorme buraco na frente tornava o carro inútil 
como abrigo. 

Abrigo. Elas precisariam de abrigo. Jamais conseguiriam voltar a 
Starlight, não a pé. Não com a luz diurna que ainda restava. 

Ele começou a investigar o interior do carro mas não encontrou nada. 
Nenhum papel ou instrumento de escrita. Quem pensaria em trazer tais 
coisas numa missão de reparos, pelo amor de Deus? 

Então encontrou-o. Instalado junto à lateral, praticamente à vista se não 
estivesse tão escuro dentro da cabine, estava um gravador. 

Apanhou-o e rezou para que os ventos ferozes que sopravam dentro do 
carro de neve não tivessem destruído o mecanismo. Apertou o botão de 
retorno e ficou aliviado ao ouvir vozes em velocidade rápida, como esquilos 



conversando. 
E então a voz de Ellie. Calma forçada, incrível controle enquanto ela 

dizia: 
— Se ouvir isto... estamos saindo na direção leste, para as Colinas 

Ocultas. Existem cavernas lá, e temos provisões de modo que... — A voz 
dela sumiu, e então recuperou-se. — De modo que podemos sobreviver, por 
algum tempo. Não podemos ficar aqui. Se houver outras Coisas Selvagens 
na área, mais cedo ou mais tarde vão farejar o.... sangue, e vir até aqui. Será 
melhor estarmos em outro lugar. Ficaremos até o dia clarear e então 
tentaremos ir para casa. Se ouvir isto... por favor... tenha cuidado. Aqui é 
Eleanor Buch Car... Carter. 

Esperou ouvir mais, porém o gravador desligou-se, a mensagem 
terminada. 

Parou por mais um momento para olhar em torno. Parecia que tinham 
levado tudo que podiam carregar, então obviamente sua partida não havia 
sido a corrida desesperada que Riker presumira inicialmente. Era um alívio. 
Devia saber que poderia esperar um comportamento estável de Eleanor 
Buch. 

Traça de livro. (2) 
(2) Trocadilho com o som do nome Buch e a palavra book, "livro" em inglês. (N.do T.) 
 
Foi até seu amigo, preso em um abraço mortal com a criatura que 

supunha-se não existir. Esticou a mão, tentando não pensar no que estava 
sentindo, e retirou a Coisa Selvagem de cima dele. Jogou o monstro para o 
lado, onde caiu sobre o banco do passageiro e ficou lá, sentado numa posição 
bizarra de visitante. 

As mãos de Carter estavam vazias. A arma se fora. Ou ele a havia 
derrubado no chão e Ellie a havia pego, ou ela havia usado seu sangue frio e 
tirado a arma das mãos de seu marido morto. De qualquer modo, Riker não a 
invejava. Mas aquela arma poderia representar a diferença entre a vida e a 
morte para ela e sua filha. Nada poderia impedi-la de fazer o que fosse para 
aumentar suas chances de sobrevivência. 

Particularmente a sobrevivência de sua filha, Riker percebeu. Sabia de 
algum modo que a vida de Stephy seria mais importante para Ellie do que a 
sua própria. 

Relembrou seu próprio comportamento quando adolescente, e de como 
mal dera a Eleanor Buch um pouco de seu tempo. Como pudera ser tão cego 
a ponto de não reconhecer as qualidades que se escondiam nela? Outra para 
Jackson Carter por ter sido capaz de ver os tesouros da natureza onde 
realmente estavam. 



Carter... 
Ele olhou para seu amigo, cujos olhos encaravam vazios a escuridão de 

Paraíso. Um homem de visão, que não enxergava mais nada 
Riker estendeu o braço e passou as mãos sobre as pálpebras de Carter. 

Felizmente elas não haviam congelado abertas. Quando Riker afastou a mão, 
os olhos de Carter estavam fechados. 

— Vou achá-las para você, Jackson — sussurrou. — Vou trazê-las de 
volta. Juro que vou. 

E então o rugido preencheu a cabine. 
Veio de trás dele, e Riker não hesitou, enquanto se atirava pela janela 

quebrada. Não teve tempo para se preparar e o chão veio até ele muito 
rápido. Estendeu os braços para tentar absorver um pouco do impacto, mas 
sentiu a dor subir através de seu ombro direito. 

Continuou rolando, enquanto olhava para o carro. Uma Coisa Selvagem 
estava debruçada na janela. Um enorme pedaço de carne estava entre seus 
dentes, carne com uma aparência escura, peluda. Devorava o corpo de seu 
companheiro. Mas, mesmo enquanto começava seu festim, estava 
claramente considerando as vantagens de ir atrás de algo vivo. 

Riker derrapou até parar, e ergueu o phaser no momento em que a Coisa 
Selvagem claramente decidiu que a qualquer hora carne quente era melhor 
que carne fria. Ela saltou através da janela, e Riker ficou momentaneamente 
horrorizado pelo seu tamanho e força. Carter estivera certo. O monstro que 
viera atrás deles em Starlight era claramente velho. Este vivia a sua 
juventude. 

Riker atirou sem deter-se com a pontaria. Mas o instinto havia tomado 
conta e seu tiro foi perfeito. Atingiu o monstro no ar e, com um grito de 
fúria, a Coisa Selvagem desapareceu. 

O oficial da Frota lutou para ficar em pé, e correu para seu próprio carro 
de neve. Não sabia quantas daquelas coisas poderiam estar na área, nem se 
importava. 

Por favor, mantenha-as longe de Ellie e Stephy. Pensou na mãe e filha, 
gritando em uníssono enquanto uma matilha daquelas coisas as atacavam. 
Então forçou o pensamento para longe. Não ganharia nada pensando daquela 
forma. 

Ele correu, tropeçando uma vez, de volta ao seu carro de neve e saltou 
para dentro. Checou o mapa eletrônico e recalibrou para conseguir uma 
visão a leste. 

Então ativou a tecla para ligar o motor. 
Nada. 
— Não — murmurou sem acreditar, e então mais alto: — Não! — Bateu 



o punho contra a janela da frente, em frustração. 
Olhou o indicador do nível de energia à sua esquerda e a agulha (agulha, 

pelo amor de Deus!) mostrou metade da carga. Deveria ser mais do que o 
suficiente. Ainda assim, para ter certeza, bateu com o dedo no indicador. 

A agulha prontamente desceu para a esquerda, próxima ao indicador de 
Vazio. Uma luz vermelha brilhou obedientemente, indicando a necessidade 
de recarga. 

— Isso é simplesmente ótimo! — gritou Riker. 
Ele havia saído num carro de neve só com metade da carga. Iria matar 

Sylvia quando voltasse. Se voltasse. 
Abaixou-se no chão e levantou o painel que cobria as células de força. 

Os indicadores estavam em linha reta. Havia uma pequena carga restante, 
mas não o suficiente para ligar o motor. Mesmo se conseguisse ligá-lo, não 
conseguiria ganhar mais que uns poucos metros. 

Não perdeu tempo amaldiçoando o destino por tê-lo deixado nessa 
posição. Nem queria pensar na possibilidade de mais Coisas Selvagens vindo 
contra ele. Ao invés disso, começou rapidamente a revisar os procedimentos 
de emergência que havia aprendido na Academia. 

O que você faz quando (o desgraçado do seu antiquado carro de neve o 
deixa na mão?) sua fonte primária de energia está descarregada? 

Procure alternativas. Qualquer fonte alternativa... 
Observou o interior da cabine. Fonte alternativa... em algum lugar... onde 

havia?... 
Lentamente olhou para o phaser que ainda segurava em sua mão. 
— Força — assentiu. 
Enquanto ligava as células de força para que extraíssem energia do 

phaser, sabia que estava arriscando demais. Mesmo se conseguisse fazer a 
transferência sem explodir a si mesmo e o carro de neve até o outro mundo, 
isso deixaria sua arma perigosamente descarregada. Ele nem queria pensar 
como seria encarar uma Coisa Selvagem com menos do que um phaser 
totalmente carregado, mas... 

Lentamente, drenou a força para as células, parando de quando em 
quando para ter certeza de não sobrecarregar as ligações. 

Eventualmente, a luz vermelha nas células de força apagou, sendo 
substituída por um suave brilho âmbar. Riker assentiu rápido, então fechou a 
pequena porta do painel e olhou para o nível de seu phaser. Baixo, como 
esperava. Não descarregado completamente, mas ainda assim... não a melhor 
situação para se estar. 

Colocou o phaser no cinto e sentou-se em frente do painel de controle. A 
agulha estava de volta ao lado certo, e ele bateu o dedo, só para ter certeza. 



Ela ficou serenamente no lugar, a checagem final. 
No momento em que Riker apertava o botão da ignição, um uivo furioso 

soou da parte traseira, e o carro de neve foi sacudido como se alguma coisa 
batesse contra ele. 

Instintivamente, tentando sair, Riker levou o manche para frente, e só 
lembrou de qual direção era qual quando o carro de neve rolou com 
violência para trás. 

O carro de neve ergueu-se levemente, enquanto alguma coisa entrava por 
baixo das lagartas esquerdas, o grito interrompido de uma fera. Riker olhou 
pela janela lateral e viu um rápido sinal de sangue e cartilagem na lagarta 
antes de rolar fora de vista. 

Riker honrava toda a vida, ainda assim sua boca torceu-se num sorriso 
animalesco de triunfo. 

— Que tal essa, bastardos? — rosnou, e então colocou o carro de neve 
em marcha para adiante. 

O bip que o representava em seu mapa obedientemente virou com ele, e 
Riker habilmente voltou o veículo na direção das Colinas Ocultas. Dentro de 
instantes, acelerava para lá, rezando para que as mulheres fossem capazes de 
sobreviver até que chegasse. 

Podia praticamente ouvir a voz de Carter em sua cabeça, um jovem 
Carter sem nenhuma idéia de qual seria seu eventual, infeliz destino. Rapaz, 
Carter estava lhe dizendo, você vai a qualquer lugar, faz qualquer coisa 
para pôr as mãos numa mulher. E vai pra cima delas como um relâmpago. 
Acho que vamos chamá-lo de Thunderball. 

"Muito bem", pensou Riker. "Então agora eu estou indo até duas outras 
mulheres, Jackson. Duas outras que lhe são caras, embora não pelas razões 
que você me daria. Não pelas razões que Thunderball iria atrás delas. Tenho 
de salvá-las porque, se eu atrapalhar tudo, você vai me assombrar para 
sempre. " 



Dezessete  
 
Guinan ergueu os olhos, um pouco surpresa ao ver Deanna Troi entrar no 

Ten. Forward. 
A conselheira raramente vinha ao lugar, e Guinan instintivamente 

compreendia a razão. Grandes concentrações de pessoas, particularmente 
pessoas que se sentiam livres e desinibidas em suas emoções, podiam ser 
particularmente violentas para alguém com poderes empáticos. Certamente, 
Deanna podia controlar o que queria receber e como. Mas vindo de tantas 
fontes, poderia se tornar por vezes esmagador. Como, por exemplo, se 
alguém tentasse impedir a água de inundar a cidade colocando o dedo no 
dique. Mas e se uma dúzia de buracos surgissem de repente ao mesmo 
tempo, iria fazer o quê? 

Ainda assim, aqui estava Deanna Troi, deslizando para uma mesa bem 
longe do bar. Guinan observou-a por um momento, então pegou uma garrafa 
e mediu uma dose num copo. 

Caminhou até Deanna e colocou o copo diante dela. Deanna olhou para 
ele, com uma interrogação. 

— Não vai mordê-la, conselheira — Guinan disse, divertida 
— O que é isso? — perguntou Deanna. 
— Uma criação especial minha. Eu o chamo Velho Sub-luz. Um trago e 

vai fazer tudo ir por impulso. 
Deanna sorriu lentamente. 
— Eu não sei.... 
— Não vai querer insultar a dona do estabelecimento, vai? 
Com um suspiro, Deanna levantou o copo e o tomou de um gole só. 
— Não, espere! — disse Guinan. — Um pouco.... 
Luzes explodiram por trás dos olhos de Deanna, e por um momento ela 

ficou maravilhada pelo fato das estrelas estarem agora do lado de dentro da 
nave, e dela estar sentada do lado de fora. Interessante, a nave estava 
viajando em velocidade de dobra e ela estava acompanhando, movendo as 
pernas furiosamente e saltando de um corpo flutuante a outro no espaço. 

Em menos de um instante, Deanna subitamente caiu de volta à sua 
cadeira. O resto da sala seguiu bem atrás dela. 

— ... de cada vez. Deanna tossiu. 
— Como é que alguém bebe isto? Guinan empurrou o copo para longe. 
— Deveria ter avisado. Sinto muito. É uma coisa poderosa, quando reage 

com uma mente poderosa. 
— Fez... fez meu cérebro comichar. 



— Sim, bem, mais um trago e seu cérebro iria parar nos pés. 
— Obrigada pelo aviso. 
— Então — Guinan perguntou devagar —, como vai Stone? 
Troi olhou para ela, surpresa. 
— Como sabe? 
— Um pressentimento que eu tive. Ele estava pensando em se jogar para 

cima da Dra. Crusher. Então eu o coloquei na sua direção. 
— Você o quê? 
— Você me ouviu. Tive certeza de que ele manteria as mãos longe de 

Beverly, se focalizasse suas energias em você. 
Os grandes olhos escuros de Troi, que pareciam um pouco maiores 

depois da dose de Sub-luz, encararam Guinan. 
— Você poderia ter me avisado. 
— Acha que precisava de um aviso? 
Deanna considerou por um momento e então sacudiu a cabeça 

lentamente. 
— Suponho que não. É o meu trabalho, afinal de contas. 
— Todos temos nossos trabalhos. Então, o que está fazendo aqui em 

baixo? 
— Tentando considerar algumas informações que descobri sobre o 

comandante Stone. 
— E ter alguém para falar sobre isso? 
Troi olhou para cima, e somente naquele momento percebeu que esta era 

de fato a razão. Poderia conversar com Beverly a respeito, mas... 
— Mas Beverly é um pouco cega no que diz respeito a Stone — Guinan 

completou seu pensamento. 
Troi inclinou a cabeça e observou Guinan pensativamente. Guinan 

simplesmente sorriu de volta, naquela maneira pacífica e ocasionalmente 
enlouquecedora que tinha. 

— Sim — disse Deanna —, isso mesmo. 
— Muito bem, então. Vá em frente. 
— O Comando da Frota nos enviou alguns arquivos que havíamos 

solicitado, o diário do capitão da nave em que Stone serviu, o Moniter. Foi 
durante seu tempo naquela nave que algo aconteceu, não estou certa o quê. 
Mas creio que está ligado a um planeta chamado Ianni. 

— E o que o diário lhe disse? 
Ela fez uma pausa, tentando pensar na melhor maneira de resumir. 
— Em alguns detalhes — disse —, foi similar ao que aconteceu em 

Culinan vários dias atrás. O governo estava em desordem. O comandante 
Stone e um grupo desceram para estabelecer laços diplomáticos com os 



líderes do governo. Ao que parece, enquanto estavam lá, houve algum tipo 
de golpe. 

— Um golpe? 
— Sim. O governante foi derrubado e um novo gabinete foi estabelecido. 

Aparentemente, tudo foi bastante violento e desagradável. Mas, de acordo 
com o diário do capitão, Stone manteve a calma e não houve perdas para o 
grupo avançado. Mais tarde, Stone permaneceu para estabelecer laços com o 
novo governo, e não muito tempo depois eles solicitaram sua inclusão como 
membro da Federação. O capitão elogiou as ações de Stone, citando sua 
compostura e sua aderência à Primeira Diretriz sob condições adversas. 

— Isso é tudo? 
— Quase — disse Troi. — Fiz algumas pesquisas cruzadas, porque a 

Frota nos enviou todos os arquivos do Moniter daquela época. Inclusive 
arquivos médicos. 

— E? 
— Quando Stone se apresentou para serviço na Moniter, ele foi checado 

como em perfeita forma. Não houve menções a quaisquer problemas de 
saúde ou imperfeições. Ainda assim, ele aparentemente possui severas 
cicatrizes em seu corpo. 

— É o que se comenta pela nave — Guinan lamentou —, graças a 
Scooter. 

— Verdade. Então a pergunta é: de onde elas vieram? Ele foi capturado e 
torturado em algum momento? Não há nada nos relatórios que indique isso. 

— Eu não sei — disse Guinan. — Que impacto acha que isso teve sobre 
ele? 

— Quer dizer, sobre o modo como ele é? 
— E como ele é? — foi a resposta de Guinan. 
— Quer dizer, como eu o vejo pessoalmente? — perguntou Troi. 

Quando Guinan assentiu, ela pensou um pouco e disse: — Não sei. Ele tem 
uma personalidade muito poderosa. 

— Como o comandante Riker? 
— Não — ela disse, firme. — Nada como o comandante Riker. 
— Não precisa ficar na defensiva, conselheira. 
— Não estou na defensiva — Troi defendeu-se. — É só que.... 
Naquele momento Guinan olhou para outra direção. Deanna virou-se 

para seguir o olhar de Guinan, e viu Stone entrar, a poucos centímetros 
delas. Ele se virou e sorriu levemente. 

— Estou interrompendo? 
— Nem um pouco — Deanna falou rápido. — Estávamos só... 
— Falando sobre o comandante Riker — completou Stone, com 



convicção. E Deanna, contra sua vontade, estava curiosa para saber como ele 
ia reagir. Ela tentaria qualquer coisa para quebrar aquela aparência dele. 

— Sim, nós estávamos — disse. — Eu estava apenas.... expressando 
minha preocupação com sua segurança. 

Stone assentiu, jamais perdendo o controle sequer por um milímetro. 
— Bem, não se preocupe — disse. — Vamos chegar lá o mais rápido 

que pudermos e, assim que atingirmos a órbita em torno de Paraíso, vou 
liderar um grupo avançado pessoalmente para encontrá-lo. 

Deanna sentia confiança total e controlada radiando dele. 
— Tem certeza de que será capaz? 
— Eu já o fiz antes — ele disse. — Pergunte a alguns tripulantes que 

salvei enquanto servia no Nimitz. Tenho jeito... um sexto sentido. Afinal, 
parece que sou capaz de encontrar você quando quero, certo? 

Ela se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. 
— Creia-me — ele completou —, vou fazer o trabalho. Depois de tudo 

que já ouvi, estou muito, muito ansioso para encontrar o comandante Riker. 
Ele virou-se para Guinan, tocou a testa com o dedo e saiu do Ten. 

Forward. 
— Por que não me sinto melhor com isso? — Guinan comentou. 



Dezoito  
 
O Líder das Coisas Selvagens farejou em torno do corpo caído. Antes o 

derrotado havia sido um da matilha. Agora não era mais. Isso não o fazia 
menos uma Coisa Selvagem. 

Havia sido esmagado sob a monstruosa besta da cidade há algum tempo. 
Agora o cheiro de sangue se mantinha na trilha. 

O Líder virou-se e, como era costume das Coisas Selvagens, uivou 
tristemente em memória do que havia morrido. Então eles comeram. 

Enquanto a matilha se aproximava, o Líder insistiu para que os jovens 
comessem primeiro. Os mais jovens deviam ser mantidos fortes, para o 
momento em que os mais velhos tivessem de comê-los. Então, novamente, 
os jovens comeriam primeiro. Esta era a maneira das Coisas Selvagens. 

Observou sua matilha, enquanto comiam. Não havia outro que se 
igualasse ao Líder em força ou violência. Uma parte sua sentia não ter um 
igual, pois ele se sentia só mesmo na matilha. Ainda assim, sabia que, se 
tivesse um igual, poderia ele próprio ser consumido. Esta também era uma 
maneira das Coisas Selvagens. 

O Líder viu que a trilha de sangue seguia na direção das Colinas Ocultas, 
seu covil. Sua presa caminhava diretamente para o lar das Coisas Selvagens. 
Bom. Ele apressou a matilha para que terminassem seu festim sobre o 
companheiro, e então colocou-os na trilha. 

