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PREFACIO  
DO LIVRO 5 
 

Depois do anúncio feito em Star Trek Quatro de que eu estaria fazendo 
mais destes livros durante um ano, os fãs começaram a escrever ainda mais 
cartas sugerindo as histórias que eu deveria incluir — e, por causa disso, 
mais uma vez agradeço a colaboração — assim como estão pedindo a 
divulgação das datas em que os livros serão lançados. 

Essa é uma pergunta que não posso responder. Escrevo em tempo 
integral e, nesse exato momento, tenho dez livros na fila de espera, contando 
com este. Todos eles têm um prazo de entrega, dois dos quais já estão 
atrasados, graças aos compromissos sociais e todos os outros pequenos 
problemas do dia-a-dia. Estou trabalhando em dois ou três livros 
simultaneamente, mas só posso terminar um de cada vez, e, depois de trinta 
anos nesse negócio, continuo sem saber quanto tempo um livro vai levar 
para ser concluído. 

Tudo que posso garantir é que fui contratado para fazer mais quatro 
livros de Star Trek no próximo ano, e vou entregá-los — mas exatamente 
quando é algo impossível de dizer. Estou com todos os roteiros e vou 
escrever os livros, mas vou ter de fazê-los ficar na expectativa. 

Gostaria também de lembrá-los que a correspondência que tenho 
recebido em função desses livros é algo sem precedentes em minha vida, e 
algo com que não posso lidar como deveria. Leio todas as cartas com 
atenção e alegria por tê-las recebido; mas se fosse tentar respondê-las não 
poderia mais escrever livros. Por favor, não parem de escrever, mas aceitem 
minhas desculpas por não responder. Como Hipócrates falou da Medicina: 
"A arte é eterna, o tempo é fugaz". 
 

James Blish 
Treetops 

Woodlands Road 
Harpsden (Henley) 

Oxon, Inglaterra 
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Arena 
 

 
 
DO capitão James Kirk, da USS Enterprise, era o senhor absoluto da 

maior e mais moderna nave da Frota Estelar. Era também o responsável por 
todo seu complexo aparato científico e militar e pelos 430 oficiais altamente 
qualificados que formavam a tripulação. 

Mas, naquele exato momento, ele era apenas um homem encalhado num 
asteróide quase estéril, de localização desconhecida, enfrentando uma 
criatura muito parecida com um lagarto, a quem precisava matar para 
sobreviver. E tinha como arma apenas um pequeno aparelho tradutor que 
era, nessas circunstâncias, da mais completa inutilidade. 

A situação chegara a esse ponto com espantosa rapidez. Tudo começou 
quando a Enterprise recebeu um chamado de Cestus III, um posto avançado 
terrestre situado num quadrante distante e inexplorado da Galáxia. O 
comandante da base, um velho militar chamado Travers, pedira a Kirk para 
descer com uma equipe tática da Enterprise. Como a situação era muito 
tranqüila nesse setor e Travers era famoso na Frota por ser um anfitrião 
sempre disposto a oferecer uma excelente refeição — de verdade, não-
sintetizada —, seis homens aceitaram descer à colônia com o maior prazer. 

Mas o convite revelara-se uma armadilha, uma armadilha feita através de 
uma mensagem pré-gravada. Tudo o que eles encontraram foi uma base 
ardendo em chamas, completamente em ruínas, com todo o pessoal morto. 
Minutos depois da chegada ao local da tragédia, o grupo de descida foi 
surpreendido com um ataque. Em órbita, a Enterprise também travava 
batalha com uma nave alienígena. 

Era evidente que o misterioso inimigo não possuía teletransporte e não 
tinha idéia das capacidades do processo; depois de cinco minutos de troca às 
cegas de disparos, Kirk e seus homens foram levados a bordo sãos e salvos. 
A nave alienígena cessou o ataque e partiu, numa aceleração de incrível 
velocidade. 

Mas Kirk não tinha a intenção de deixar o ato de agressão passar em 
brancas nuvens. Parecia óbvio que o objetivo do inimigo era emboscar o 
capitão e a equipe tática da Enterprise e, então, destruir a nave, o que 
poderia representar o início de uma invasão em grande escala. Além do 
mais, o inimigo possuía um bom armamento — os danos sofridos pela nave 
inimiga eram mínimos, apesar da retirada precipitada — e seu ímpeto era 



implacável, a julgar como conduziram a destruição de 512 pessoas num 
inofensivo posto científico, que serviu de isca. Como o oficial de ciências 
Spock bem observara, não podiam deixar a nave atacante voltar para casa, 
pois quanto mais tempo aquele povo desconhecido ficasse alheio a 
informações sobre o potencial da Federação, por mais tempo seria adiado um 
novo ataque, dando condições à Frota Estelar de elaborar um plano de 
defesa. 