 
 
As Colinas Ocultas sobrepunham-se diante de Riker, e ele podia ver que 

não teria tanta sorte com o clima lá em cima como havia sido na planície. 
Era mais frio nas Colinas Ocultas, Jackson havia dito. E a neve jamais 
derretia por lá, somente tornava-se mais profunda e traiçoeira. 

Ele olhou para a parte de trás do carro de neve, na vã esperança de que 
algo que pudesse ser de alguma ajuda houvesse se materializado lá. Botas 
antigravitacionais, por exemplo. Mas não havia nada. Escalada não estava 
nos seus planos, quando saíra. 

Não estava nevando agora, pelo que sentia-se grato. Mas relâmpagos e 
trovões percorriam o céu, o ar parecia estalar e brilhar acima dos picos das 
Colinas Ocultas, e as nuvens surgiam e rolavam como serpentes no espaço. 

O carro de neve rolou até a base da montanha, e então parou. À sua 
frente estendia-se uma enorme quantidade de caminhos e trilhas, todas elas 
muito estreitas e traiçoeiras para que o carro de neve pudesse trilhar por elas. 

Ele havia encontrado uma buzina a ar à direita do painel de controle e 



acionou-a, esperando que o som chamasse a atenção de Eleanor e Stephy. 
Ela soava alto e discordante. Riker esperou para ver se havia alguma 
resposta. 

Houve uma resposta, sim. Um rosnado próximo, e Riker olhou para cima 
para ver uma pequena onda de neve, gelo e rochas tombando em sua direção. 

Ativou o carro de neve em marcha à ré, dando um tranco, mal deixando 
livre o lugar que, dentro de segundos, estava coberto de escombros gelados. 

Riker ficou onde estava por um momento, permitindo que a batida de seu 
coração voltasse ao normal. "Onde estava seu cérebro?", perguntou-se "Em 
férias?" 

"Avalanche, seu idiota", disse a si mesmo. "Faça barulho muito alto, 
consiga uma bagunça muito grande. Mantenha silêncio!"  

Deslizou pela porta aberta do carro de neve e saltou para fora, colocando 
sua máscara sobre o rosto. A temperatura havia baixado tão rapidamente, 
que tinha sérias dúvidas se a roupa isolante seria útil por muito mais tempo. 

Sacou o tricorder e movimentou-o lenta e cuidadosamente, num arco 
gradual, tentando conseguir leituras de formas de vida. Após vários longos 
minutos, chegou à conclusão de que isso não o estava levando a lugar algum. 
Reajustou o tricorder para leitura termográfica e começou a examinar 
novamente. 

Seu coração saltou. A sua direita, na posição duas horas, captava leituras 
leves. Alguma coisa de sangue quente havia passado naquela direção. Viu 
pelo ângulo, que caminhava na direção de um dos picos mais altos da 
montanha. 

Ele o seguiu rapidamente, suas botas afundando até os tornozelos a cada 
passo. O vento soprava a neve tão furiosamente que, momentos após a 
passagem de Riker, suas pegadas já haviam desaparecido. 

"Seriam elas?", rezou. "Ou estava pegando outra coisa? Um predador, 
por exemplo." 

Acima estava a base da ravina que parecia levar aos picos. Seria um 
caminho razoável a se tomar — afinal a ravina era protegida de ambos os 
lados. Ele caminhou para lá e então parou, olhando em torno por algum 
sinal, alguma pista de que estava indo na direção certa. 

Então as viu... pegadas. Mais ou menos três metros dentro da ravina. 
Correu para lá, escorregou, levantou-se, e escorregou uma vez mais, parando 
em frente a elas. Sua respiração já soava estrangulada dentro de seu peito. 

Ficando mole, disse-lhe a voz de seu amigo, mas ele a ignorou. Tudo 
que importava eram as pegadas, definitivamente trilhas humanas, não 
animais. Elas eram leves, pois a neve já havia feito seu trabalho por aqui 
também. Mas as paredes altas, protetoras da ravina haviam feito o seu, e ele 



olhou para dois pares de pegadas e comemorou. 
Riker começou a correr pela ravina acima. A ladeira era bastante 

íngreme e firme, mas ele não deixou que isso o atrasasse. Ao invés, manteve 
diante de si a imagem de Ellie e Stephy, e em algum lugar atrás de sua 
cabeça Jackson Carter o animava, berrando insultos, palavrões e piadas para 
cima dele. 

Ele não ia cair, diabo. Iria encontrá-las. Era tudo. Não pense na 
temperatura, não pense no fato de que perdeu qualquer sensação nos dedos 
dos pés. Apenas continue, é tudo. Faça apenas isso. 

Ele parou. 
A ravina chegava ao fim, batendo contra uma muralha de gelo que 

parecia se estender para sempre. Ele olhou em volta à direita e à esquerda. 
Elas não podiam ter voltado. Certamente não estavam lá agora, Talvez... 

A esquerda havia uma rachadura estreita, pouco mais que uma fissura. 
Tinha de ser para onde haviam ido, não havia qualquer outro lugar. Uma 
breve sensação de claustrofobia atingiu-o. Se estivesse dentro daquela coisa 
e de repente o chão se movesse, fechando as fissuras nas paredes... Ou talvez 
outra avalanche poderia descer, enterrando-o... 

— Não importa — disse. 
Sua respiração soava-lhe alta em sua máscara, mas desta vez ele não a 

removeu. Sua impressão era de que respirar agora iria atingi-lo tão forte, que 
um pulmão entraria em colapso. 

Entrou pela fissura, que mal parecia larga o suficiente. Mas lá estavam, 
quando olhou para baixo, as pegadas. Pegadas de Ellie e Stephy... 

Por um momento sua mente congelou-se horrorizada. 
Havia um terceiro grupo de pegadas. Uma trilha com garras, mais 

profunda na neve, indicando o peso da criatura que caminhava sobre ela. Era 
uma trilha mais fresca que a das mulheres. 

É claro que era. Era natural que fossem mais frescas quando estivessem 
em perseguição. 

De onde vieram? Riker olhou em torno, tentando desesperadamente 
localizar a origem. Então percebeu. Mal visíveis, sob uma protuberância no 
gelo alguns metros além, estava o mais leve traço da boca de uma caverna. 
Você não seria capaz de localizá-la se não soubesse que ela estava lá. Ellie e 
Stephy definitivamente não sabiam. Elas haviam passado pelo abrigo em 
potencial, em sua busca por um lugar mais alto. 

Tiveram sorte, inacreditavelmente. Se tivessem visto a caverna e entrado, 
a criatura lá dentro as teria feito em pedaços. Mais sorte ainda... quando elas 
passaram por ali, a criatura estivera adormecida. Mesmo monstruosidades 
como as Coisas Selvagens precisavam de descanso. 



Mas a sorte delas havia acabado. A criatura estava bem atrás delas, tendo 
acordado de sua soneca e percebendo que uma presa em potencial havia 
passado por ali. 

Riker apressou-se pela fissura, correndo o mais que podia. A neve 
parecia se tornar mais funda, determinada a atrasá-lo. Ele podia dizer que a 
escalada era incrivelmente íngreme, tanto quanto a subida da ravina havia 
sido. Não tinha certeza quanto à altura que estava indo, e não queria pensar 
sobre isso. 

Suas pernas o impulsionavam, o coração batendo contra seu peito, 
enquanto ele repetia, "por favor, por favor, não deixe acontecer. Deixe-me 
chegar perto o suficiente. Deixe-me chegar lá antes que aconteça." 

A fissura subia à sua volta, como um caixão de pedra, coberto de neve. 
Bem mais acima, relâmpagos estalaram e, misturado a eles, Riker ouviu 

um grito. 
Esperou ter ouvido errado. 
De repente, a fissura abriu-se diante dele, e ele apressou-se por ela. 
Ela se abria numa vasta geleira circular, uma enorme expansão de gelo 

que parecia, do ponto de vista de Riker no momento, tão maciça quanto a 
seção disco da Enterprise. Era plana, com um leve desvio para baixo. 

Do outro lado estavam Ellie e Stephy. 
Stephy estava de joelhos, chorando histericamente, agarrada às pernas de 

sua mãe. Ellie encarava de frente o perigo que avançava. 
Duas Coisas Selvagens se aproximavam delas. Seu avanço não era 

retardado por nada, pois aqui a neve havia se tornado virtualmente uma folha 
de gelo. Elas andavam com precisão, suas garras dando tração que era 
negada aos humanos. Vinham de dois ângulos ao invés de juntas, para cortar 
qualquer possível fuga por parte de suas vítimas. 

— Mãe, ajude-me, ajude-me, ajude-me! —Stephy gritava. 
Ellie olhava freneticamente de uma besta para a outra, tentando 

encontrar uma saída. Ela recuou devagar, agarrando Stephy pelas costas da 
jaqueta, mas não pôde recuar muito além. Atrás dela havia um precipício 
acima de uma rampa de gelo. 

Acima delas as Colinas Ocultas se erguiam, majestosas agulhas prontas a 
fornecer um testemunho silencioso à uma carnificina. 

Riker agarrou o phaser que estava preso ao seu cinto, e somente naquele 
momento percebeu o quanto a temperatura o havia atingido. Seus dedos 
haviam perdido sua flexibilidade e o phaser saltou da mão de Riker, 
atingindo o gelo. Começou a escorregar para longe. 

De repente, Ellie empurrou Stephy para o lado, com toda força que tinha. 
Stephy perdeu o contato com a perna de sua mãe, e escorregou para longe, 



gritando. Uma das Coisas Selvagens virou-se na direção dela. 
— Não! — gritou Ellie. Ela começou a correr pela beirada do precipício 

de gelo. — Aqui! Aqui, seus bastardos! 
Acima dela, o pináculo começou a tremer como se acordado de seu sono. 
Riker atirou-se na direção do phaser, atingiu o chão de barriga e 

deslizou. Por um breve momento seus dedos o tocaram e então ele passou 
além. Desesperadamente, bateu o punho no gelo e interrompeu o movimento 
para adiante. Sentiu dor novamente no mesmo ombro. 

As Coisas Selvagens viraram-se na direção de Ellie, distraídas pelos 
berros e gritos. Eram atraídas pela vivacidade. Nos desertos de Paraíso, a 
vida era rara, e especial. Mesmo as Coisas Selvagens conseguiam apreciar 
isso. 

Avançaram contra ela, rosnando, o som de sua fúria controlada 
apressando-se. Ellie havia ido o mais para trás que podia. A queda no gelo 
estava bem às suas costas. E de seu cinto ela puxou a arma que havia 
retirado de seu marido. Apontou incerta; ela não era uma atiradora de elite. 

Riker girou sobre o corpo, agarrou o phaser e voltou-o na direção das 
Coisas Selvagens. 

Nesse exato momento, percebeu que não estava regulado para matar. 
Normalmente, era apenas um toque do polegar para alterá-lo, mas suas mãos 
estavam dormentes, e mal funcionavam. Além disso, regulagem letal iria 
drenar o phaser tão rápido que ele poderia não ser capaz de atingir os dois. 

A Coisa Selvagem saltou para Ellie. Ellie mirou, errou o tiro. 
Stephy gritou o nome de sua mãe. 
Duas delas, a mente de Riker gritou. Pegue a que está mais perto dela. 

O raio projetou-se. 
Certeiro. 
Perfeito. Um em um milhão. 
O raio lançou-se direto através da orelha esquerda da Coisa Selvagem e 

saiu do outro lado. Seu cérebro fritou-se instantaneamente, e a criatura 
atingiu o gelo, perdeu o rumo e escorregou para baixo e para fora, pelo 
precipício gelado. 

Sem perder um instante, Riker girou o raio para a outra Coisa Selvagem, 
que estava no meio do salto. 

Acima, a neve rosnou, zangada com o barulho. Testemunha silenciosa 
era uma coisa. Isto era intolerável. 

O raio projetou-se, atingindo a cabeça da criatura. 
Um em um milhão. Mas não dois. 
A criatura não morreu instantaneamente, ou pelo menos não rápido o 

bastante. O raio a fez entortar a cabeça, quebrou-lhe a clavícula, esmagou 



sua espinha... 
Ela atingiu o solo a um metro de Ellie, que tentou sair do caminho. 
Agitando-se em agonia, a criatura girou em torno, escorregou pelo gelo, 

e atingiu Ellie. Ela desequilibrou-se para trás e voou pelo ar, ainda agarrada 
à arma. 

—Mãe! — gritou Stephy. 
Riker teve uma visão breve, agonizante de sua expressão, e então 

Eleanor Buch Carter desapareceu, mergulhando gelo abaixo. A Coisa 
Selvagem, seriamente ferida, seguiu atrás dela. 

Stephy continuou a gritar histericamente, e seus gritos quase cegaram 
Riker para o mais novo, e imediato, problema. 

As montanhas haviam decidido que, entre os gritos e o ronco do phaser, 
tiveram mais do que o suficiente. 

Grandes pedaços de gelo e neve começaram a despencar das alturas, um 
rosnado circulando toda a geleira. 

Riker atirou-se na direção de Stephy, disparando através do gelo, 
deslizando de bruços. Em sua infância, tinha sido engraçado. Agora era puro 
desespero. 

À sua direita, Riker enxergou uma fenda com o canto dos olhos. Uma 
rachadura na lateral da parede, uma bastante larga. Mas estava longe. Muito 
longe. Eles estariam enterrados sob os escombros congelados, antes de 
conseguirem chegar até lá. Provavelmente. 

— Mãe! — Stephy ainda gritava, e começou a se mover como se 
quisesse jogar-se ela mesma pelo precipício atrás de sua mãe. 

Riker ficou em pé, lutando para manter-se nessa posição. O barulho da 
avalanche ficava mais alto, e ele tinha de gritar para ser ouvido. 

— Venha! — gritou. — Venha! 
Stephy lutava ferozmente, completamente alheia ao perigo. 
— Mãe! — ela gritou novamente. 
Riker virou-a e a esbofeteou o mais forte que pôde. O golpe foi 

atenuado, é claro, pela máscara de plexiglass que ela usava, mas conseguiu 
chamar sua atenção. 

Ela viu a dureza nos olhos de Riker, e então viu o que havia atrás dele. 
Toda a montanha estava despencando sobre deles. 
— Por aqui! — ele gritou, puxando o braço dela com tanta força que 

quase o arrancou fora. 
Ela cambaleou atrás dele, num estupor, e em torno dela o mundo se 

despedaçava. Seu mundo emocional, seu mundo físico. Tudo. 
— Mais rápido! — ele gritou. 
Eles estavam quase na fenda. Neve e gelo caíam à sua volta, a geleira 



começando a quebrar sob seus pés. 
Stephy escorregou e gritou, e Riker puxava todo seu peso. A fenda 

dificilmente seria o lugar mais seguro, mas era o único lugar. 
Um pedaço de gelo atingiu Riker nas costas e o fez cair de joelhos. 

Agora era Stephy que estava em pé, e ela o puxava pelo braço direito e, 
inferno, seu ombro o estava matando. Um segundo ela era a adolescente 
aterrorizada, e no seguinte, era forte e desesperada para sobreviver. Uma 
contradição. 

— Venha! — ela gritava. 
Eles cambalearam e se jogaram pela fenda, enquanto toneladas de lixo 

gelado chovia em torno deles, com um ronco aterrorizante que sobrepujava 
os trovões acima. 



Dezenove  
 
Foi no meio de uma conferência, enquanto os oficiais da Enterprise 

tentavam determinar a melhor maneira de proceder quando atingissem 
Paraíso, que Deanna Troi gritou subitamente. 

Todas as cabeças viraram-se de repente quando Deanna engasgou, seu 
braços erguendo-se acima da cabeça como se para evitar que um destino 
horrível desabasse sobre ela. Imediatamente Picard estava ao seu lado, 
segurando-a pelos ombros, estabilizando-a, enquanto seus olhos escuros 
encaravam medrosos, sem compreender, alguma coisa que mais sentia do 
que via. 

— Conselheira — Picard disse, urgente. 
Se ela podia ouvi-lo, não deu sinal. Mas agarrou sua mão, talvez sem 

nem mesmo saber o que era, apenas que representava força e confiança. 
Lentamente, começou a voltar ao normal. Sua respiração tornou-se mais 

lenta, e seu coração deixou de bater acelerado. Seus olhos voltaram a 
focalizar, e ela viu o rosto preocupado de Stone olhando para ela. Às suas 
costas, Picard falava: 

— Conselheira.... era Riker? 
Ela respirou fundo, recompondo-se por um momento, e então disse: 
— Eu... não sei. Pode ter sido. Eu senti.... algo estava caindo. Senti frio. 

Agora... agora não há nada. 
— Acha que ele ainda está vivo? — Stone perguntou. 
Ela olhou para Stone, e sentiu a frustração preenchê-la. Ele tinha tanto 

controle de si mesmo, que ela não conseguia sentir se estava contente ou 
triste pelo destino de Riker. 

Stone faria mal a Riker se tivesse a chance? Não, tinha certeza de que ele 
não o faria. Estava certa. Exceto... 

E se estivesse errada? 
E se Stone estivesse mais em controle do que ela pensava? E se ele 

realmente fosse louco? Se os outros estivessem certos e ela errada? Seria 
possível para Stone proteger seus pensamentos mais profundos a esse ponto? 

Deveria avisar o capitão? 
Avisá-lo de quê? Que talvez não devesse confiar nas opiniões dela? 

Como, nesse caso, seria possível que continuasse como conselheira, se 
sabotava seu próprio conselho? 

Não estava errada. Tinha de confiar em seus instintos, era tudo. Não 
estava errada sobre Stone. 

Tudo isso passou por sua mente no mais rápido dos instantes. Então 



respondeu à pergunta de Stone: 
— Sim, eu acho que ele ainda está vivo. 
— Bom — disse Stone. Só isso. Apenas "bom". 
Exceto que Troi, para sua surpresa, realmente sentiu alívio em Stone. Ele 

estava genuinamente contente por Riker estar vivo. 
"Não o julgara erroneamente, afinal", pensou. Uma sensação de 

satisfação e alívio a invadiu. 
— Muito bem, pessoal — disse Picard, enquanto soltava a agora 

recomposta Deanna. Ele circulou a sala e perguntou: — Opiniões quanto ao 
melhor modo de proceder? 

— Data me forneceu os detalhes de Paraíso — respondeu Geordi. — 
Não vai ser fácil. Os transportes não vão funcionar apropriadamente naquela 
"papa". As comunicações estarão tão cobertas de estática, que serão 
praticamente inúteis, e os sensores não serão confiáveis. 

— Vejo apenas uma escolha — disse Picard. — Naves auxiliares e 
varredura visual. 

— Absolutamente — Stone concordou. — Esta é minha área. 
— De fato? — Picard ergueu uma sobrancelha. 
— Já fiz isso antes — ele disse, simplesmente. 
— Sim, de fato o fez — disse Picard, relembrando o resgate dos 

tripulantes do Nimitz, que havia levado o capitão Borjas a tamanho abalo. — 
Muito bem. Nós chegamos em... Data? 

— Sete ponto três horas, senhor — ele respondeu. 
— Worf, envie uma mensagem para que saibam que estamos chegando 

— Picard disse. — Devemos estar ao alcance de comunicações em breve, 
então poderemos conhecer toda a história. Quem sabe — sorriu — talvez 
quando chegarmos lá, o comandante Riker esteja seguro de volta à Starlight, 
sentado tomando um prato de sopa de galinha. 

 
 
Algum tempo depois... 
Stone caminhava lentamente em torno do comandante William T Riker, 

que estava de pé em posição de sentido. Stone estudava-o cuidadosamente, 
cocando o queixo enquanto o fazia. 

— Você é muito impressionante, comandante — falou devagar. — 
Realmente muito impressionante. 

Riker continuou na mesma posição. Stone não lhe havia dado permissão 
para falar. 

— Todos falam sobre você — Stone continuou. — Todos pensam em 
você. Você se mete em problemas, a nave toda dá a volta e vem correndo 



para resgatá-lo. — Ele sorriu. — Eu me meti em problemas no passado. 
Sabe o que fizeram por mim? 

Riker virou-se e olhou para ele, questionando-o. 
E Stone, todo seu corpo subitamente preso num ricto de fúria, gritou: 
— Nada! 
Riker continuou em silêncio. 
Tão rápido como havia estado lá, a raiva se foi. Stone estava calmo e 

agradável novamente. 
— Você é um homem muito popular. É simplesmente o tipo de oficial 

que a Frota gosta. Frio. Calmo. Sempre tomando a decisão correta. E eu 
posso dizer só de olhar para você... nunca duvida de si mesmo. Não importa 
o tipo de situação em que está, tem seu manto de retidão em torno de seus 
ombros. 

— Oh, sim. — Sorriu. — Oh, sim, comandante... estou definitivamente 
feliz de que tenhamos uma oportunidade de nos encontrarmos. Vamos 
discutir todos os tipos de assunto. Sucesso. Popularidade. Deanna. Todos os 
assuntos. E sabe o que mais? Algumas vezes conversas como essa podem 
fazer todos os seus problemas desaparecerem, simplesmente assim. Ele 
virou-se e falou para o vazio: 

— Computador: desativar. 
A imagem do comandante Riker prontamente desapareceu, deixando 

Stone a sós no holodeck, o brilho dos quadros na parede zumbindo em 
expectativa. 

— Simplesmente assim — repetiu baixinho. 
 
 
Stone retornou à sua cabine. Eles estariam em Paraíso dentro em breve. 

Tinha de se preparar. Tinha de estar pronto para seja lá o que tivesse de 
fazer. 

Riker ainda estava lá fora. Stone podia sentir isso. O bom comandante 
estava em algum lugar naquele vazio gelado de planeta, e sem dúvida estava 
sofrendo. 

Abriu a gaveta de um móvel e retirou uma arma. 
Era um longo, perigoso chicote, entremeado de pequenas pontas ferozes. 

Stone segurou-o diante da luz, estudando-o curiosamente alheio. Era óbvio 
que o chicote havia participado de alguma ação, pois apresentava manchas 
de sangue em todo o seu comprimento. 

Pensou sobre o que ele representava, sorriu e colocou-o de volta. 
Em sua cabine, Deanna Troi, que não dormia há dias, deslizou de seu 

transe meditativo para uma sonolência, e sonhou com o comandante Riker. 



 
 
Frio... tão frio... 
Riker bateu os pés, tentando restaurar alguma sensação neles. Ali perto, 

Stephy não mais soluçava histericamente, apenas fungando levemente, de 
quando em quando. 

Riker estava encolhido há tanto tempo, que pensou que suas costas iriam 
sair dele. A caverna em que haviam se refugiado não era especialmente alta. 
Mas pelo menos estava lá, e desocupada. 

Riker olhou de volta para a entrada, que agora estava completamente 
bloqueada com neve e gelo. A avalanche os havia seguido pela fenda, e por 
um momento Riker teve uma breve visão de seus corpos aprisionados por 
uma morte gelada. Então, ao seu lado, miraculosamente, havia uma caverna. 

Sua mente lhe havia lançado um aviso — e se houvesse alguma Coisa 
Selvagem salivando a espera deles lá dentro? Mas com o mundo 
despencando em torno deles, não via muitas opções. 

Havia puxado Stephy na direção da caverna. Ela não a havia visto. Seu 
olhar estava dirigido para a morte branca caindo na direção deles. Riker 
havia virtualmente arrancado a garota do chão e a atirado de cabeça pela 
caverna. Um segundo depois, ele mergulhara atrás dela. Momentos depois 
disso, neve e gelo cobriram a entrada. 

Eles haviam se arrastado para o chão da caverna, temerosos de que, de 
alguma forma, os destroços se espalhassem para dentro, cobrindo todo o 
espaço. Isso, é claro, não havia ocorrido. Mas estavam agora na total 
escuridão. 

Aterrorizada, Stephy havia atirado os braços em torno de Riker, 
chorando por seus pais. Riker a abraçara forte, e permanecera calmo. 
Friamente calmo. Ter duas pessoas histéricas numa caverna sem luz não iria 
ajudar em nada. 

Ele podia compreender seu medo. Literalmente não enxergava a própria 
mão. Será que é assim que é estar morto? , perguntou-se. E se parte de seu 
cérebro jamais se desligasse, se existir algum pequeno pedaço de 
consciência, não detectável pelos instrumentos normais. Se ao invés das 
funções do cérebro pararem, você ficar na verdade preso na escuridão para 
sempre e sempre e... 

Bem, isso certamente não iria ajudar em nada também. 
Eles ficaram daquele jeito até que o som diminuiu. Pareceu levar uma 

eternidade, mas eventualmente parou. 
— Muito bem — Riker falou baixinho. — Está tudo bem, Stephy. 

Tentou afastá-la, mas os braços dela estavam presos em torno dele. 



— Stephy — falou, um pouco mais firme. — Tenho que fazer coisas que 
nos dêem uma chance melhor de continuar vivos. Não posso fazer isso se 
não me soltar. 

— Mamãe — Stephy murmurou. — Papai... 
— Seus pais — Riker falou com total confiança agora — não iriam 

querer que congelasse até a morte em luto por eles. Não, se há alguma coisa 
que possa ser feita para evitar isso. 

— Cer... certo — ela falou devagar. 
Ainda assim, levou algum tempo para que afastasse os braços de Riker. 

Ele compreendia seu medo. Era como estar à deriva no meio de um oceano, 
e lhe dissessem que a única maneira de sobreviver era largar o salva-vidas. 

Sua respiração soava oca em sua máscara, e lentamente ele a removeu. O 
ar na caverna não era tão agudo como do lado de fora. Ainda assim, não 
podia ver droga nenhuma. 

Havia deliberadamente viajado com pouca bagagem, e agora começava a 
se arrepender. 

— Não tem uma fonte de luz com você, tem? Houve uma pausa. 
— Espere — ela disse. 
Ele ouviu um roçar. Ela estava removendo alguma coisa, mas ele não 

podia ver o que. Então, alguns momentos depois, uma chama subitamente 
acendeu-se. 

Ele se encolheu diante do brilho repentino, automaticamente erguendo a 
mão para se proteger. Então, lentamente, baixou a mão e franziu os olhos. 

Stephy segurava o que parecia ser um dispositivo parecido com uma 
lanterna, que oferecia uma luz alegre, iluminando a caverna e dando a Riker 
sua primeira oportunidade de ver claramente seu paraíso. Por um momento, 
temeu olhar para dentro da mandíbula de uma Coisa Selvagem, mas 
percebeu que, se houvesse uma criatura daquelas na caverna, as chances 
eram de que já teria tornado sua presença conhecida a essa altura. Elas não 
eram exatamente sutis. 

— Prometeide — ela disse, erguendo a chama. As sombras que lançava 
dançavam em seu rosto. Junto dela, no chão, estava uma mochila aberta, 
com algumas rações e outras coisas úteis. — Proporciona luz por dez horas. 

— Mais do que suficiente — disse Riker. Ele ergueu a mão em frente à 
luz, então removeu sua luva e colocou a mão mais perto. — Luz. Sem calor. 

— Não se pode ter tudo — ela disse. 
— Sim, mas calor é algo que acho que vamos precisar bem rapidamente 

— replicou. — Mas... não se preocupe. 
— Comandante, se eu não estivesse preocupada agora, acho que teria de 

estar louca. 



Ele sorriu de leve, e concordou. Ela falava rapidamente, nervosa, 
obviamente esperando que falar afastasse as memórias vividas da morte de 
seus pais. 

Ambos. Ainda assim... havia uma chance de que Ellie houvesse 
sobrevivido? Riker não tinha certeza da altura do abismo. Se ela houvesse 
aterrissado numa plataforma, então talvez... 

Mas não havia sentido em especular sobre tais coisas com Stephy. 
Primeiro, ela iria dizer que ele só estava dizendo isso para fazê-la se sentir 
melhor, no que estaria essencialmente correta. E segundo, para que elevar 
suas esperanças, com uma chance em um milhão? 

— Você está provavelmente certa — Riker disse, esticando as pernas. 
Ele se levantou e descobriu que o teto da caverna só lhe permitia que se 

esticasse até três quartos de sua altura. Bem, melhor que nada. 
— Como vamos sair daqui, comandante? — ela perguntou. 
— Nesse exato momento, nós não vamos — respondeu Riker. — A noite 

caiu. As temperaturas lá fora estão abaixo do congelamento. 
— Então... então o que vamos fazer? 
— Ficar firmes. — Caminhou até a cobertura de gelo da entrada, e bateu 

nela. Sólida. — Definitivamente, ficar firmes. Na certa isto está nos 
bloqueando aqui dentro, mas também está nos protegendo. Temos de ter o 
bom com o ruim. 

— Bem — ela fungou —, até agora a maior parte tem sido uma droga 
muito ruim. 

— Poderia ser pior. 
— Como? 
— Você poderia estar sozinha. Ela concordou. 
— Acho que morreria. 
— Olhe — ele ergueu um dedo —, vamos fazer um trato. Não se fala 

mais em morte ou morrer. Esta é a palavra M. Eu não quero ouvir a palavra 
M E já que sou o oficial mais alto disponível, o que eu digo é o que vale. 
Certo? 

Ela prestou continência, divertida. 
— Sim, senhor. 
— Nós não prestamos continência na Frota. 
— Oh. 
Ela tocou o nariz com o polegar e balançou os dedos. 
— Sim, senhor. 
— Assim é melhor. — Ele sorriu. — Vamos prepará-la para ser parte da 

Frota num instante. 
Enquanto falava, ele caminhava para o fundo da caverna. Ela não se 



estendia até muito longe, não mais que uns dois metros. Ainda assim, não 
era tão ruim. Era mais ou menos do tamanho da cabine que tinha quando era 
alferes, bem no início... Exceto que o teto da caverna era muito mais baixo. 

Riker lembrou o capitão daquela nave, que havia decidido que Riker 
tinha confiança e pose demais para um mero alferes, e prometeu que durante 
a viagem, cortaria Riker no tamanho certo. Por um momento Riker desejou 
que aquele capitão estivesse aqui agora. Tamanho menor seria um recurso 
nesse momento. 

Sacou o phaser e checou os níveis de energia. Não prometiam muito, 
mas ainda o suficiente para servir à sobrevivência, pelo menos por enquanto. 
Virou-se e apontou o phaser para a barreira de gelo e neve que cobria a 
saída. 

— Pensei que havia dito... — Stephy começou. 
— Nunca questione um oficial superior — Riker replicou, e disparou um 

raio fino como uma caneta. 
Abriu um buraco fino através do gelo, e Riker rapidamente desativou o 

raio, esperando que tivesse sido rápido o suficiente. Escutou 
cuidadosamente. Não havia sequer um leve som. 

— Buraco de ar — explicou. 
— Oooohhh — fez Stephy, assentindo. — Será útil. Agora tudo que 

temos de fazer é nos preocupar com nosso congelamento até a morte. 
— Tem um fogareiro portátil naquela coisa? Stephy sacudiu a cabeça. 
— Não, isso estava na mochila de... mamãe... — Sua voz desapareceu. 

Vou ter de caminhar sobre ovos com ela, Riker pensou. 
Mas Stephy ergueu os olhos, determinada a mostrar que podia ser tão 

forte quanto Riker. 
— Estava na mochila de minha mãe — disse. — Paramos nisso, 

suponho. Riker assentiu. 
— Suponho que sim. Porém... não é nada com que não possamos lidar. 

Me dê uma ajuda. 
Momentos depois, Riker havia reunido uma pequena pilha de pedras. Ele 

ajustou seu phaser para a regulagem mais rápida e disparou nas rochas. Em 
segundos as rochas haviam aquecido, e forneciam um calor confortável. 

Stephy, que havia retirado sua máscara há muito tempo, agachou-se 
diante das rochas e estendeu as mãos em frente delas. 

— Grande! — disse. — Por quanto tempo vão ficar assim? 
— Vou ter de continuar aquecendo-as a cada hora mais ou menos. 
— Espero que tenha carga bastante nesse phaser. 
Ele não tinha de olhar para o indicador para notar o quanto estava baixo. 
— Mais do que o suficiente — mentiu. 



Stephy retirou as rações de sua mochila, e ela e Riker comeram em 
silêncio. Ele sabia no que ela estava pensando, e desejou que Deanna 
estivesse aqui para consolar a garota. Riker não tinha as palavras para aliviar 
a dor que deveria estar sentindo. 

À toda velocidade, sua mente estava correndo à frente em busca de seu 
próximo passo. Olhou para o cronômetro que havia levado com ele do carro 
de neve... 

Gemeu. O carro de neve. Estava na base da montanha. Havia mais do 
que uma boa chance de que tivesse sido enterrado pela avalanche. Então, 
mesmo presumindo que sobrevivessem à noite, o dia prometia somente uma 
caminhada muito longa e muito difícil de volta à Starlight, perseguidos por 
sabe-se lá o quê? 

De volta ao cronômetro. Sabia mais ou menos quando o nascer do sol, tal 
como era, ocorria em Paraíso. Então manteria os olhos firmes nisso. Não 
queria permanecer na caverna mais do que o necessário. 

— Ouvi que é uma boa maneira de morrer — ela falou baixinho. Ele 
ergueu os olhos para ela. 

— O que eu disse sobre a palavra M. 
Ela parecia mal notar que ele estava lá. Seus olhos encaravam algo que 

ele não podia ver. 
— Congelar até a morte. Supõe-se que seja bastante confortável. 
— Stephy, isso não tem sentido... 
— Você fica dormente, e então começa a se sentir quente. — Sua voz 

estava estranhamente distante. — Essa coisa boa, relaxante. e então você 
adormece e não acorda. Bastante pacífico. 

Ele a segurou pelos ombros e olhou diretamente para ela. 
— Nós não vamos morrer, pacificamente ou de outra forma. As rochas 

são mais do que suficientes para nos aquecer. 
Ela assentiu devagar, e ficou em silêncio por um longo momento. Varias 

vezes Riker tentou começar uma conversa sobre algo inócuo, sobre rapazes 
em Starlight, sobre coisas simples. Mas ela não era boba. Acima disso tudo 
havia o fato incontestável de que estavam numa grande, grande enrascada, e 
toda a conversa suave e bate papo casual de Riker não iria alterar essa 
simples verdade. 

Reaqueceu as rochas mais duas vezes, e Stephy olhou para ele com uma 
curiosidade distante. Alguma coisa se passava por sua cabeça, e ele desejou 
poder dizer o que era. Lidar com garotas adolescentes não era 
definitivamente o seu forte. Outra vez seus pensamentos se voltaram para 
Troi. Parecia incrivelmente egoísta que quisesse que Deanna estivesse com 
ele. Isso significaria que ela estaria em perigo também. Ainda assim, de 



alguma forma, quando ela estava lá, ele se sentia mais capaz de ver... o quê? 
A grande verdade? Como as coisas eram? A verdadeira relação de Riker 
com o universo? 

Ao inferno com tudo aquilo. Queria que ela estivesse ali só para que 
pudesse abraçá-la e extrair força dela. 

Então, era esse o ponto em que se encontrava: abaixado, caminhando 
pela caverna. Um pouco antes Stephy havia começado a chorar novamente, e 
ele não conseguia pensar em nada que aliviasse sua dor. O que poderia 
dizer? Que tudo estaria bem? Que mamãe e papai estavam num lugar melhor 
agora? Vamos fazer um chocolate e fingir que estamos acampando? Então 
não disse nada, dando a garota toda a privacidade para sua dor, que o 
ambiente estreito poderia fornecer. Lentamente, o choro dela substituiu-se 
por um soluço ocasional. 

Ele sentou-se, encostando-se contra a parede. As rochas estavam 
novamente começando a esfriar, mas não queria atirar nelas tão cedo. Tinha 
de economizar a pequena quantidade de energia de phaser que ainda restava. 

Sentiu um suave calor descendo sobre seu corpo e forçou-se a acordar, as 
palavras de Stephy ecoando em sua cabeça. Horas haviam passado de acordo 
com o cronômetro, horas ainda até a luz do dia. 

Tinha de ficar acordado. Se não ficasse, não seria capaz de manter as 
pedras aquecidas, e a temperatura na caverna iria sem dúvida cair a níveis 
perigosos. 

Stephy estava enrolada junto às pedras. Ela entreabriu os olhos. O brilho 
das pedras refletia-se neles, quando ela falou: 

— Comandante... 
— Sim? 
— Por que meu pai o chamava de Thunderball? Ele sorriu de leve. 
— Quando for mais velha — disse 
— Não vou ficar mais velha. Ele suspirou. 
— Não fale assim — falou, cansado. 
— Dave Mosley gosta de mim. 
Tinha dificuldades de seguir a conversa. 
— O quê? 
— Dave Mosley. Ele é esse cara em Starlight, uns dois anos mais velho 

que eu. Está sempre tentando passar algum tempo sozinho comigo. 
— É seu namorado? — perguntou Riker, lutando para manter sua mente 

no assunto. Seus pensamentos continuavam desviando, devido ao cansaço. 
De onde diabos a garota tirava energia? 

— Não. Ele é um bobão. 
— Oh. 



— Ele só quer uma coisa. 
Riker olhou para ela através de olhos entreabertos. 
— Oh. 
— Eu nunca fiz isso, você sabe. 
— Isso? — Ele fez uma pausa, tentando imaginar sobre o que estavam 

falando, e então o óbvio chegou ao seu lugar. Obviamente seu cérebro estava 
começando a congelar-se. Ele se inclinou para frente e ativou o phaser contra 
as rochas, trazendo-as de volta a um calor agradável. — Oh... isso. 

— É. Eu estava... meio que esperando. Por alguém especial. 
— Oh. 
— Fez-me bem esperar, não? 
— É só uma adolescente, Stephy — ele disse. — Terá muitos anos. 

Toneladas de tempo. 
— Não se eu morrer. 
— Você não vai morrer, Stephy. Agora durma. Descanse. Teremos um 

dia cheio amanhã. 
Sentiu algo em seu joelho e olhou para baixo. Era a mão dela. 
— Você é especial — ela falou baixinho. Ele suspirou. 
— Stephy... sei que está assustada, e amedrontada... e você acha que a 

única coisa que pode afastar seu medo seria... isso. Mas correr jamais ajudou 
em coisa alguma. 

— Você não está interessado — ela falou, sua voz cheia de 
desapontamento. 

— Stephy... seria... impróprio. 
— Por causa da coisa da idade? 
— A coisa da idade, a coisa dos pais... como acha que seus pais se 

sentiriam? 
— Eles não sentem nada, eles... — Sua voz quebrou-se e ela começou a 

chorar outra vez. Apoiou-se em Riker, mas agora não havia nada da sedução 
adolescente nela. Agora era novamente a garota assustada. Riker segurou-a 
junto de si e acariciou seu cabelo gentilmente, dizendo que tudo estaria bem 
(no que ele mesmo não acreditava completamente, mas você tem de dizer 
qualquer coisa que funcione). Eventualmente o choro diminuiu uma vez 
mais, e sem uma palavra ela deslizou para longe dele e enrolou-se junto às 
rochas de novo. 

Mas antes de adormecer, falou baixinho. 
— Dave Mosley mataria para estar no seu lugar agora. 
— Sim, bem... — E ele pensou no relativo conforto e segurança de 

Starlight. — Eu também não me importaria de estar no dele agora. 
 



 
O único som na caverna agora era a respiração lenta e relaxada de 

Stephy. 
Riker flutuava, meio dormindo, em um mundo intermediário. Havia paz 

lá, era confortável. Uma névoa agradável caía à sua volta. 
A quietude da caverna parecia sonora, como se um rugido baixo a 

preenchesse. Ele estava caindo para frente, sua espinha endurecendo, quando 
forçou-se a se endireitar e olhar para a lanterna. Um brilho suave espalhava-
se, e Riker se sentia completamente bem. 