O inimigo também parecia ansioso por impedir que a Enterprise voltasse 
para casa. Sua nave adotou uma complexa ação evasiva, beneficiada por uma 
velocidade incrível; a Enterprise teve muita dificuldade em segui-la de perto, 
mesmo à velocidade de dobra oito, dois fatores acima da velocidade máxima 
de segurança. 

E, de repente, tudo parou. 
Era simplesmente impossível, mas foi o que aconteceu. Num momento, 

as duas naves estavam atravessando o subespaço cem vezes acima a 
velocidade da luz e, no momento seguinte, ambas vagavam em espaço 
normal, imobilizadas próximas a um pequeno sistema solar, com seus 
motores inoperantes, todas as armas desativadas. 

— Relatório! — ordenou Kirk. 
Mas não havia danos, nada anormal — exceto que a Enterprise não 

podia mover-se, assim como, aparentemente, o inimigo também não. 
— Estamos sendo sondados, senhor — avisou a oficial de comunicações 

Uhura. 
— Pela nave alienígena? 
— Não, senhor. O sinal vem do sistema solar à nossa frente. Não é 

hostil, não são sondas-tratores ou radares de armamento, apenas estamos 
sendo sondados. 

— Devemos considerar hostil a forma com que fomos detidos aqui — 
disse Kirk, secamente. 

— Captando algo, capitão. Uma modulação de alta freqüência... 
De repente, as luzes a bordo diminuíram e a tela principal da ponte 

emitiu sons desconhecidos. O visual cheio de estrelas do espaço exterior 
dissolveu-se numa turva, confusa massa de cores e linhas. Ao mesmo tempo, 
uma voz humanóide, forte, embora jovem, preencheu o ar da ponte. 

— Nós somos os Metrons. 
Kirk e Spock trocaram olhares especulativos. O oficial de ciências falou, 

como sempre sereno. — Como vai? 
A voz pareceu não prestar atenção. E prosseguiu: 
— Vocês são uma das duas naves que entraram em nosso espaço com 

uma missão de violência. Isso não é permitido. Nossas análises informam 



que sua tendência à violência é algo inato a vocês. Portanto, vamos 
solucionar seu conflito de um modo adequado a suas naturezas. Capitão 
James Kirk! 

— Aqui é o capitão Kirk — disse, depois de um momento de hesitação. 
— Preparamos um planetóide com atmosfera, temperatura e gravidade 

adequadas. Será levado até lá, assim como o capitão da nave Gorn, à qual 
estava perseguindo. Você e seu oponente receberão um gravador tradutor, 
através do qual poderão registrar seus movimentos ou então se comunicar 
entre si. Mas não o farão com suas naves. Estarão totalmente sós e 
prosseguirão com sua disputa sozinhos. 

— E o que o faz pensar que pode interferir... — começou Kirk, 
aborrecido. 

— É você quem está interferindo. Nós simplesmente vamos dar um fim a 
isso, conforme seus referenciais de violência. O lugar que preparamos para 
você contém os recursos necessários para que os dois adversários construam 
armas letais e que lhe sejam úteis. Ao vencedor dessa contenda será 
permitido prosseguir viagem sem qualquer prejuízo. O perdedor, assim como 
sua nave, será destruído no interesse da paz. A contenda será de 
engenhosidade contra engenhosidade, força bruta contra força bruta. O 
resultado será definitivo e final. 

Com isso, num total silêncio, a ponte em torno de Kirk desapareceu por 
completo. 

 
A primeira coisa que ele viu foi o Gorn. Era um réptil, um bípede, um 

lagarto que caminhava como um homem. Tinha cerca de dois metros de 
altura, com uma musculatura invejável, uma pele com aparência de grossa 
carapaça e a espinha dorsal dentilhada e que terminava numa forte e enorme 
cauda. Essa cauda não parecia pênsil; ao contrário, tinha a aparência de ser 
um órgão de equilíbrio, que permitia à criatura correr tão velozmente quanto 
desejasse. Na cabeça havia apenas dois pequenos orifícios servindo como 
ouvidos e, na boca, duas fileiras de dentes afiados. 

Esse, então, era o inimigo, o atacante, o destruidor de Cestus III. Estava 
usando uma espécie de túnica curta, presa por um cinto, que segurava um 
objeto eletrônico. Não estava calçado; as garras de seus membros inferiores 
marcavam a terra sob as patas, indicando um peso considerável. Lançando 
um rápido olhar para si mesmo, Kirk notou que sua própria vestimenta e 
equipamento eram idênticos. 