Stephy estava deitada, adormecida. "Se Riker houvesse seguido o 
caminho de Carter", compreendeu, "ele poderia ter uma filha da idade dela". 
Tentou visualizar como ela seria, e falhou. 

Especulou sobre a estranheza disso. Na Enterprise, a nave era desenhada 
especificamente para acomodar famílias. Não era mais necessário abandonar 
as esperanças de uma vida pessoal, de uma família e daqueles que amava, 
para ir ao espaço. Ainda assim ninguém na tripulação da ponte, nem Picard, 
nem Geordi, nem Worf, eram parte de um núcleo familiar. Não tinham 
esposas, nem filhos. Apesar da opção que agora estava aberta a eles, nenhum 
deles a havia utilizado. Por quê? 

— Vocês são todos uns covardes — Jackson Carter falou. 
Riker olhou para a forma adormecida de Stephy, e Jackson Carter estava 

sentado junto dela, acariciando seu cabelo com amor. Riker não questionou a 
presença de Carter. Parecia correto. 

— Como pode dizer isso? — Riker perguntou. — Cada pequeno 
momento de nossas vidas é preenchido pelo desconhecido. Pelo perigo. 

Carter fez um ruído desdenhoso. 
— Isso é fácil. É glamouroso. Todos dizem que o espaço é a grande 

fronteira. Maluquice. Relações humanas, ali é onde está a verdadeira 
aventura. O que é a sua vida, por falar nisso? Você vai a planetas, olha em 
volta, e os deixa como são. 

— É muito mais complicado do que isso, Jackson — replicou Riker. 
— Você não sabe nada sobre coisa alguma — disse Carter. Riker 

inclinou-se para frente, seus olhos brilhando. 
— Eu vi as estrelas, tão próximas que poderia alcançá-las e recolhê-las. 

Eu assisti sóis tornarem-se novas, e a sóis nascendo. Estive em planetas onde 
a vida havia acabado de rastejar para fora do caldo primordial, sabendo que 
milhões de anos no futuro, alguma coisa grande e majestosa poderia estar lá, 
e me alegrei. Estive em planetas onde a única coisa que restava eram vastos 
espaços radioativos, construções bombardeadas até o nada, e chorei. Eu vi as 
maravilhas do universo. 



Carter sorriu e sacudiu a cabeça lentamente. 
— Eu — disse — conheci a paz e alegria de uma cama quente, junto à 

mulher que estava lá ontem e está lá hoje e estará lá amanhã. E se eu sentisse 
frio, colocaria meu corpo junto do dela, e me aqueceria. Eu me levantei às 
duas da manhã para alimentar minha filha que chorava, sentei-me com ela 
em meus braços, segurando o alimento que terminaria com seus soluços. E 
ela olhava para mim, focalizada apenas a mim, com aqueles olhos 
magníficos, inocentes. No silêncio do início da manhã a galáxia dormia e 
éramos apenas nós. E para ela, eu era as maravilhas do universo. 

Riker recostou-se e olhou para seu amigo, que não se lembrava de jamais 
ter falado daquela forma. 

— Seu bastardo sortudo — falou baixinho. — Sinto-me feliz por você. 
— Trocaria de lugar? — perguntou Carter. 
— Não. 
— Então sinto-me triste por você. 
Riker fechou os olhos, sacudindo a cabeça lentamente. 
— Eu... sinto muito, Jackson. Se eu tivesse feito algo diferente, poderia 

ter salvo vocês todos. Algumas vezes acho que toda minha vida consiste de 
arrependimentos sobre minhas decisões. —Suspirou. — O que diabos estou 
fazendo aqui? Um estranho num planeta esquecido por Deus, lutando por 
minha vida. 

— Somos todos estranhos, Will. 
Riker abriu os olhos, e Deanna Troi estava lá. É claro que estava. Onde 

mais estaria? 
— O que quer dizer, conselheira? 
— Quero dizer que todos têm sentimentos de desolação, de estarem sós. 

Mesmo numa multidão, estamos todos a sós. O verdadeiro teste do espírito é 
como tal espírito lida com essa solidão. 

Ele sorriu e disse: 
— Eu preferia estar a sós com você. 
— Deve ser forte, Will. Precisa ser. Arrependimentos sobre o que 

poderia ter sido podem apenas escurecer sua alma. 
— Mesmo se os arrependimentos envolverem vidas que poderia ter 

salvo? 
— Mesmo isso. 
— Sinto sua falta, Deanna. 
— E eu a sua, Will. Fez uma pausa. 
— Então eu nem mesmo devo me arrepender da maneira como lidei com 

nosso relacionamento? 
Agora ela estava sorrindo. 



— Foi um caminho de mão dupla, Will. 
— Talvez. Ainda assim... — Ele se sentou. Havia uma espécie de névoa 

cobrindo Deanna que parecia estar crescendo. — Se eu sair daqui, estive 
pensando. Talvez pudéssemos... 

Ela ergueu a mão. 
— Não pense coisas das quais vai se arrepender. 
— Eu não me arrependeria disso — falou. 
— Não. Há um velho ditado da Terra, Will: "Não existem ateus nas 

trincheiras. " O que parece claro agora, pode se tornar muito pouco claro 
uma vez passado o perigo. 

— Talvez seja isso que eu precisasse para enxergar com clareza. 
— Então — ela falou suavemente —, este ponto de vista ao certo estará 

presente uma vez que esteja à salvo. Eu suspeito, no entanto, que uma vez de 
volta ao ambiente confortável da Enterprise, você vai ver as coisas de modo 
diferente. 

— Não quero morrer com arrependimentos, Deanna. Ela deu de ombros. 
— Então não morra. 
 
 
Não morra. 
Riker sentou-se de repente, seu corpo totalmente desperto. As pedras 

haviam esfriado quase até a inutilidade. Ele rapidamente apontou o phaser e 
aqueceu-as novamente. Stephy virou-se dormindo, murmurando qualquer 
coisa incompreensível. 

Riker levantou-se, flexionando os músculos. Suas lembranças dos 
sonhos já estavam se apagando, embora ele quisesse se lembrar. Tudo que 
sabia era que se sentia aquecido, mas o calor não era apenas das pedras. Era 
um calor que vinha de dentro. 

Checou o cronômetro e viu que o dia chegaria logo. Sentou-se, jogando 
o phaser de uma mão para a outra para manter seus dedos flexíveis, e 
esperou. 

Stephy virou-se e olhou para ele, com os olhos entreabertos. 
— Comandante — murmurou —, já esteve em situação mais terrível que 

esta? 
— Stephy, William T Riker esteve em situações muito mais terríveis que 

esta — sorriu —, e sempre sobreviveu. "Terrível" é o meu nome do meio. — 
E completou, piscando o olho: — O que pensa que o "T" quer dizer? 

Ela voltou então a dormir com uma confiança que Riker não sentia. 



Vinte  
 
— Vou com vocês. 
Stone olhou com seu rosto sem expressão para Troi, e ela esperou por 

algum tipo de protesto. Ao invés disso, ele permaneceu tão impassível como 
sempre. Os dois estavam na doca de atracagem, enquanto os outros do grupo 
que Stone havia reunido se preparavam para partir. 

— Tem certeza de que é uma boa idéia? — ele perguntou, afinal. 
— Acho que é o que devo fazer. 
Ele inclinou levemente a cabeça, e estudou-a. 
— Porque não confia em mim? 
— Não tem nada a ver com isso — Deanna falou, o que era verdade. — 

E é claro que confio em você.. 
— Bem, isto é muito bom. É certamente bom. Por um momento pensei 

que a rainha branca estava tentando manter o rei negro em xeque. 
Ele sorriu aquele mesmo, irritante, perturbador sorriso, e então disse: 
— Se também vai, sugiro que coloque algum agasalho. Este não é um 

dia na praia. 
Troi assentiu brevemente, e saiu para o setor de suprimentos, para pegar 

um dos pesados agasalhos que os outros membros da tripulação estavam 
usando. 

Momentos depois, Picard já estava na doca de atracagem, e 
supervisionava o grupo avançado que Stone havia selecionado. Worf, é 
claro, como chefe de segurança. Três outros homens da segurança, todos 
pesados e musculosos. Stone claramente antecipava problemas. 

Geordi La Forge entrou apressado, fechando sua jaqueta. O engenheiro 
chefe parecia praticamente desaparecer dentro de suas roupas. Picard olhou 
curioso para ele, e perguntou: 

— Sr. La Forge, por que está indo junto? 
— Já que a atmosfera pode jogar rápido e de modo imprevisível com 

nosso equipamento, o comandante Stone me quer junto por causa do meu 
VISOR. — E ele tocou o equipamento metálico que circulava seu rosto. — 
Sua impressão é de que os componentes de meu equipamento podem ser 
menos suscetíveis a interferência. 

Picard assentiu lentamente e olhou de modo aprovador para Stone. 
— Bom raciocínio, comandante — disse. 
A expressão de Stone não se alterou, quando falou apenas: 
— Obrigado, capitão. 
Troi entrou bruscamente, colocando as luvas. 



— Muito bem — disse, parecendo ainda mais perdida no equipamento 
que Geordi. —Estou pronta. 

— Conselheira? — Picard falou, surpreso. 
— Nós a estamos levando junto para dar algum estilo ao grupo — Stone 

disse. 
— Foi a meu pedido, capitão — Troi disse, ignorando o riso dos guardas 

de segurança (embora não de Worf, é claro). 
Ela, por sua vez, olhou para Worf, para ver que tipo de reação ele teria 

diante de sua presença numa missão potencialmente perigosa. 
Worf nada disse, naturalmente. Worf raramente desperdiçava palavras. 

Mas ele inclinou a cabeça levemente em sua direção, reconhecendo sua 
presença, e ela sorriu. Isto era o máximo que poderia esperar conseguir dele 
no que se referia a cordialidade. 

— Muito bem — disse Picard. — Tenham cuidado. Quero que fiquem 
em contato com a nave o máximo possível. 

— Isso é muito parecido com o que disse quando descemos em Culinan, 
senhor — Stone comentou calmamente. — Não está satisfeito com o modo 
como as coisas caminharam lá? 

Picard não aceitou o desafio aberto. 
— Se deseja discutir o assunto mais profundamente, comandante, nós o 

faremos quando de seu retorno. Boa sorte. 
Eles assentiram e entraram na nave auxiliar. 
Stone sentou-se no lugar do piloto, e olhou em torno observando o 

interior da nave. 
— Todos os confortos do lar. Fiquem prontos, pessoal. Vamos nos 

divertir um pouco. 
Enquanto os outros se preparavam para a partida, as mãos de Stone 

moviam-se confiantes pelos controles. Os sistemas de checagem ativaram-se 
e Stone acionou unidades warp. A nave começou a manobrar, lenta e 
majestosamente, de modo a ficar de frente para a saída da doca. 

La Forge, sentado ao lado de Stone, tocou o canal de comunicações e 
disse: 

— La Forge para controle de nave auxiliar. Abrir portas. 
Lentamente as enormes portas se abriram à frente deles, entrando em 

posição. Geordi achou que os movimentos das portas pareciam menos 
suaves do que deveriam ser, e fez uma nota mental para checá-las mais tarde. 

Diante deles estava uma vasta reunião de estrelas, e abaixo à direita, a 
esfera chamada Paraíso girava calmamente. 

Stone terminou a última checagem e falou, com brusquidão: 
— Todos prontos? — Houve um murmúrio de assentimento. — Muito 



bem, então. Vamos... — acionou os propulsores de proa — estourar. 
Picard, que estava de pé bem afastado da lateral da nave, deu um pulo 

para trás, chocado quando a nave auxiliar pareceu saltar para frente como se 
impulsionada por um estilingue. Partidas normais eram lentas e suaves. Com 
este lançamento, no entanto, a nave havia saído de velocidade zero para 
velocidade de cruzeiro em um piscar de olhos. 

— Ele pilota como um maníaco — Picard comentou. — Naturalmente. 
 
 
A nave auxiliar praticamente explodiu para fora da Enterprise, e todos 

dentro dela, exceto por Stone e Worf, engasgaram em choque. Stone sorria 
de orelha a orelha, e despejou a nave num ângulo agudo, estonteante, que 
parecia jogá-los completamente fora de controle na direção de Paraíso. 

— Pare! — pediu Deanna Troi. 
— Não creio que gostaria disso, conselheira — Stone falou, alegre. — 

Eu mudo para reverso e todo mundo vai acabar grudado aqui na frente. 
— Comandante — Worf falou bem atrás dele, sua voz inequivocamente 

ameaçadora. — Diminua a descida. 
— Isto é uma ordem, Worf? 
— Pense nela como uma requisição que não deve ser ignorada. 
— Pensei que estivéssemos com pressa — falou Stone. 
Seus dedos voaram sobre os controles e a força reversa foi ativada. A 

nave obedientemente começou a diminuir, mas o planeta ainda vinha até eles 
rapidamente. 

Stone falou, com todo o traço de diversão já fora de sua voz: 
— Esta vai ser dura, pessoal. Se vocês vão ficar abalados por algo tão 

pequeno quanto a minha pilotagem, então estão na missão errada e eu ficarei 
mais do que feliz em mandar qualquer um de vocês de volta. Por falar nisso, 
sou classe 1 AAA pela Frota. Jamais sequer arranhei o casco de uma nave. 
Portanto relaxem. E tenham pensamentos felizes. 

Então, numa voz baixa que somente Worf ouviu, Stone disse: 
— Oh, Worf... é provável que encontremos um pouco da famosa 

teimosia terraformizadora. Se acontecer, aqui está o que vamos dizer... 
 
 
Riker assentiu aprovadoramente para o cronômetro. 
— Stephy — falou suavemente, e sacudiu seu ombro. — Hora de 

levantar. Ela bocejou, piscou e então sentou abruptamente. Riker reconheceu 
o fato como o tipo de desorientação que você sente quando acorda num lugar 
estranho. E Riker teve problemas em imaginar um lugar mais estranho que 



este. 
— Não estou morta — ela falou, maravilhada. 
— Nenhum de nós está — replicou Riker. — E é de manhã. Hora de 

começar a pensar em sair daqui. — Apontou para a mochila dela e 
perguntou: — Mais alguma coisa útil ali dentro? 

Ela virou a mochila e o conteúdo se espalhou pelo chão. Algumas 
rações, que poderia vir a calhar, um garfo e uma faca dobráveis, um... 

— Ora, isto pode ser útil — disse, e pegou um machado para gelo. Era 
usado mas ainda firme. A picareta parecia afiada e, do outro lado da lâmina, 
havia uma ponteira. 

— Mamãe tinha alguns outros equipamentos para escalada, incluindo 
uma corda — Stephy declarou firme. Riker estava aliviado pela maneira 
calma como a garota falou. Mostrava que, se ainda havia dor, ela estava 
claramente deixando para lidar com o assunto em um momento mais 
apropriado. Por outro lado, gostaria mesmo que Stephy tivesse a corda. 

— Bem — ele falou, colocando o machado em seu cinto. — Vamos 
trabalhar com o que temos. 

Tocou as pedras, o calor delas já bastante dissipado. Mas não havia mais 
necessidade de continuar aquecendo-as. Riker foi até a parede de gelo e 
bateu nela. Ainda sólida. Pegou o machado de seu cinto e deu um golpe com 
a ponteira, conseguindo lascar alguns pedaços. 

— Bom — comentou Riker. — A esta velocidade estaremos fora em 
algum momento do mês que vem. 

Pegou seu phaser, checando o nível de força. Não havia o suficiente para 
uma carga completa de desintegração, isso ele sabia. Além disso, estava 
preocupado com o nível de ruído. 

Mas um raio fino seria menos barulhento, e gastaria bem menos força. 
— Isso vai levar algum tempo — disse, enquanto se posicionava em 

frente à parede de gelo. 
— Tudo bem — Stephy disse. — Hoje é dia de lavanderia em casa, e 

não estou com muita pressa. 
Riker apontou o phaser para o canto superior esquerdo, checou a 

calibragem e atirou. 
A nave auxiliar fez uma parada rápida em Starlight, contatando Vernon e 

os outros cientistas. Eles rapidamente sondaram o pessoal da cidade pelo 
máximo de informações que poderiam obter. 

À princípio os terraformadores estavam relutantes em cooperar, mas 
Stone resolveu o assunto bem rápido. 

— Vocês são os maiorais — Mark Masters dizia. — A Federação vem 
até aqui, pronta para arrebentar. É dia agora, e vamos sair e encontrar nosso 



pessoal, muito obrigado, sem nenhuma ajuda de vocês. 
— Entendo — Stone replicou, lentamente, pensativamente. Então virou-

se para Worf e, apontando o polegar para Masters, falou: — Tenente... mate-
o. 

— Rápido ou devagar? — Worf perguntou, seguindo a deixa. 
— Surpreenda-me. 
Worf assentiu e cruzou rapidamente até Masters, colocando a mão no 

braço do cientista. Masters exclamou: 
— Está blefando! 
— Vai apostar sua vida? — respondeu Stone. 
— O que... o quê quer saber? — Masters falou. 
A nave auxiliar deixou Starlight e disparou na direção da sonda. Stone 

navegava acima da superfície com facilidade assustadora, e mesmo Geordi 
tinha de admitir para si mesmo que Stone era um piloto incrível. 

— Grande blefe vocês usaram naquele terraformizador lá atrás. Em 
uníssono Stone e Worf comentaram: — Blefe? 

Geordi decidiu que seria melhor não continuar com o assunto. Quando o 
fez, Stone perguntou bruscamente: 

— Conselheira... está conseguindo alguma leitura do comandante Riker? 
— Sinto sua presença — ela respondeu. — Ele parece calmo, em paz. 

Determinado. 
— Este é o nosso Riker — disse Stone, e Deanna sabia que 

definitivamente não gostava do som daquilo. Mas Stone estava, como 
sempre, controlado, e Deanna não progredia em sua análise. 

Exceto... 
Ele estava agitado. Sentia alguma coisa agitando-se dentro dele. 

Certamente algum grau de preocupação seria uma coisa natural para alguém 
encabeçando uma missão de resgate. Mas sobre o que especificamente ele 
estava agitado? Algo positivo ou algo negativo? 

Não era louco. Não machucaria Will. Continuava repetindo aquilo para 
si mesma, e estava começando a imaginar se o fazia para se lembrar ou para 
se convencer. 

 
 
O gelo derretia de modo firme sob o calor do phaser. Mas não era o 

suficiente, nem de perto. A profundidade da neve e do gelo era maior do que 
Riker poderia ter imaginado. 

Parou, percebendo que não conseguiria atravessar. Checou o nível de 
força e viu que estava pateticamente baixo. 

— Qual o problema? — perguntou Stephy, lutando para evitar o alarme. 



— O que está errado? 
— O que está errado é que não está funcionando — disse. — Eu estava 

essencialmente esperando cortar um buraco para nós sairmos, mas olhe. — 
Apontou para a borda que havia cortado, com a intenção de empurrar a neve 
por ele como uma rolha gigante. Mas quando colocou suas mãos contra o 
parede, e empurrou com toda sua força, a rolha não mostrou o menor 
interesse em se mover. 

Stephy se levantou e, sem uma palavra, adicionou sua força à dele. Mas 
não fez diferença. 

— Então... o que fazemos agora? — perguntou. Ele sentou-se, cocando a 
barba. 

— Você não tem por acaso uma bomba térmita por aí, tem? Ela sacudiu 
a cabeça. 

Ele olhou para o phaser, e então uma idéia surgiu. Era desesperada, 
assim como eles. 

— Vá para o fundo da caverna — disse. — O mais longe que puder. 
— O que vai?... 
— Apenas faça isso. E agarre suas coisas. 
Ela fez como ele havia instruído, parando apenas para reunir suas coisas 

na mochila e colocá-la nas costas. Riker, nesse meio tempo, começou a 
ajustar os níveis de seu phaser. O suor molhava sua testa enquanto esperava 
que o que estava fazendo funcionasse sem matá-los. 

— O que está acontecendo? — ela perguntou lá do fundo. 
— Nada importante — ele falou, severo. — Vou apenas tentar explodir a 

porta da frente para abri-la. 
— Ah. — Ela não pareceu muito alegre. Mas ele também não estava. 
Riker pegou o machado de gelo e começou a tirar lascas furiosamente, 

pedaços voando, até que conseguiu criar um pequeno buraco no centro da 
parede de gelo. Stephy assistia sem compreender. 

— Vamos sair por ali? — perguntou, em dúvida. 
— Esta é a idéia geral — ele disse, e não completou que também havia 

uma boa chance de fazer toda a caverna cair sobre eles, se não a montanha 
toda. Afinal, mesmo os melhores planos tinham seus pontos fracos. 

Fez um ajuste final, e então pressionou o gatilho. Lentamente um uivo 
agudo preencheu a caverna, ficando mais agudo e alto. 

Riker jogou o phaser no buraco o mais fundo que podia, e então correu 
para trás para o fundo da caverna. 

Cobriu Stephy com seu corpo enquanto ela perguntava, amedrontada: 
— O que está acontecendo? 
— Coloquei o phaser em sobrecarga. É como colocar o dedo numa 



torneira e empurrar a água para trás. Mais cedo ou mais tarde ela explode. 
— Vai nos matar! 
— Espero que não — disse Riker. — Eu não lhe contei que o phaser 

estava quase sem força. Vai causar apenas uma explosão pequena, espero 
que suficiente para explodir aquela neve e gelo para fora. 

— Estava quase sem força e você não me contou? — Stephy gritou 
acima do barulho. — Há mais alguma coisa que devo saber? 

— Sim. Abaixe-se! 
Ele empurrou a cabeça dela para baixo. 
Atrás deles o phaser atingiu o ponto crítico e explodiu. Grandes pedaços 

de gelo e neve voaram da caverna como se movidos a jato. Stephy gritou, 
segurando Riker com mais força, e uma fina chuva de gelo caiu sobre eles, 
cobrindo-os de poeira. O ar correu para dentro, soprando fora a atmosfera 
viciada que havia se formado na caverna. 

Riker ergueu o cotovelo e olhou através da parede. Onde antes estivera 
uma massa de neve, abria-se um enorme buraco. 

— Venha. — Ele pegou-a pelo braço, quanto tropeçavam até a abertura. 
Na verdade, Riker não tinha certeza se não estavam saltando da frigideira 

para o fogo. Eles não tinham um phaser. E embora a explosão houvesse 
sido abafada, ainda assim poderia ser o suficiente para disparar outra 
avalanche, e nesse caso eles poderiam ser soterrados no momento em que 
saíssem para a liberdade. Mas qualquer coisa era melhor que ficar na 
caverna. 

Saíram da caverna, a mochila de Stephy batendo em suas costas. Riker 
dirigiu-os na direção da parede do outro lado da fenda, colocando suas costas 
contra ela e olhando nervoso para cima. Stephy fez o mesmo. 

Eles esperaram. Esperaram por um trovão em resposta, e pela queda do 
mundo à sua volta. 

Nada. As Colinas Ocultas pareciam momentaneamente instáveis, mas 
quando nenhum outro ruído ou vibração surgiu, foi como se as Colinas 
soltassem o ar lentamente e voltassem ao normal. 

Riker olhou de volta para a fenda, na direção de onde haviam vindo. 
Uma pequena montanha de neve havia caído e bloqueado o caminho. Ele 
percebeu que tinham tido muita sorte de apenas uma cobertura, de alguns 
metros de espessura, ter caído à frente da caverna. Se a avalanche houvesse 
coberto a fenda totalmente, eles estariam mortos. 

Era como se as Colinas Ocultas estivessem brincando com eles, dando 
alguma esperança antes de tirá-la deles. 

Para cima. O caminho aberto subia. Eles queriam descer, mas pelo 
menos havia uma direção que podiam seguir. Pegue o bom com o mau. 



Aproveite o que há de bom, use sua vantagem, e todas as outras lições que 
lhe deram na Academia. Todas elas pareciam palavrinhas simpáticas e 
agradáveis quando se estava sentado atrás de uma mesa estudando cenários. 

Cenário: Seu amigo de infância e esposa estão mortos; a filha deles está 
se mantendo inteira com cuspe e arame; você não tem um phaser, está com 
poucos suprimentos, um machado, e monstros desenvolvidos geneticamente 
se preparam para saltar sobre você a qualquer momento em que estiver 
caminhando através de um ambiente montanhoso, frio e hostil. 

Engraçado como isso havia sido esquecido pelos treinadores da 
Academia. Diabo, afinal, acontecia o tempo todo, não? 

— Vamos. — Bateu nas costas dela. — Vamos em frente. Eles 
começaram a subir pela fenda. 

 
 
A nave auxiliar localizou o carro de neve de Carter. 
— O que vê, tenente? — Stone perguntou a Geordi, enquanto estavam 

na saída da nave, equilibrados na beirada. — Está pegando alguma coisa 
quente? O tricorder diz que não há vida, mas... nunca se sabe. 

Lentamente Geordi sacudiu a cabeça. 
— Nada. Mas estou pegando objetos através daquela janela ali. 
Stone apertou os olhos, mas o interior do carro de neve estava escuro 

para ele. 
— Como o quê? 
— Pela massa, formato, eu diria um corpo. Talvez dois. Um deles parece 

algum tipo de animal. 
— Uma das Coisas Selvagens de que Masters nos avisou — disse Worf. 
— E ele não nos deu o aviso alegremente? — Stone perguntou, com uma 

alegria estranha e fora de lugar. — Tem certeza de que estão mortos, 
tenente? 

— Não percebo nenhum calor neles, comandante. Stone assentiu brusco 
e saiu da nave. 

— Muito bem. Vamos checar. Troi, fique aqui. Às suas costas, Deanna 
sentiu-se aborrecida. 

— Posso ser necessária — disse. 
Ele se virou e olhou direto em seus olhos, uma das poucas vezes em que 

o fizera. 
— E se é o corpo de seu namorado lá dentro, e ele lutou três rounds com 

uma Coisa Selvagem, vai querer mesmo ver? 
Ela fez uma pausa, sua expressão dizendo tudo. 
— Fique aqui — disse Stone. — Tinker, fique com ela. 



O guarda de segurança que Stone havia selecionado não estava ansioso 
para ver um comandante Riker dilacerado, assim, ficou feliz em obedecer. 

Foram até o carro de neve, Stone na liderança. A porta do passageiro 
estava aberta e, sem hesitar, Stone subiu até ela. Worf estava bem atrás dele, 
mas La Forge ficou para trás porque, na verdade não estava louco para 
examinar os corpos também. Sou um engenheiro, ele pensou, não um 
médico. 

Worf observou Stone ir direto e sem estremecer até os corpos. Ele olhou 
para o homem rapidamente e falou alto: 

— Não é ele. Acho que é Carter. 
Sua voz atravessou a pequena distância até a nave, e Deanna Troi, ao 

ouvi-la, soltou um longo suspiro de alívio. 
Como Stone se sentia? 
A resposta, a provavelmente reveladora resposta, levou Troi a alcançá-lo. 

Tinha razão, Stone havia relaxado a guarda tempo suficiente para que ela 
sentisse um sentimento básico: Stone estava contente por não ser Riker. 

Ela ganhou confiança com isso, pois para ela provava que Stone não 
guardava más intenções contra Riker. 

Worf, enquanto isso, estava impressionado pela implacabilidade de 
Stone. O corpo não era uma bela vista, mesmo pelos padrões Klingons, mas 
Stone não parecia nem um pouco incomodado por ele. Ao invés disso, ele 
falou rápido: 

— Vamos olhar em volta. Ver se podemos encontrar alguma pista de 
onde tenham ido. 

Alguns momentos depois eles localizaram o gravador. No entanto, 
quando Stone tentou acioná-lo, não funcionou devido a sua longa exposição 
ao frio. 

— Sem problema — Geordi falou, calmamente. — Deixe-me voltar à 
nave e o farei funcionar num instante. 

Quando saíram do carro de neve e começaram a caminhar na direção da 
nave, Geordi olhou à sua esquerda, então à direita, e foi esta última 
observação que o levou a falar: 

— Comandante Riker... quero dizer, comandante Stone. 
Se Stone se ofendeu pelo escorregão, ou mesmo notou, não deu sinal. 
— Sim, tenente? 
— Alguma coisa ali. — Apontou. — Acho que é outra daquelas 

criaturas, mas está meio enterrada sob a neve. 
— Muito bem, tenente. Vou checar. Volte à nave e faça aquele gravador 

funcionar. 
Sem esperar por uma resposta, Stone voltou-se e correu para onde La 



Forge havia indicado. Ele nem mesmo teve de olhar para trás para saber que 
Worf estava bem ali. Chegou ao lugar e esperou um momento para Worf 
alcançá-lo. Stone sentia-se sem fôlego e Worf nem mesmo suava. 

— Seu sash ainda está desconfortável, tenente? — perguntou, enquanto 
se abaixava junto aos restos. 

— Muito. 
— Desde que se sinta feliz. — Ele estudou os restos cuidadosamente. — 

Este foi pego em cheio — falou. Então levantou o osso de uma perna. — 
Olhe para isso. Esta coisa foi esmagada. E... 

Observou o terreno, procurando por algum sinal de pegadas, mas não 
conseguia perceber nada. O vento e a neve haviam feito mais do que apenas 
o seu trabalho. Stone abaixou-se num joelho e ponderou por um momento, 
lembrando a estátua d'0 Pensador. 

— Muito bem — falou devagar. — Isto é o que aconteceu. Riker 
encontrou o carro de neve. Antes ou depois de o ter encontrado, foi atacado 
por uma Coisa Selvagem. Ele passa com o carro por cima da coisa. Então ele 
vai para... onde? — Fez uma pausa. — Ele não voltou para a cidade. Nós o 
teríamos encontrado entre aqui e lá. 

— A menos que se perdesse. 
— Pode ser isso. — Ele pensou. — Acho que ele foi atrás de alguém. 

Carter não estava com a família? 
Worf assentiu lentamente. 
— E a família não estava no carro de neve, portanto devem ter ido para 

algum lugar, e Riker descobriu para onde. E foi atrás delas. 
— O gravador. 
— Tem de ser — comentou Stone, e então levantou-se. — Espero que 

La Forge possa consertar aquilo rápido. 
Ele virou-se e começou a caminhar de volta à nave. 
— E o que consumiu os restos da Coisa Selvagem? — Worf perguntou. 
— Outras Coisas Selvagens, imagino — Stone respondeu. — Espera-se 

que sejam bons caçadores. Assim, após devorarem o companheiro, eles 
imediatamente saíram atrás da trilha de sangue deixada pelas lagartas do 
carro de Riker. O que foi uma sorte para o Carter ali — apontou o polegar 
para o carro de neve —, ou ele teria sido a sobremesa. 

— Mas se este é o caso — resmungou Worf —, então uma matilha de 
monstros sedentos de sangue está na trilha do comandante Riker. 

Stone concordou. 
— Estimulante, não é? 
 
 



Stephy olhou para cima. 
— Oh, Deus, eu não posso. 
— É o único caminho aberto — Riker disse. 
— Então vamos ficar aqui — ela quase implorou. 
A fenda havia estreitado mais e mais, e o desaparecimento de sua 

passagem havia preocupado Riker. Por sorte, porém, ela começou a alargar e 
então abriu-se em um... 

Abismo. 
Riker havia quase pisado fora antes de se segurar e olhar para baixo. Não 

era uma vista agradável. O vento assobiava bem abaixo deles, e por um 
momento imaginou poder ouvir a voz lamentosa de Ellie ao longe abaixo 
deles. 

Então havia olhado à sua esquerda onde existia outro caminho, estreito, 
agarrado à lateral da montanha. Para chegar até ele teriam de virtualmente 
saltar sobre o vazio. 

— Eu vou primeiro — Riker falou. 
— Não! Então você cai e eu vou ficar sozinha aqui! 
— Muito bem. Você vai primeiro. 
— E se eu cair? 
— Stephy, não temos muito tempo. Eu vou primeiro e ajudo você a 

atravessar. 
Riker esperou por um momento, reunindo força, estabelecendo sua 

determinação. Não era uma distância particularmente grande. Se não fosse o 
abismo, ele nem mesmo teria pensado duas vezes. 

Mas havia o abismo. 
Não olhe para baixo. Isso eles haviam ensinado na Academia. Também 

era a primeira regra da vida. Riker saltou. 
Stephy deu um gritinho quando Riker aterrisou na trilha. Ele escorregou 

por um instante, então levantou-se e encostou-se contra a montanha. A trilha 
tinha um metro, talvez pouco mais. Não muito. Mas também não era pouco. 

Riker esticou a mão e chamou: 
— Vamos, Stephy. Sua vez. Você pode. 
Ela olhou para baixo, violando assim a regra número um. 
— Não olhe para baixo — Riker falou, urgente. — Só olhe para mim. 

Vê? Olhe direto nos meus olhos, Stephy. Você pode. Vamos. É só um passo. 
Sem problemas. A coisa mais fácil do mundo. 

Ela esticou a mão para ele, ainda se segurando na beirada. 
— Isso mesmo. Agora, pule. 
Atrás de Stephy veio um rugido baixo. Ela tinha medo de se virar, pois 

sabia o que ia ver. Estava caminhando para ela lentamente, os olhos 



vermelhos brilhando com uma luz furiosa. Sua boca estava aberta e já 
mordiscando em antecipação. Há três metros de distância, aproximando-se 
rápido. 

— Stephy! — Riker gritou. — Vamos! Mexa-se! 
Ela estava congelada, paralisada. Não conseguia desviar os olhos 

daquela face abominável. 
— Mexa-se! — Riker berrou. — Não olhe para aquilo! Mexa-se! Só tem 

de pular! Apenas venha pra perto de mim! 
Ele se esticou o mais que podia, seus dedos a meros centímetros dos 

dela. Ela moveu a boca, mas não emitiu nenhum som. 
Há dois metros de distância, um rugido encheu o peito da criatura, ela 

fez uma pausa, e então soltou-o com um uivo de congelar o sangue. 
— Stephy! Mexa-se, diabos, mexa-se. Salte, salte, maldita, salte! 
O monstro apoiou-se nas patas traseiras e então saltou na direção da 

garota aterrorizada. 
O movimento a libertou de sua paralisia e Stephy se atirou cegamente na 

direção de Riker, desequilibrando-se. Ele a alcançou e puxou-a para a trilha 
ao seu lado. 

A Coisa Selvagem foi em frente, parecendo intrigada e furiosa, então 
saltou num arco passando por eles e descendo. Ela uivou todo o caminho 
enquanto se aprofundava, até atingir a lateral da montanha uma vez e então 
foi em silêncio pelo resto da descida. 

Riker e Stephy ficaram parados por um momento, as costas apoiadas na 
montanha, permitindo que sua respiração voltasse ao normal. 

Lentamente, Stephy virou-se para Riker e disse: 
— Não precisava xingar. 
Sob a máscara, sua boca torceu-se num sorriso divertido. 
— Vou prestar atenção nisso. 
 
 
A nave fez uma lenta volta em torno do lado leste das Colinas Ocultas, e 

todos as observaram nervosamente. 
— Estamos captando formas de vida — Worf disse, observando os 

instrumentos. — Difícil precisar sua natureza. Poderia ser o comandante 
Riker. 

Poderiam ser aqueles animais. De qualquer modo estou tendo 
dificuldades para captá-los. 

— Bem, não podemos chegar muito perto — Stone comentou. — O 
ruído dos motores da nave pode causar uma avalanche. — Ele fez uma 
pausa, pensativo. — Vou descer a uns quatrocentos metros de distância e 



continuaremos a pé. A menos que um de vocês tenha alguma alternativa. 
Troi deu um grito agudo. 
Todos se viraram ao mesmo tempo, e Geordi perguntou: 
— Conselheira! O que é? 
Ela fez uma pausa, deixando seu pulso voltar ao normal. 
— Foi por pouco — disse. 
— De lá em embaixo? 
— Eu... acho que sim. Não tenho certeza. 
— Muito bem — falou Stone. — Vamos ter certeza. 
 
 
Riker e Stephy continuaram seu caminho ao longo da borda, pelo que 

pareceu uma eternidade. Várias vezes o vento soprou sobre eles, ameaçando 
arrancá-los do chão e atirá-los montanha abaixo, para junto da Coisa 
Selvagem. A cada vez, no entanto, eles paravam e aguardavam, e 
agradeciam quando o vento diminuía e passava por eles. 

— Não tenho certeza de por quanto tempo ainda posso fazer isso, 
comandante Riker — Stephy disse. Eram suas primeiras palavras já há 
algum tempo. 

— Bem, nós não temos de ir muito longe. Olhe para cima. Ela o fez, 
esticando o pescoço. 

A trilha os levava para cima, e agora, acima deles, estava o que parecia 
ser uma saliência que se alargava num pico. Era difícil, porém, dizer do 
ângulo em que estavam. 

— Se importaria de dar uma olhada? — perguntou Riker. 
Stephy não estava entusiasmada com a idéia de uma escalada, já que não 

tinha idéia do que poderia estar esperando por eles no cume. Por outro lado, 
a trilha não parecia muito mais promissora. 

— Muito bem —ela disse, e chegou perto de Riker. 
Ele colocou as mãos na cintura dela e a levantou. Os dedos de Stephy 

seguraram na saliência e com um impulso adicional de Riker, ela se arrastou 
para cima. 

Houve o que pareceu uma pausa incrivelmente longa, e então Stephy 
chamou: 

— Isso é ótimo! Suba. 
Ela se abaixou e estendeu a mão. 
Riker saltou, seus dedos segurando a borda e então, com a ajuda de 

Stephy, ele se ergueu. Percebeu que o vento e o frio estavam tirando muito 
dele. Normalmente, seria capaz de subir sem nenhuma ajuda. 

Flexionou seu ombro direito e sentiu uma pontada. Ainda o incomodava 



do dia anterior, mas pelo menos não estava tão ruim quanto havia pensado. 
Haviam chegado até um pico, não particularmente largo, mas largo o 

suficiente para ser um ponto de descanso confortável. Protegido por uma 
montanha mais alta em torno deles, o cume não era uma lâmina de gelo, 
mas, ao contrário, tinha uns trinta centímetros de neve. 

Riker afundou os pés através dele, andando em volta e olhando para 
baixo. Para seu alarme e alívio, viu que a trilha pela qual tinham caminhado 
terminava em torno da montanha, logo após a curva onde haviam estado. 
Eles haviam subido bem a tempo. 

— Comandante! 
Riker se virou, agarrando seu machado de gelo, pensando que estavam 

sob ataque. Ao invés disso, Stephy estava chamando e apontando. 
— Por aqui! Há um caminho por aqui que vai para baixo. 
Foi até lá e viu que ela tinha razão. Do lado oposto do cume havia uma 

rampa muito pequena, mas nem de longe perigosa, que ia até uma brecha. E 
à esquerda da brecha havia uma ravina. 

— Acho que está certa. — Sorriu. — Talvez as coisas estejam 
melhorando. 

 
 
O grupo avançado caminhava lentamente em torno da base das 

montanhas, procurando por algum sinal de onde Riker e seja lá quem ele 
tivesse conseguido encontrar haviam ido. 