Kirk e o Gorn fitaram-se fixamente. Em torno deles, havia um terreno 
rochoso e estéril, um céu cinza esverdeado e alguns vestígios de vegetação, 



alguns até de bom tamanho, mas nada familiares. O ar era frio e seco. 
Kirk imaginou se o Gorn estaria se sentindo tão desconfortável quanto 

ele. Provavelmente por razões diferentes. Os intrometidos Metrons 
certamente não permitiriam a nenhum deles ter vantagens em relação ao 
meio ambiente; acima de tudo, este planetóide era artificial, sem dúvida 
construído como a arena para uma contenda de campeões, nada mais do que 
isso. 

O Gorn moveu-se. Aproximava-se de Kirk. Parecia capaz de poder matá-
lo apenas com as mãos. Kirk afastou-se para o lado, cauteloso e desconfiado. 

O Gorn não estava disposto a correr riscos. Circulou um objeto 
ressecado que parecia uma pequena árvore e cujo tronco talvez tivesse uns 
trinta centímetros de circunferência e uns três metros de altura. Lançando um 
rápido olhar para Kirk, silvou suavemente e quebrou um dos galhos mais 
grossos da árvore. O gesto necessitou de muito pouco esforço, e Kirk 
duvidou que pudesse fazer o mesmo. 

De repente, segurando o galho como um clava, o Gorn o atacou. 
Kirk esquivou-se bem a tempo. No momento em que o Gorn passou por 

ele, meio desequilibrado, Kirk aproveitou para desfechar um golpe certeiro 
em seu peito. O impacto quase quebrou sua mão, mas não causou qualquer 
efeito na fera. A clava atingiu direto o capitão, que caiu esparramado de 
encontro às rochas. 

O Gorn girou, desajeitado, mas com agilidade, e lançou-se a um novo 
ataque. Kirk, tonto, tentou um golpe de antebraço contra a garganta do 
monstro, mas era como bater num elefante. A criatura, por sua vez, o agarrou 
num forte abraço, com a força de um urso. O braço de Kirk só conseguia 
manter os dentes da criatura longe de seu alcance, mas, na posição em que 
estava, sua coluna estava prestes a partir ao meio. 

Libertando os braços num rápido movimento, Kirk aplicou um "telefone" 
nos ouvidos do oponente. O Gorn gritou e recuou, sacudindo a imensa 
cabeça. Recuperando o equilíbrio, Kirk agarrou uma rocha tão grande quanto 
a cabeça da criatura e a arremessou com toda sua força. 

A pedra atingiu o Gorn no peito, fazendo-o balançar, mas sem evidenciar 
que o tivesse ferido. Com um silvo ainda mais agudo, a criatura abaixou-se 
para também pegar uma rocha. A escolhida parecia pesar mais de quinhentos 
quilos e foi erguida com incrível facilidade. 

Kirk fugiu. 
A rocha atirada não chegou a atingi-lo, mas o impacto fez com que uma 

das lascas desprendidas varasse a perna do humano como um estilhaço. 
Mancando, continuou correndo, a toda hora olhando para trás. 

Mas o Gorn não o estava mais seguindo. Ao invés disso, procurava por 



outra rocha. Percebendo, no entanto, que Kirk estava fora de alcance, deixou 
a busca de lado. Parecia sorrir, o que Kirk não podia identificar, uma vez que 
não o vira variar muito a expressão. 

O humano olhou para os lados, ofegante. Descobriu-se em meio a uma 
vala, embora não houvesse sinal algum de água correndo por lá. Mas lá 
havia pedras por todos os lados, várias delas muito brilhantes e coloridas e 
algumas com traços de cristal quartzo. Também havia uma vegetação 
escassa, lembrando cactos, arbustos ressecados e até mesmo alguns bambus. 
Não existia qualquer coisa que pudesse ser transformada numa arma, 
independente do que o Metron havia dito. 

Kirk sentou-se, esfregando a perna ferida e, tomando o cuidado de a todo 
instante observar o Gorn agora distante, olhou para o aparelho preso a seu 
cinto. O mesmo parecia um tricorder, muito menor e muito mais simples, 
mas era evidente que não se tratava de um. Kirk apertou o botão e resolveu 
arriscar: 

— Chamando a Enterprise. Capitão James Kirk chamando a Enteprise. 
Por um momento, não houve resposta. Mas o instrumento começou a 

emitir um som, uma voz que falava num inglês formal: 
— Esqueceu, capitão? Não podemos contatar nossas naves. Estamos sós 

aqui, você e eu... apenas um contra o outro. 
Kirk olhou para trás, para o caminho pelo qual tinha vindo. Ao longe, o 

Gorn parecia falar no objeto que estava em sua mão. 
Kirk, obviamente, não tinha esquecido que não podia contatar sua nave; 

apenas queria testar se era verdade. O que havia esquecido era que o 
instrumento também servia de tradutor, assim como gravador. Tomaria 
cuidado de não falar consigo mesmo, em voz alta, depois disso. 