Geordi fez um lento, cuidadoso exame com seu VISOR. Nada. 
— Vamos lá — ele resmungou. — Alguma coisa. Algum lugar. Vamos 

lá... 
E de repente, gritou: 
— Comandante! 
— Shhh! — sibilou Stone. — Mantenha o som baixo. Se gritar, as 

montanhas podem se zangar e gritar de volta. O que tem? 
— Por ali! — ele apontou. 
— Onde? . 
— Lá! — La Forge estava apontando para um grande banco de neve. — 

Veja! 
Então Stone também viu. Uma mão, usando uma luva branca que a 

fizera perder-se contra o cenário. 
Eles correram na direção dela, o resto do grupo bem atrás deles. Stone 

parou abruptamente e disse: 
— Meu Deus. Ela quase conseguiu. 
Estava claro o que havia acontecido. Pois ali, quase coberta pela neve, 



estava a face agonizante de uma mulher. 
— Ela tentou cavar para fora — disse Stone, olhando para cima. — E 

quase conseguiu. Então sua força deve ter acabado. 
Num sussurro baixo, Deanna Troi disse: 
— Ela está viva. 
— Tem certeza? — exigiu Worf. 
Ela assentiu, seu rosto abatido. Era como o menor rastro de luz que se 

apagava, e havia medo. Medo da escuridão, medo de estar só. 
— Ajude-a — sussurrou. — Ajude-a. Por favor. 
Stone e Worf cavaram a neve e o gelo, Worf arrancando pedaços 

maciços. Dentro de segundos eles a haviam retirado da neve. 
— Não está respirando — Stone comentou, curto, e tocou seu 

pescoço.— Sem pulso. 
— Ela não quer ir! — A voz de Deanna estava quase estrangulada. Com 

força surpreendente ela bateu no braço de Stone. — Ajude-a! 
— Muito bem, mexam-se! — Stone falou. — Vamos! Levem-na de volta 

à nave. 
Worf pegou-a no colo e começou a correr. Ele ficou espantado pela 

rigidez do corpo. Stone gritava ordens enquanto corria a toda para 
acompanhar Worf. 

— Tinker, você vai pilotar a nave de volta à Enterprise. É a única chance 
dela, os recursos médicos em Starlight não valem uma merda. Troi, você vai 
com ela. 

— Mas eu... 
— Faça isso, maldição! — Ele nem mesmo diminuiu. — Há um estojo 

de primeiros socorros com tudo que vai precisar para mantê-la viva, se ela 
está viva, é claro. — Sacudia a cabeça. — Ela parece morta há muito tempo. 
Tem cert?... 

— Sim! Sim! Tenho certeza! 
— Ótimo. No segundo em que a deixar lá, Tinker, arraste seu traseiro de 

volta para cá, pegou? 
— Sim, senhor. 
— Bom. Alguém que não questiona ordens. 
Dentro de momentos eles a haviam colocado na nave e o grupo 

remanescente se afastava, enquanto a nave era ativada, virava-se e fazia um 
ângulo agudo para cima na direção da nave estelar, que aguardava. 

— Senhores — Stone falou lentamente —, temos problemas. Vamos 
remar. 

 
 



A matilha estava escondida, dormindo nas cavernas. Eles haviam 
seguido a trilha de sangue, mas ela terminava numa massa de neve. Inútil. 
Ainda assim, não era um problema sério. Não seria hora de comer ainda por 
muitos dias. Mas... 

O Líder ergueu sua cabeça curioso quando ouviu de leve as máquinas do 
homem ao longe. Mas aquilo estava fora de seu alcance. Os homens não 
podiam ser comidos se estivessem fora do alcance. Assim ele havia colocado 
seu focinho de volta nas patas e voltado a dormir. 

Mais tarde (quem sabia quanto tempo depois?, pois o tempo era 
irrelevante para as Coisas Selvagens, exceto no caso do tempo de comer), 
ouviu vozes, sussurros ásperos chegavam ecoando do desfiladeiro abaixo. 

Vozes. O que significava que os humanos estavam ao alcance. 
As vozes sumiram, mas agora era muito tarde. O Líder começou a se 

mover em torno da caverna e acordar a matilha. 
A princípio eles não queriam ir, pois haviam comido bem há pouco e não 

sentiam vontade. Mas o Líder exigiu que fossem, pois carne não era 
abundante de outras fontes que não eles mesmos, e não deveria ser 
desperdiçada. 

Pois eles eram a matilha, a matilha da qual todas as outras Coisas 
Selvagens vinham. Elas eram carniceiras, caçadoras, solitárias — mas todas 
vinham da matilha. A matilha era tudo. 

A matilha era tudo. 
 
 
Riker e Stephy Carter não podiam acreditar como tudo estava sendo 

fácil. A trilha era praticamente uma dádiva de Deus, levando-os direto para 
baixo. 

 
 
No final do caminho Stone, Worf, Geordi e os dois guardas de 

segurança, D'Angelo e Scully, caminhavam cuidadosamente em volta. Worf 
moveu seu tricorder num arco lento e gradual. 

Subitamente ele parou. 
— Por aqui — disse. 
No mesmo momento, Geordi disse: 
— Por ali. 
Mas eles apontavam em duas direções diferentes. 
Olharam um para o outro, e então um rosnado baixo, raivoso os alertou. 
Elas vinham de todos os lados, as Coisas Selvagens, ferozes e salivando. 

Acima deles apoiadas em saliências. De seu nível aproximando-se devagar. 



Enquanto o grupo avançado se reunia, colocando-se de costas uns para 
os outros, Stone fez uma conta rápida. 

— Mais ou menos quinze, talvez vinte, eu diria — comentou em voz 
baixa. — Sugestões, senhores? 

— Vamos matá-los — Worf disse. 
— Boa idéia. Mas se nosso fogo de phaser for muito alto vamos trazer a 

montanha para cima de nós. 
— Então vamos morrer honrosamente, em combate — Worf observou. 

Stone olhou para ele. 
— Podemos confiar em você para achar o lado bom de qualquer 

situação, sr. Worf. Muito bem, homens... phasers no máximo. Mas cargas 
pequenas, controladas. Nada muito barulhento. Não vamos fazer as Colinas 
Ocultas se revelarem. Entendido? 

Houve um rápido assentimento, então Stone disse. 
— Vamos. 
Eles começaram a atirar. 
 
 
A princípio a matilha foi pega de surpresa. Num momento sua presa 

pareceu indefesa, no seguinte seus companheiros estavam desaparecendo. O 
Líder uivou em fúria e as Coisas Selvagens atacaram em massa. 

 
 
Do alto nas montanhas, Riker ouviu o som de phasers, misturado a 

rugidos furiosos. Entendeu instantaneamente. 
— Vamos! — gritou e começou a correr na direção da fonte dos sons. 
 
 
O grupo avançado conseguiu pegar uma meia dúzia delas, antes que as 

criaturas que não haviam visto saltassem de uma plataforma. 
Geordi percebeu no último segundo e disparou um tiro rápido. Mas foi 

um tiro perdido, e a criatura aterrissou em cima de Worf. 
O pesado Klingon foi ao chão. Stone virou-se, viu, e mudou seu phaser 

para tonteio antes de atirar na mosca. A criatura foi sacudida, mas levantou-
se, livrando-se do efeito da arma. 

Antes que Worf pudesse se por em pé, as Coisas Selvagens vieram para 
ele, uma voando pelo ar e batendo em D'Ângelo. A formação costas contra 
costas estava destruída. 

— Para trás! — gritou Stone, atirando a esquerda e à direita. — Para 
trás! D'Angelo gritou, quando uma Coisa Selvagem afundou as pesadas 



mandíbulas em seu braço. Worf, sem pensar absolutamente em sua 
segurança, colocou os dedos na boca do animal e empurrou seus dentes para 
longe de D'Ângelo. Sangue esguichou do braço despedaçado de D'Ângelo, 
quando Worf afastou a mandíbula superior e a inferior do monstro para 
direções diferentes. A cabeça da criatura dividiu-se com um estalo forte. 

Geordi recuou, dando cobertura. As criaturas eram rápidas, 
incrivelmente rápidas. Para cada uma que pegavam, outra parecia surgir em 
seu lugar. 

Acima deles, as montanhas começaram a rosnar, irritadas. 
Stone disparava seguidamente, e as criaturas desapareciam urrando em 

fúria, uma a uma. Worf pegou D'Angelo colocou-o no ombro e continuou 
atirando de onde estava abaixado. 

 
 
O Líder voltou-se e localizou o outro líder, o líder humano. Correu para 

cumprimentá-lo com a morte. 
 
 
Stone percebeu, pelo canto dos olhos, o maior deles. Diabo, a coisa era 

enorme, com manchas cinza e negras em seu pêlo e a boca do tamanho de 
uma doca de atracagem. 

Stone, suas costas apoiadas na pedra, virou-se e atirou. A Coisa 
Selvagem pareceu se contorcer no ar e evitou o tiro. Ela caiu no chão a 
pouco mais de um metro de Stone. Atrás da Coisa Selvagem, Scully pulou e 
gritou: 

— Eu a peguei, comandante! 
A Coisa Selvagem virou-se numa velocidade incrível e saltou para 

Scully, enquanto o tiro de Stone acertava o chão onde a criatura estivera. As 
mandíbulas da Coisa Selvagem abriram-se e agarraram o corpo de Scully. 

Scully gritou, largando o phaser, e tamanha era a força da Coisa 
Selvagem, que ela nem mesmo diminuiu a velocidade. Como se o peso de 
Scully não fosse nada, a Coisa Selvagem disparou por uma trilha próxima, 
carregando sua presa. 

— Comandante! — gritou Scully, e então eles se foram. 
Stone deu uma olhada rápida para os outros. Worf, com incrível 

precisão, estava pegando os monstros um por um. Geordi agora estava de 
costas para Worf, e eles estavam trabalhando perfeitamente, eficientemente. 
D'Angelo apertava o braço gemendo, mas fora isso tudo parecia sob 
controle. 

À distância, os gritos de Scully estavam desaparecendo. 



Stone atirou mais duas vezes, atomizando mais dois monstros, então 
virou-se e correu pela trilha atrás de Scully. 

Riker quase caiu por uma fenda estreita, enquanto desciam correndo pela 
ravina. Não teria sido fatal, mas se não a tivesse visto ele poderia ter 
quebrado o tornozelo. Ele deu a volta e Stephy fez o mesmo. 

 
 
O Líder subiu pela trilha, o humano se debatendo entre suas mandíbulas. 

Sangue escorria pelos dentes do Líder, caía pelo seu queixo e ele se alegrava. 
Então, por trás dele, mais daqueles estouros das armas que os humanos 

usavam. Um deles o estava perseguindo. 
O líder humano. Tinha de ser. Nenhum outro possuiria o sangue frio, ou 

a estupidez. 
O Líder viu uma similaridade nos olhos do líder humano. Eles se 

pareciam muito. 
O líder humano não iria parar. Isto era óbvio. E embora o homem que 

lutava em sua boca não atrasasse muito o Líder, o estava atrasando o 
suficiente. 

Ele se virou e cuspiu o humano. 
Naquele momento, farejou outro cheiro. Mais humanos, não muito longe 

na trilha. 
Deixe o líder humano parar e cuidar deste aqui. O Líder iria, enquanto 

isso, ter seu festim com seja lá o que estivesse acima da colina. 
 
 
Para Riker parecia que o ruído e os tiros dos phasers estavam 

diminuindo. Era bem a tempo, pois as montanhas à volta deles estavam se 
tornando realmente inquietas, e ele não gostaria de apostar contra as chances 
de outra avalanche. Então ele parou subitamente. 

Ouviu o rugido, bem mais próximo, como o motor do carro de neve, 
porém vivo, zangado e feroz. 

Stephy trombou com ele, vinda de trás. 
— O quê! Por que você parou..... 
— Volte para cima — ele disse, curto. 
— Mas... 
— Agora! 
Stephy obedeceu, virando-se e correndo. Riker estava bem trás dela, 

apressando-a. 
Por um momento, pensou ter visto um reflexo nas sombras, e então 

desapareceu. Então estava lá. Era enorme, maior do que qualquer outro que 



Riker havia visto. 
Stephy já havia percebido o que estava acontecendo. Agora, no entanto, 

já não chorava ou gritava. Todo o pânico havia sido extraído dela, sendo 
substituído por uma dor surda. Estava atingindo o ponto onde aceitava o fato 
de que ia morrer, logo e de modo horrível. Era apenas uma questão de como. 

 
 
O Líder prosseguiu, lenta e firmemente. Não havia necessidade de 

correr. O Líder sabia para onde eles estavam indo, sabia que não havia saída. 
 
 
Stone disparou pela trilha, segurando o phaser à sua frente. De quando 

em quando pensava ouvir alguma coisa e parava, esperando que viesse até 
ele, phaser em posição. Mas nada surgia. 

E durante uma pausa, viu sangue escorrendo pelo caminho abaixo. 
Correu a toda velocidade e quase tropeçou no corpo de Scully. 
Stone havia chegado bem a tempo de ver a luz estremecer nos olhos de 

Scully, e se apagar. Seus ferimentos eram horríveis. Ele havia tentado 
segurar seu estômago dilacerado, mas não fora bem sucedido. 

Stone mentalmente percorreu a ficha de serviço de Scully: Duas 
comendas por valor, veterano de dez anos, esposa, duas filhas à bordo da 
Enterprise. 

— Maldição — falou suavemente. — Droga. 
Olhou pelo caminho acima e visualizou a monstruosidade que havia feito 

isso a um homem que tentara salvar sua vida. 
— Muito bem, seu bastardo — falou baixo. — Você e eu. 
 
 
Riker e Stephy chegaram à brecha e escalaram, indo para o cume de 

onde haviam descido. Riker tinha uma única esperança: atingir o lado oposto 
do pico e descer pelo outro lado. 

A criatura estava em seus calcanhares. Riker podia praticamente sentir o 
bafo em seu pescoço. 

Da brecha até o pico, tinha sido uma descida curta. Agora parecia uma 
subida insuperável. Riker agarrou Stephy e empurrou-a para cima. Seus 
dedos agarraram a beirada da plataforma e ela se impulsionou para cima. 

Riker empunhou o machado de gelo e golpeou a ponteira na parede de 
rocha. Ficou preso, e ele escalou atrás dela. 

Eles correram pelo cume, vacilando desajeitadamente pela neve, 
esperando atingir o outro lado. Então um rugido ensurdecedor estalou pelo 



ar. 
O chão pareceu tremer sob eles, quando a Coisa Selvagem correu através 

do cume. Riker saltou, machado de gelo nas mãos, e atacou 
desesperadamente. A Coisa Selvagem saltou acima da lâmina e caiu sobre 
Stephy, esmagando-a contra o chão. A cabeça dela atingiu o solo com um 
som horrível, e somente a neve amortecendo a queda salvou seu crânio. 

A Coisa Selvagem parou junto dela, rugindo, e Riker golpeou o machado 
contra as costas da criatura. 

 
 
Dor! gritou o Líder. 
— Will — gritou Deanna Troi, enquanto a nave auxiliar deslizava para a 

doca de atracagem. 
 
 
A Coisa Selvagem saltou, o machado ainda em suas costas, arrancando-o 

das mãos de Riker. 
Riker não recuou, sabendo que estaria morto se o fizesse. Ao invés disso, 

saltou para frente, colocando os braços em torno do corpo da criatura e 
agarrando o machado. Seus dedos rasparam no cabo e ele então caiu na neve. 

A Coisa Selvagem ergueu-se sobre as patas traseiras, urrando sua fúria. 
Riker segurou-a desesperadamente, mantendo suas mãos longe das 
mandíbulas, fechando-as em torno da garganta. 

O animal abaixou-se nas quatro patas e sacudiu-se furioso, tentando 
livrar-se de Riker. Riker apertou, agarrando-se desesperadamente. De 
repente, estava voando pelo ar. Aterrisou, a neve saltando em torno dele, e 
longe do alcance do machado. 

A Coisa Selvagem atacou. 
Riker saltou, agarrou o machado, impulsionando-o com toda a força. A 

ponteira golpeou o olho esquerdo da Coisa Selvagem e ela gritou, um grito 
quase humano, e caiu para trás. Riker cambaleou, levantando-se, agitando o 
machado para um lado e para outro, tentando manter a criatura longe. 

Sangue escorria pela lateral de sua face, enquanto ela rosnava e batia as 
mandíbulas para ele. Cega de um olho, ainda vinha contra ele, à direita e à 
esquerda, enquanto Riker recuava. 

Sua cauda esticou-se para trás e a Coisa Selvagem saltou. 
Veio muito rápido para Riker, e a lateral da cabeça bateu contra o 

estômago dele. Ele caiu no chão, rolando, as garras da criatura arranhando-o 
de cima a baixo. Então Riker bateu de volta com sua própria garra, o 
machado de gelo golpeando o estômago, ou onde Riker pudesse atingi-lo. As 



enormes mandíbulas fecharam-se a meros centímetros do rosto de Riker, e 
Riker esmurrou a garganta da criatura, segurando seu pescoço pelo menor 
dos momentos, e então acertando a ponteira furiosamente no outro olho da 
criatura. 

A criatura urrou, completamente cega e saiu de cima de Riker, 
contorcendo-se de dor. Riker cambaleou começando a pôr-se em pé. 

A criatura se jogou sobre ele, cega e agonizante. Quando atingiu Riker, 
já não tinha idéia do que estava acontecendo. 

Não fazia diferença. O impacto mandou Riker para trás desequilibrado, e 
então seu cérebro gritou: A beirada! a beirada! 

Era muito tarde, e Riker caiu de costas para fora do penhasco. 
Ele tentou agarrar alguma coisa, desesperado, certo de que este seria seu 

último ato, mas seus dedos seguraram-se na beirada. Seu corpo balançou e 
bateu contra a lateral da montanha. Era o que faltava para seu ombro. Ouviu 
um terrível pop. A dor atravessou-o, e tudo que pôde fazer foi ficar 
consciente. 

Riker ouviu a criatura acima dele, uivando e gemendo, e então parou. 
Estava morta. Tinha de estar. Era melhor que estivesse. 

Continuou pendurado pelos dedos, tentando subir. Gemeu em agonia. 
Seu ombro estava completamente duro. Não podia movê-lo, e estava 
começando a perder qualquer sensação no braço. 

Não tinha força e sangrava por uma dúzia de ferimentos. 
Continuou pendurado lá, amaldiçoando sua falta de forças. 

Amaldiçoando o fato de estar ficando mole. 
E então... o som de passos. Ele olhou para cima. 
Acima dele estava um homem que ele jamais vira, mas estava usando um 

uniforme da Frota. 
— Você deve ser Riker — ele disse e sorriu. — Estou feliz por não estar 

morto. Tenho aguardado por este momento. 



Vinte e Um 
 
A equipe médica correu para a enfermaria com o corpo congelado de 

Eleanor Carter. Eles já haviam aplicado as medidas ressuscitadoras e a 
retiravam da maça antigravitacional para a cama. Beverly Crusher 
rapidamente colocou seu equipamento médico em posição. 

Atrás dela, Deanna Troi chegou, não tendo conseguido entrar no mesmo 
elevador com a equipe médica. 

— Beverly... — sussurrou — ela está lá?... 
— Agora não, Deanna — Beverly falou, ríspida, enquanto observava o 

painel de instrumentos. — Estou captando atividade de ondas cerebrais. 
Leve, mas estava lá. E um pulso muito fraco. 

— Ela não quer ir. 
— Ninguém sai da minha enfermaria a menos que eu diga. 
Beverly era toda eficiência, calma e composta, e emocionada por estar de 

volta para o lugar que pertencia, atrás de uma mesa de diagnóstico ao invés 
de uma mesa. Ela disparava ordens com fria eficiência. 

— Estabilize os sinais vitais, Jansen. Sweeney, pegue o desfibrilador, as 
duas unidades. Vou precisar delas. Sacudiu a cabeça enquanto estudava os 
esquemas térmicos. — A mão direita não vai conseguir —murmurou. — 
Perna esquerda pode ser. Graças a Deus pelas próteses. Sweeney, mexa-se! 
— Olhou para Troi que parecia estar em transe. — Deanna o que houve? 

Troi parecia estar pronta e se dividir em duas: confusa, desorientada, 
como Data pareceria, se estivesse inundado com muita informação. 

— Eu... eu... não sei para onde... Ela vai precisar de mim se acordar, 
mas... Will... 

— Will? — perguntou Crusher, sem jamais tirar os olhos das leituras. 
Subitamente o coração parou. 

Beverly Crusher já estava em ação, fazendo ajustes no enorme 
equipamento piramidal que cobria o torso de Eleanor, e afixando um 
estimulador neural à cabeça dela. Jansen estava auxiliando, e Sweeney 
empurrava as unidades desfibriladoras. 

— Não vá — Deanna implorou baixinho. 
— Jansen — Beverly levantou a voz —, oitenta e cinco microvolts, 

agora! 
— Agora — ele afirmou. 
O corpo de Eleanor convulsionou-se, devido à combinação da 

estimulação neural e cardíaca. O pulso continuou a zero. 
— Reajustando — ela disparou. — Pronto? 



— Pronto — ele falou novamente. 
Novamente o corpo dela arqueou-se. Deanna engasgou, sentindo a 

escuridão agarrando-a, agarrando-a. 
Por longos momentos Beverly Crusher trabalhou sobre o corpo imóvel 

de Eleanor Carter, e então... 
— Temos pulso — Sweeney falou, excitado. 
— Posso ver — Crusher falou calmamente. — Estabilize. 
— Pulso mais forte. Coração acelerando, respiração idem. 
— Isso garota — Beverly falou, dando um tapinha na bochecha 

congelada. — Alguns biônicos e uns enxertos de pele, e ficará ótima. 
— Não tive chance de trabalhar com a senhora antes, doutora — 

Sweeney falou, enquanto trabalhava com o desfibrilador. — Vim para cá 
junto com a Dra. Pulaski. É um prazer assisti-la. 

— Mantenha a cabeça firme e nunca pense no pior — ela disse. 
Enquanto falava, o áudio espalhava pela enfermaria o batimento cardíaco de 
Eleanor. 

Beverly sorriu, pensativa. 
— Isto realmente se aplica a um série de coisas na vida, não é? Incluindo 

pôquer. 
— Pôquer? — perguntou Jansen. 
— Hã, hã. Deanna... é trapaça se eu ouvir o coração de outras pessoas 

durante... Deanna? 
Troi parecia ter entrado em coma, exceto que seus olhos estavam 

arregalados. Crusher foi até ela rapidamente, segurando-a pelos ombros. 
— Deanna! — chamou. — O que há? Qual o problema? 
— Eu... — ela tentou encontrar as palavras. — Will... está numa situação 

terrível. Todas as emoções embaralhadas, misturadas... 
— Onde ele está? 
— No planeta — e então ela continuou: — Oh, Beverly... e se eu tiver 

cometido um engano horrível? E se Stone quisesse encontrar Will para poder 
matá-lo? 

 
 
Riker se pendurava contra a face do penhasco e olhava para cima, para o 

recém-chegado. 
— Quintin Stone — ele se apresentou. — Não, não... não se levante. — 

Fez uma pausa, estudando a situação de Riker, e então disse: — Parece que 
precisa de alguma ajuda. 

Ele se abaixou e agarrou Riker firme pelo punho direito. Riker soltou o 
penhasco. Segurou a mão direita de Stone com a sua e colocou sua mão 



esquerda em volta do braço de Stone. Uma segurança precária, 
especialmente se Stone se cansasse, mas não importava, já que Stone agora 
iria puxá-lo para cima e tudo estaria bem. Exceto que... 

Stone não o estava puxando. Ao contrário, estava parado lá, deitado de 
bruços, mantendo Riker suspenso acima do abismo. Sua mão estava firme, 
mas não era incansável. 

Riker olhou bem nos olhos dele e viu algo apavorante lá. Meu Deus... ele 
é louco, pensou. 

Riker olhou para baixo. Não havia nada abaixo dele que evitasse sua 
queda por centenas de metros. A plataforma que haviam usado para escalar 
estava muito à esquerda, lamentavelmente fora de alcance. 

Seu ombro latejava. 
Não devia ter soltado a borda. Pelo menos teria algum modo de controlar 

seu destino. Agora seu futuro estava totalmente nas mãos do homem que o 
segurava. Um louco no uniforme da Frota. 

Stone observou a situação de Riker friamente. 
— Agora parece que se meteu numa fria, não? 
— Gostaria... de sair dela. 
— Estou certo de que sim — Stone disse. Ele não mostrava nenhum 

sinal do cansaço que suportar o peso de Riker poderia estar lhe causando.—
Parece que este planeta não tratou você muito bem. 

Riker forçou-se a permanecer calmo. Tentou mostrar-se razoável. Se 
parecesse desesperado, o que ele estava, então esse maluco o soltaria. A 
única coisa que poderia fazer era conseguir tempo. Seu ombro direito já não 
tinha nenhuma sensação. 

— Teve seus momentos — Riker resmungou. 
Tentou colocar os pés contra a rocha para conseguir um apoio adicional. 

Sem chance. A rocha despencou debaixo dele. 
— Não é fácil — Stone concordou. — Preso num ambiente selvagem, 

desagradável. Estamos na mesma situação, suponho. Você aqui. Eu na 
Enterprise. Oh, está certo. Você não sabe. Sou seu substituto. Poderia ser 
temporário. — Ele pareceu pensativo. — Poderia ser permanente. 

Riker não disse nada, rangendo os dedos contra a dor. 
— Está ferido? — perguntou Stone. Riker assentiu. 
— A dor é uma piranha, não é? Não faz bem para ninguém. 
Enquanto procurava se reafirmar, Riker rapidamente pensava no que se 

deveria fazer quando lidasse com uma personalidade instável. Simpatize com 
ele. Pergunte sobre o seu lado das coisas. Faça-o acreditar que está do 
mesmo lado. Ganhe sua confiança. 

Ergueu os olhos para Stone, que parecia olhar para algum lugar na 



distância. Stone ainda o segurava firme, mas podia soltar Riker a qualquer 
momento. 

— Ouvi falar tanto de você — dizia. — De todo mundo... especialmente 
Deanna. Ela é uma mulher e tanto. Está realmente perdendo tempo em não 
firmar seu relacionamento com ela. Você jamais deve desperdiçar o tempo. 
Nunca se sabe quando pode ficar sem ele. 

— Isto é... isto é verdade — disse Riker. Notou que havia uma cicatriz 
no rosto de Stone, que brilhava, vermelha. — Cicatriz horrível você tem aí... 
onde... conseguiu?... 

Stone olhou para ele e soltou um riso curto. Então ergueu a mão livre e 
começou a contar nos dedos: 

— Simpatize com ele — disse. — Pergunte sobre o seu lado. Faça-o 
pensar que está do mesmo lado. Ganhe sua confiança. O que acha, Will, que 
eu não freqüentei a mesma academia do riso que você? Que não fui ensinado 
quanto ao que fazer? O que está dizendo, Will, que eu sou instável? — 
Soltou um riso estranho. 

Sorriu para Riker. 
— Mas sabe de uma coisa? Eu gosto de você. E porque eu gosto... acho 

que vou contar como consegui esta cicatriz. E mais um monte de cicatrizes, 
todas. 

— Já ouviu falar de Ianni, Will? 
Riker sacudiu a cabeça. Os dedos de sua mão direita estavam começando 

a escorregar. 
— Eles nos enviaram para encontrar o líder do governo — Stone dizia, 

parecendo incrivelmente agradável. — Queriam se tornar membros da 
Federação. O planeta tinha uma história de barbarismo, mas a Federação 
Unida de Planetas estava ansiosa pois Ianni estava estrategicamente situado 
próximo à Zona Neutra. 

"Então o cara no comando nos convida para descer, e nos apresenta para 
sua família. Ele tinha uma família enorme, um milhão de esposas e filhos. E 
seu orgulho e alegria era sua filha mais velha. — Olhou para a forma imóvel 
de Stephy. — Uns poucos anos mais velha que aquela ali, mas bastante 
grávida com o primeiro neto do cara." 

Riker sentia como se seus dedos estivessem em permanente posição de 
garra. Seu corpo tremia com o cansaço. Além de evitar que caísse, Stone não 
estava fazendo nada para puxá-lo para cima. Diabos, qual era o jogo dele? 

— Assim, de qualquer modo, enquanto estávamos lá, de repente tudo 
explode — Stone disse. — De repente todos estão gritando. Todos berram, 
as pessoas estão correndo, corpos são empilhados. Estamos no meio de um 
golpe de estado, pode acreditar nisso? Um grupo suficientemente grande 



decidiu que não gostava do jeito como o cara estava fazendo as coisas, e se 
reuniu e decidiu que ele tinha de morrer. As pessoas estavam sendo mortas 
na nossa frente. E você sabe o que fizemos? 

— O qu... quê? — gaguejou Riker. 
— Nada — disse Stone. — Mantivemos nossos narizes limpos, 

mantivemos a Primeira Diretriz. Oh, nós falamos com eles, tentamos 
racionalizar com eles, mas decidimos não interferir, embora pudéssemos ter 
parado a coisa toda. Agora, é aí que fica interessante. O novo pessoal no 
poder, e agora são eles que dizem que querem se unir à Federação. Mas 
primeiro, eles dizem, eles têm alguns negócios a tratar. — Fez uma pausa. — 
Sabe o que é um expurgo, Will? Onde eles se certificam que ficaram livres 
de qualquer um associado aos caras no comando? Bem, foi o que eles 
fizeram. 

"Eles trouxeram os membros da família do ex-governante, um por um. 
— A voz de Stone parecia quase surreal. — Eles os trouxeram, e amarraram 
cada um deles num enorme poste, um por um. E então trouxeram um cara 
com um chicote e ele bateu neles até a morte. Cada um deles. Cada 
desgraçado. Os tios, As tias. As esposas. As... — Seu maxilar apertou-se. — 
As crianças. E eu fiquei lá. Não podia interferir. Podia tentar convencê-los a 
não fazer, mas eu não podia fazer coisa alguma. E então eles trouxeram a 
filha... a que eu mencionei antes? A grávida? E bateram nela até a morte." 

Quase recitando, ele disse: 
— E sabe o que mais? Só para ter certeza, eles pegaram um cara com 

uma faca enorme e eles tiraram o bebê, e então o mataram. O sangue 
espirrou sobre o meu limpo uniforme da Frota. E você sabe o que eu fiz? 
Sabe o que diabos eu fiz? 

Numa voz furiosa, Stone sibilou: 
— Nada! 
A mão direita de Riker escorregou do punho de Stone, mas com enorme 

rapidez a outra mão de Stone surgiu segurando o antebraço de Riker. Com as 
duas mãos ele agora segurava Riker pelo braço esquerdo. O braço direito de 
Riker latejava tanto, que ele não o conseguia erguer. Estava agora totalmente 
dependente da vontade de Stone. Gritou de dor. Deanna, pensou. 

— E o pessoal — Stone continuava. — O pessoal no comando estava tão 
contente que "aprovássemos" o modo como conduziam as coisas, o que eles 
julgaram ser nossa amada não interferência, que eles realmente decidiram se 
tornar parte da Federação. E a Federação, não julgadores amantes de 
diferentes modos de vida que somos, nós os deixamos entrar. E você sabe o 
que o pessoal fez antes de eu ir embora? Eles me deram o chicote como um 
souvenir. Insistiram para que eu ficasse com ele. E eu sorri, e disse obrigado, 



e continuei dizendo a mim mesmo que deveria entender e apreciar diferentes 
modos de vida. Eu dizia e dizia para mim mesmo, lá deitado na minha 
cabine. Tudo que conseguia pensar era na morte e no sangue e na dor. Não 
podia dormir, não podia comer. Viver doía. Fiquei uma noite na minha 
cabine, com as vozes dos mortos gritando para mim, então agarrei o chicote. 
O primeiro lugar que atingi foi no meio das minhas costas. Então a parte de 
baixo, meu rosto, toda parte, de novo e de novo e de novo até eu ficar 
completamente entorpecido. E não senti dor desde então. Não foi ótimo, 
Will? Aprendi como ultrapassar aquilo. 

Stone abaixou os olhos para ele e sacudiu-o de leve, como se para ver se 
estava acordado. Riker soube, acima de qualquer dúvida, que dentro de 
segundos iria despencar até o fim do abismo e provavelmente até a morte. 

— E sabe o que mais eu aprendi? — perguntou Stone. 
Estava pendurado lá, a única coisa entre ele e a destruição era a mão de 

ferro de Stone em torno de seu braço. Riker sentiu que começava a cair... 
Exceto que não estava. Stone estava reajustando a mão. 

— Sempre — Stone dizia — estenda a mão quando as coisas derem 
errado. 

Ele riu aquele riso estranho enquanto puxava Riker para cima. 
 
 
Riker ficou parado por um momento, recuperando o fôlego. Stone o 

observava, completamente calmo, até mesmo divertido. 
— Você é louco — Riker falou, afinal. 
— Não, eu não sou — respondeu Stone. — Você está cometendo um 

erro comum, Will. Está confundindo insanidade com estilo. — Ele sorriu e 
pareceu olhar além do ombro de Riker. — Só fazendo um favor para você. 
Dando-lhe um gostinho da morte. Tornando-o muito mais feliz por estar 
vivo. 

— Por quê? 
Ele sacudiu a cabeça. 
— Se você tem de perguntar, jamais vai entender. Da mesma forma que 

não entendo o que ainda estou fazendo na Frota. 
— Eu mesmo estava imaginando o que está fazendo aqui — comentou 

Riker. 
Stone se apoiou nos pés. 
— Chequei a garota, por falar nisso. Tem um ferimento horrível na 

cabeça, mas vai ficar bem. \&mos sair daqui. 
Ele ficou de pé e foi subitamente abatido de volta ao chão por um borrão 

cinza e preto. 



 
 
O Líder sabia que estava morrendo. Mas algo o chamou de volta da 

morte. Foi o cheiro, o cheiro do Líder humano. Ele estava aqui. Estava 
próximo. Então o Líder aguardou até que tivesse força suficiente, e então 
reuniu-a numa última tentativa de levar o líder humano com ele para a 
morte. 

 
 
Stone caiu sob o peso esmagador da Coisa Selvagem. As garras da 

criatura cortaram Stone, e ele bloqueou a dor, tentando desesperadamente 
manter os dentes da criatura longe de seu rosto. 

Onde diabos estava seu phaser? pensou desesperadamente. Então 
percebeu que o havia posto de lado enquanto gastava tempo com Will. Bem, 
aquela havia sido uma manobra brilhante. Apostava que estariam estudando 
essa na Academia em pouco tempo. 

 
 
A Coisa Selvagem rugiu acima dele, tentando feri-lo, tentando matá-lo. 

"Aí está", pensou Stone. "Finalmente o desafio. Finalmente a morte. Mas 
não sem luta. Não seria correto." 

Ergueu os joelhos contra a barriga da criatura, socando as laterais de sua 
cabeça. As mandíbulas fecharam-se, atacando cegamente à direita e à 
esquerda e então ela recuou, pronta a avançar a cabeça com toda sua força, e 
Stone soube que não havia maneira de evitá-la. 

Um momento passou entre eles. Um momento de respeito mútuo pelo 
inimigo. 

A cabeça da Coisa Selvagem começou a baixar, parando a meros 
centímetros do rosto de Stone. 

Stone engasgou quando viu uma ponteira afiada surgir sob as 
mandíbulas da criatura. A Coisa Selvagem urrou furiosa e atirou-se para trás, 
rolando pelo chão em espasmos mortais. 

Rapidamente, Stone levantou-se e observou com interesse o machado de 
gelo, a ponteira atravessando o alto da cabeça da Coisa Selvagem, através do 
cérebro e saindo por baixo. Próximo dali Riker estava abaixado, puxando o 
ar devido ao cansaço. 

Stone olhou para Riker e disse: 
— Você poderia ter usado o phaser que está ali. 
— Oh. — Ele olhou para onde Stone apontava. — Eu não o vi, sinto 

muito. 



— Está tudo bem. 
Lentamente, o Líder das Coisas Selvagens parou de se mover, inalando 

pela última vez, a respiração trêmula terminando num gemido baixo. 
Stone caminhou até a Coisa Selvagem. Então sentou-se junto dela e 

ficou olhando. 
— Stone? — Riker chamou. 
Stone passou os dedos através dos pelos que estavam manchados de 

sangue. 
— Stone? — Riker repetiu. — Você está bem? 
Lentamente, Stone olhou para ele. Um lágrima rolou pelo seu rosto. 
— Você não entende, não é? 
— Entendo o quê? 
Ele segurava a pele da criatura em suas mãos, e falou suavemente: 
— Eu finalmente encontrei alguém que me compreendia, e ele tinha de 

morrer. Isso fede, ou não? 



Vinte e Dois  
 
— Chega — O’Brien falou desgostoso, atirando suas cartas. — Foi o 

suficiente, quero Troi de volta. 
Riker olhou para o chefe dos transportes sem acreditar. 
— Você quer Deanna de volta? Desde quando? 
Ele apontou o dedo para Beverly Crusher, sentada à sua frente, ocupada 

serenamente em recolher suas fichas. 
— Desde que a Dra. Jekyll ali começou a ficar boa, isso foi quando. Eu 

não, repito, eu não gosto de levar um blefe quando tenho uma trinca e uma 
doutorazinha charmosa da nave que está segurando um par de três safado! 

— Não consegue agüentar, O’Brien? — Beverly riu. 
— Obviamente — Riker observou — você aprendeu alguma coisa 

enquanto eu estava fora. 
— Só exercitando minhas boas maneira — ela falou, habilidosa, e 

começou a empilhar suas fichas. 
— Isso é outra coisa! — O’Brien ergueu a voz. — Ela faz pilhazinhas 

com as fichas. Odeio gente que faz pilhazinhas com as fichas! Quando Troi 
vai voltar? 

— Você praticamente a colocou para fora com um bastão da última vez 
— Riker apontou. — Por que a quer de volta? 

— Porque pelo menos, se eu perder para ela, posso colocar a culpa no 
fato de ela ter habilidades empáticas. Perder para ela... — Apontou para 
Crusher. 

Data tentou ajudar: 
— Está frustrado porque tiraram suas meias? 
— Ah, vai engolir um microchip. 
— Isso seria deveras improvável. 
— Acho — Riker falou, enquanto se levantava — que a Dra. Crusher vai 

ser uma ótima parceira. 
— E onde pensa que vai? — exigiu O’Brien. — Eu ainda tenho de me 

recuperar. 
— Não nesta vida — Riker disse. — Prometi a algumas pessoas que iria 

encontrá-las. 
— Eu ia apostar — disse O’Brien 
— Sua aposta mais cinco — Beverly completou. 
Os Céus Cantores estavam hoje no volume total. 
Deanna Troi estava sentada no seu ponto favorito e olhava para as luzes 

musicais que dançavam. Ela então ergueu uma peça de xadrez. Uma rainha 



branca. 
— Está se interessando por xadrez? — Riker perguntou às suas costas. 

Ela virou-se, sorriu e bateu no chão ao seu lado. Riker sentou-se. 
— Não — respondeu. — Só pensando nas reviravoltas da vida. 
— E em Stone. 
— Sim. —Fez uma pausa. — Eu sinto muito que ele tenha decidido 

demitir-se. Eu poderia ter feito muito o mais por ele. 
— Não demitir-se — ele corrigiu. — Licenciar-se. E, posso lhe dizer 

francamente, acho que vai se sentir em casa em Paraíso. Toda uma cidade 
cheia de gente que não exige nada de ninguém. Quem sabe? Talvez ele volte. 
Ou talvez ele tenha encontrado seu lugar. 

Ela assentiu, e então falou suavemente, colocando sua mão na dele: 
— Eu queria lhe dizer novamente como sinto sobre o seu amigo. 
Ele assentiu. Era uma dor particular, e uma com a qual ele estava 

lidando. O que o havia impressionado era como, tendo a opção de ficar à 
bordo da Enterprise, Eleanor (com sua nova prótese de mão — Crusher 
havia salvo a perna — que tinha força suficiente para quebrar o mármore, o 
que a havia divertido totalmente) havia decidido firmemente que ficaria em 
Paraíso, e seguiria o sonho de seu marido. E Stephy havia apoiado sua mãe 
cem por cento. Ele sentiria falta delas. Ainda assim, com Stone ficando com 
elas, sentia que teria mais confiança em sua segurança. 

Confiança em Stone? Isso não era uma maluquice? Mas, Stone havia 
salvo sua vida, embora de uma forma estranha toda sua. E Riker havia 
decidido manter alguns dos detalhes de seu encontro em particular. De 
alguma forma, Riker instintivamente sabia que jamais estivera em perigo, 
que Stone realmente pretendia ajudá-lo, e que estava sob controle. Mas 
explicar aquilo para Picard era uma tarefa que mesmo o primeiro oficial não 
gostaria de encarar. 

— Sabe o que me assusta? — perguntou Riker. — Quando eu penso no 
que Stone suportou naquele planeta, Ianni... 

Troi estremeceu, Riker havia dividido com ela o que Stone lhe contara, e 
de alguma forma, apesar de todas as contradições na natureza de Stone, tinha 
certeza de que esta era a verdade. 

— Horrível — disse. 
— É, bem... continuo pensando. Todos os perfis psíquicos de Stone, os 

testes na Academia, tudo dizia que ele era um candidato tão bom quanto eu 
ou o capitão ou qualquer um. Mas o que ele passou, vendo aquele horror, e 
não podendo interferir, eu imagino como seria se... 

— Se acontecesse com você? — ela perguntou. Ele assentiu. 
— Só não fui eu pela graça de Deus. Gostaria de pensar que poderia lidar 



com o assunto melhor que ele. Mas de certa forma, tenho medo de descobrir. 
— Vamos esperar que jamais tenha de descobrir — ela disse. Ele 

observou com ela as luzes que estremeciam. 
— Então.... o que é esta coisa? 
— Os Céus Cantores . 
— Não ouço coisa alguma. 
— Tem de estar em paz. Equilibrado, mente e espírito. 
— Oh. Bem... está certo. Vou tentar. Mas antes, queria perguntar... 
— Sim? 
— Umas duas vezes, quando eu estava no planeta... pensei que de 

alguma forma estivéssemos... — Gesticulou indefeso. — Falando. Pensando 
um para o outro. Isso é possível? 

— O que estávamos pensando um para o outro? — ela perguntou, 
divertida. 

— Eu não me lembro. 
— Bem, então... acho que não aconteceu. 
— Acho que não. 
— Bem, agora, — ela colocou os dedos na testa —, relaxe. Respire para 

dentro e para fora. E devo avisá-lo neste momento, comandante.... as 
chances de que seja capaz de ouvir mais que um suave murmúrio dos Céus 
Cantores na sua primeira vez, são muito remotas. 

Ele sorriu para ela e disse: 
— Sabe de uma coisa, conselheira. Eu aposto que no dia em que puder 

lembrar o que não discutimos... será o dia em que faremos uma linda música 
juntos. 

Ela sorriu. 
— Oh, Will... isso é tão... Qual é a palavra? 
— Romântico? — ele tentou. 
— Bobão — ela replicou. — Agora... limpe sua mente. 
— Isso não deveria levar muito tempo. 
E os Céus Cantores soaram acima deles. 



 

Episódios Citados  
 
E1: "A MATTER OF HONOR": episódio do segundo ano da Nova Geração, 
não exibido no Brasil, em que o comandante Riker é transferido para uma 
nave klingon, como parte de um programa de intercâmbio, para ter a 
oportunidade de aprender mais sobre a cultura klingon. 
 
E2: "MANHUNT": episódio do segundo ano da Nova Geração em que a 
mãe da conselheira Troi, Lwaxana Troi, vem à bordo da Enterprise e passa 
a perseguir o capitão Picard, devido à uma "fase" pela qual as mulheres 
Betazóides passam durante a meia idade, em que seu impulso sexual é 
quadruplicado ou mais. É quando explicam tal fato ao capitão Picard que 
Riker descobre que Deanna, ao explicar-lhe a mesma coisa anos antes, 
quando iniciaram seu relacionamento, havia dito apenas "quadruplicado" 
com a desculpa de não querer amedrontá-lo. 
 
E 3: "CONSPIRACY" (exibido no Brasil como "Conspiração"): episódio do 
primeiro ano da NG em que a Enterprise volta à Terra para evitar que seres 
parasitas, que tomaram os corpos de membros da Frota, destruam a 
Federação. 
 
E4: JORNADA NAS ESTRELAS III: EM BUSCA DE SPOCK, filme da Série 
Clássica, no qual é citado o projeto Gênesis, capaz de tornar habitável um 
planeta sem vida de maneira rápida e completa. 
 
E5: "THE ULTIMATE COMPUTER" (exibido no Brasil como "Os 
Computadores"): episódio do segundo ano da Série Clássica, onde o 
computador M5 é trazido a bordo da Enterprise e colocado no comando, 
numa experiência mal sucedida de provar que os capitães não seriam mais 
necessários, podendo ser substituídos por máquinas. 
 
E6: "THE ICARUS FACTOR": episódio do segundo ano da NG, onde a 
Frota oferece a Riker seu próprio comando. O encarregado de trazer-lhe os 
detalhes da missão é seu pai, um homem extremamente exigente quanto ao 
sucesso do filho, com o qual mantém um relacionamento frio e distante 
 
E7: "ENCOUNTER IN FARPOINT" (no Brasil, "Encontro em Farpoint"): 
piloto da A/G, onde Riker comprova sua habilidade ao atracar a seção disco 
da Enterprise à seção de batalha. Romanceado por David Gerrold e 
publicado como volume 2 da Coleção Star Trek da Editora ALEPH. 
 



E8: "THE CHILD": episódio do segundo ano da NG, onde a conselheira 
Troi dá à luz uma menino que na verdade é um ser alienígena 
experimentando a forma humana. A criança, que recebe o nome do pai de 
Troi, lan, coloca em risco a nave ao afetar o crescimento de um organismo 
mortal estocado na nave 
 
E9: "WHERE NO MAN HAS GONE BEFORE" (exibido no Brasil como 
"Onde Ninguém jamais Esteve"): a Enterprise testa uma maneira de 
aumentar a velocidade, acabando por ser lançada até os confins do 
universo, de onde só consegue retornar com a ajuda do Viajante, uma figura 
misteriosa que aconselha Picard com relação à inteligência de Wesley. 



 

Glossário Star Trek  
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados neste 
livro. Procuramos destacar os nomes próprios que têm alguma importância 
na trama e os termos técnicos mais freqüentemente mencionados na série 
Jornada nas Estrelas. Os conceitos científicos deste Glossário fazem parte 
do universo ficcional da série, não devendo, portanto, serem confundidos 
com os conceitos científicos reais abordados no Glossário Cultural. 
 
ACADEMIA: Centro de treinamento e formação dos oficiais da Frota 
Estelar. Um dos seus testes mais conhecidos é o Kobayashi Maru, um 
exame prático que testa a capacidade de comando e o caráter daqueles 
que almejam o posto de capitão de nave estelar. O livro Kobayashi Maru, 
volume 7 da coleção Star Trek© editada pela ALEPH mostra, inclusive, 
como Kirk foi o único cadete a vencer no teste. 
 
BETAZÓIDE Espécie humanóide do planeta Betazed, um mundo 
extraordinariamente bonito, chamado de "a jóia da coroa sideral". São tão 
semelhantes aos humanos terrestres que o casamento entre essas raças é 
muito comum. São telepatas avançados e o fato de deixarem suas mentes 
abertas para os outros resultou numa cultura baseada na sinceridade 
absoluta. Deanna Trai, a conselheira da Enterprise, é filha de um terrestre e 
uma betazóide tendo herdado de sua mãe a capacidade para captar as 
emoções e perceber os sentimentos e estados de espírito de outros seres. 
 
BORGS: Talvez os mais cruéis inimigos já enfrentados pela Frota Estelar. 
Trata-se de uma mente coletiva que assimila seres inteligentes e sua 
tecnologia, criando híbridos de organismos e máquinas que se comportam 
como abelhas em uma colméia. 
 
COMANDO DA FROTA ESTELAR: Localizado na São Francisco do século 
XXIII, de onde partem as decisões mais importantes da Federação de 
Planetas são tomadas. Para lá vai trabalhar o Kirk quando é promovido a 
Almirante 
 
DISRUPTOR: Arma klingon, similar ao phaser padrão da Frota Estelar. 
 
DOBRA ESPACIAL Conceito físico que se utiliza das características 
métricas do espaço-tempo. Rara ir de um ponto à outro de um mesmo 
espaço, em vez de percorrer todos os pontos entre eles, "dobra-se" o 
espaço, fazendo os dois pontos ficarem mais "próximos". Sua utilização 



para vencer distâncias interestelares foi proposta pelo cientista Zefram 
Edark Cochrane, um nativo de Alpha Centauri, e propiciou um avanço da 
exploração espacial, derrubando as barreiras das distâncias interestelares. 
Nos primórdios da era espacial do planeta Terra, em fins do século XX, a 
nave mais veloz construída na época atingia velocidades da ordem de 
50.000 km/h. A essa velocidade, uma viagem até a estrela mais próxima - a 
centauri - teria demorado quase 100.000 anos! 
 
FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS: Organização política, econômica e 
social fundamentada no conceito da diversidade com diferentes mundos, 
espécies e culturas. Reconhece os direitos individuais de todos os seres à 
autodeterminação, o direito de escolher e seguir seu próprio destino. Seus 
membros não podem interferir com o desenvolvimento natural de qualquer 
cultura. Os planetas fundadores da Federação são: Terra, Vulcano, Tellar, 
Andor e Alpha Centauri. O Conselho da Federação de Planetas é o seu 
órgão de maior autoridade e constantemente avalia suas próprias decisões. 
O Conselho se autofiscaliza e se autogerencia. Fazem parte dele as mentes 
mais sábias da Federação, o que inclui diplomatas, educadores, dirigentes, 
cientistas e outros profissionais. 
 
FROTA ESTELAR: Uma divisão de segurança e pesquisa da Federação 
que controla a navegação espacial. Freqüentemente toma decisões no 
tocante ao bem-estar das civilizações. Apesar de ser taxada de braço militar 
da Federação, a Frota é controlada por leis muito rígidas como, por 
exemplo, a Primeira Diretriz, que proíbe a interferência física, política ou 
ideológica em outras civilizações. 
 
HOLODECK: Local onde um computador cria e controla cenários e 
situações à escolha do usuário. Utilizado como área de lazer das naves, o 
holodeck cria e modela imagens holográficas com o auxílio dos bancos de 
memória do computador central, tornando possível aos tripulantes criarem 
desde florestas até cidades com prédios, carros, e mesmo pessoas que são 
personagens da aventura escolhida. O holodeck utiliza dois subsistemas 
principais: o subsistema de imagem holográfica (que cria um cenário 
ambiental realístico) e o subsistema de conversão de matéria (que cria 
objetos físicos a partir dos suprimentos de matéria-prima da nave). Em 
condições normais, o participante numa simulação no holodeck não é capaz 
de perceber diferenças entre um objeto real e um simulado. O holodeck 
produz recriações extraordinárias de humanóides e outras formas de vida. 
Tais personagens animados são compostos de matéria sólida organizada 
pelos replicadores básicos do transportador e manipulados por raios 
tratores dirigidos por computadores altamente articulados. O resultado são 
bonecos excepcionalmente realistas que exibem comportamentos quase 



idênticos aos seres vivos, dependendo dos limites do software. A replicação 
de matéria pelo transportador é incapaz de duplicar um ser vivo real. Os 
objetos criados, que são imagens holográficas puras, não podem ser 
removidos do holodeck, mesmo parecendo possuir realidade física, porque 
a imagem é dirigida pelo raio-trator em ação. Objetos criados pelo conversor 
de matéria têm realidade física e podem, de fato, ser removidos do holodeck 
mesmo já não estando sob controle do computador. 
 
MANOBRA PICARD: Tática de batalha em que uma nave se move em 
velocidade de dobra, em um pequeno espaço, o suficiente para que uma 
nave que esteja observando-a a detecte-a em dois pontos distintos. 
Desenvolvida por Jean-Luc Picard na Batalha de Maxia em 2355 se tornou 
no ano seguinte tema de estudo na Academia da Frota. 
 
PRIMEIRA DIRETRIZ: Afirma que o direito de cada espécie senciente de 
viver de acordo com a sua evolução cultural natural é inviolável. Ninguém 
da Frota Estelar pode interferir com o desenvolvimento da vida e cultura 
alienígena. Tal interferência inclui a introdução de conhecimento superior, 
força ou tecnologia para o mundo cuja sociedade é incapaz de usar tais 
vantagens de maneira sábia. Ninguém da Frota pode violar esta primeira 
diretriz, até mesmo para salvar sua vida ou sua nave, a menos que esteja 
atuando no caso de violação anterior ou contaminação acidental de tal 
cultura. Esta Diretriz tem precedência sobre quaisquer outras considerações 
e assume a mais alta obrigação moral. 
 

PULASKI, DRA. KATHERINE Oficial médica-chefe a 
bordo da Uss Entreprise-D durante o ano de 2365 (equivalente a segunda 
temporada da série). Rígida com seus pacientes e com fobia de teleporte, a 
Dra. Pulaski era uma médica muito mais na tradição do Dr. Leonard Mccoy 
do que da carinhosa, mas igualmente eficiente, Beverly Crusher. Pulasky 
também era conhecida por seu talento no jogo de pôquer e por causa da 
SGP (Sopa de Galinha da Pulaski) uma técnica de medicina pouco ortodoxa 
mas de resultados acima da média. Foi interpretada por Diana Muldar 
 
Q: O "Q" é uma entidade que vive em outra dimensão espaço-temporal (o 
continuum) por isso, pode controlar o espaço e o tempo em que vivemos. 



No episódio Esconde-esconde (Hide and Q) do primeiro ano da série A 
Nova Geração, ele tentou aliciar um humano para entrar no continuum e, 
para isso, deu ao comandante Riker poderes só comparáveis aos seus. 
Incitado por "Q" a usar seus novos poderes, Riker começa a presentear 
seus amigos, atendendo seus desejos mais secretos. Para La Forge, que só 
pode enxergar através do visor, por exemplo, deu a oportunidade de 
enxergar normalmente. Entretanto, todos eles recusam os presentes e 
optam por continuar donos de seus destinos, longe da tutela de "Q". Assim, 
a entidade parte furiosa depois de fracassar em seus objetivos. 
 
ROMULANOS: Acredita-se que sejam os descendentes dos separatistas 
vulcanos liderados por S'task que, contrários às idéias pacifistas de Surak e 
sua "disciplina lógica", deixaram Vulcano em busca de um novo mundo. 
Encontraram dois planetas, Cr’rihan e Cr’hauran, onde estabeleceram uma 
civilização baseada em um complexo código de coragem, honra e poder. 
Posteriormente esses planetas foram chamados de Romulus e Remus pela 
nave USS Carrizal após as primeiras tentativas de contato. Sendo uma 
cultura essencialmente militar e guerreira, começaram imediatamente uma 
violenta guerra com a Federação, que terminou com o Tratado de Alpha 
Trianguli, provavelmente o único tratado da história da Federação 
negociado inteiramente por computador. Os representantes dos dois lados 
nunca se conheceram. O Tratado estabeleceu a Zona Neutra, marcada e 
guardada por satélites de defesa e monitoramento de ambos os lados. 
 
 



 

Glossário Cultural  
 
Este Glossário contém verbetes sobre diversos ramos do conhecimento 
humano. Objetiva não apenas uma compreensão de alguns termos usados 
neste livro, mas procura também servir de alicerce, estímulo e motivação 
para a ampliação e busca de novos conhecimentos. 
 
CALDO PRIMORDIAL Segundo uma das especulações mais populares 
sobre a origem da vida na Terra, haveria nos mares primitivos uma espécie 
de "sopa", rica em substâncias orgânicas. Os primeiros seres vivos teriam 
surgido a partir deste "caldo primordial" e só mais tarde é que teriam surgido 
aqueles capazes de se alimentar a partir de substâncias inorgânicas e 
energia solar. Segundo recentes teorias, entretanto, os primeiros seres 
vivos teriam surgido da adsorção de substâncias orgânicas por argilas. O 
início da vida teria surgido, então, num meio sólido e não num caldo líquido. 
Não deixa de ser curioso verificar como esta segunda hipótese se encaixa 
metaforicamente melhor no gênesis. 
 
CAPELA SISTINA: Capela do Vaticano famosa pelos afrescos de 
Michelangelo Buonarroti (A criação do Mundo e o Juízo Final), autor 
também da cúpula da Basílica de São Pedro, e das magníficas esculturas, 
Moisés e Reta, além de muitas outras obras primas. 
 
CAVALO DE TRÓIA: Cavalo de madeira projetado pelo astuto Ulisses para 
vencer a guerra de Tróia. Após anos de inútil assédio à cidade, os gregos 
fingem desistir e deixam um enorme cavalo de madeira abandonado na 
praia. Os troianos o levam em triunfo para dentro das muralhas de sua 
cidade e, na calada da noite, alguns guerreiros gregos que estavam 
escondidos no interior do cavalo saem para abrir os portões da cidade, 
permitindo a entrada do exército grego e o saque da cidade Daí a 
expressão "presente de grego". 
 
DAVID: Peter David (1954- ) é um consagrado autor norte-americano de 
Ficção Científica e Fantasia. Escreveu, entre outros, os roteiros dos filmes 
The Return of Swamp Thing (1989) e The Rocketeer (1991). No universo 
StarTrek, além de Paraíso Selvagem ele escreveu, entre outros, The Rift 
(da Série Clássica), The Siege (Deep Space 9) a serem lançados pela 
Editora Aleph na coleção Star Trek e Inzadi, já publicado na coleção Star 
Trek©- volume 14. Ele é famoso, também, como roteirista de HQ e autor de 
obras juvenis. 
 



ENGENHARIA GENÉTICA: Com a possibilidade de mapear o código 
genético contido no DNA podem-se manipular, modernamente, os gens 
permitindo o surgimento de espécies com caracteres hereditários que não 
ocorreriam na natureza. A insulina, substância produzida pelo pâncreas e 
indispensável para os diabéticos que sofrem de insuficiência no 
funcionamento desta glândula, é produzida hoje por bactérias em cujo DNA 
foi inserido artificialmente um conjunto de gens que comandam a produção 
desta substância. 
 
JEKYLL Personagem de R L Sevenson publicado em 1886 no qual o Dr. 
Jekyll descobre uma droga que liberta sua parte animalesca e demoníaca, 
assumindo a personalidade repulsiva de Mr. Hyde. Desde então "O Médico 
e o Monstro" passou a ser o paradigma de dupla personalidade, 
especialmente quando a segunda não for nada recomendável! 
 
KAMIKAZE Inspirados pelo código de honra samurai de auto-sacrifício, os 
japoneses criaram , durante a II Guerra Mundial, uma força suicida de 
pilotos de avião: Kamikaze, "Vento Divino". Deliberada-mente jogavam seus 
próprios aviões, carregados de explosivos, contra os alvos inimigos. 
 
MAQUIAVEL Niccoló Machiavelli (1469-1527) autor do primeiro grande 
tratado de ciência política: O Príncipe, onde prega a dissimulação e o 
cinismo com arma política. 
 
POLLYANNA: Jovem heroína do romance homônimo da escritora norte-
americana Eleanor H. Porter (1868-1920). Uma pessoa excessivamente 
otimista que faz o "jogo do contente". 
 
SUPERNOVA: Estrela que explode após ter se tornado muito instável. Seu 
brilho, durante a explosão, pode superar, por um curto período de tempo, o 
de uma galáxia inteira, constituída por bilhões de sóis! 
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