Após um momento, resolveu arriscar: 
— Preste atenção, Gom, isso tudo é uma loucura. Não podemos tentar 

algum tipo de trégua? 
— Fora de questão — emitiu o tradutor. — Isso faria com que 

ficássemos aqui até morrermos de fome. Não posso falar por você, mas não 
vejo água, nem nada o que comer... a não ser você, é claro. 

— Eu também não — admitiu Kirk. 
— Então não vamos perder tempo em esperanças tolas. A regra é uma 

só: um de nós tem de matar o outro. 
Kirk colocou o instrumento de volta a seu cinto. O Gorn estava certo. 
Ainda mancando bastante, Kirk resolveu dar uma olhada nas plantas que 

pareciam bambus. Cada caule tinha cerca de dez centímetros de diâmetro e, 
conforme descobriu em seguida, tentando parti-lo ao meio, era duro como 
ferro. Batendo-se nele com uma pedra, produzia-se um tinir metálico. Talvez 



esses caules extraíssem ferro do solo. De qualquer maneira, de nada lhe seria 
útil. 

Decidiu que era hora de sair da vala, que era cada vez mais funda e 
percebeu que havia perdido o Gorn de vista. Era uma risco a correr: ficar 
onde estava não o levaria a lugar algum. 

Kirk agora estava próximo de uma espécie de aterro formado por uma 
argila azulada. De um lado, o declive era íngreme, mas do outro havia uma 
ladeira que não apresentava dificuldade, caso decidisse escalá-la. Em meio à 
argila, era possível ver um monte de formações de cristal. Esperançoso, 
arrancou uma delas, a que tinha o tamanho de um ovo de galinha e brilhava 
mesmo sob um céu sem sol. O formato e o brilho eram inconfundíveis: 
tratava-se de um diamante e um diamante que poderia fazer qualquer outra 
jóia mais famosa de seu mundo parecer uma mera pedrinha preciosa. E os 
diamantes não existiam apenas no meio da argila, pois espalhavam-se por 
toda a vala, nos mais variados tamanhos. 

Uma fortuna inacreditável e, mesmo assim, completamente inútil para 
ele. Nenhuma das gemas era afiada o suficiente para ser usada como uma 
arma, nem havia como cortá-las. Tinham apenas uma única utilidade: 
mostrar que esse planeta tinha sido mesmo artificialmente construído. Se 
pudesse, Kirk trocaria todas essas jóias por um único feiser ou então um bom 
arco e algumas flechas! 

Havia uma curva mais à frente. Jogando o diamante fora, seguiu por ela. 
O Metron disse que no planeta existia material bruto para fazer armas e se 
ele pudesse encontrar algo... 

Em seu passo seguinte, tropeçou numa espécie de cipó estrategicamente 
estirado e foi, ao chão. No mesmo momento, ouviu-se o som de madeira 
quebrando e toda uma encosta da vala parecia desabar sobre ele, com um 
estrondo. 

Kirk rolou como um desesperado para outra direção, mas não foi rápido 
o bastante para evitar que uma rocha o atingisse no peito. Sentiu uma costela 
quebrar. Cambaleando à procura de um abrigo, encontrou uma saliência na 
rocha e que parecia uma gruta. Refugiou-se lá, respirando com dificuldade, e 
passou a examinar o estado de seu osso quebrado. Na verdade, todo seu 
corpo parecia uma única e imensa ferida. Foi quando prestou atenção na 
corda da armadilha que quase custara sua vida. 

De repente, surgiu uma idéia, bem simples e engenhosa: um pedaço de 
cipó esticado, um pedaço de galho curvado e um punhado de pedras prontas 
para serem disparadas numa espécie de arco improvisado. 

Perto do local da armadilha, Kirk ouviu o som de garras afiadas roçando 
o chão de rocha e um silvo enfurecido, num claro sinal de desapontamento. 



Kirk sorriu com amargura. A criatura estava muito perto. O capitão arriscou 
dar uma olhada para fora de seu abrigo na hora em que pode ver o Gorn do 
outro lado da vala. Seu inimigo carregava algo longo e brilhante nas mãos. 
Kirk não sabia dizer exatamente o que era, mas o fato de o Gorn ter rasgado 
um pedaço de sua túnica para enfaixar uma das mãos já era uma pista óbvia. 
Tratava-se de um espécie de faca, cinzelada com um vidro obisidiano. 

Nesse momento, a criatura desapareceu. Kirk não se sentia nada seguro. 
Além do mais, o Gorn estava muito à sua frente, não apenas na força física, 
como na engenhosidade. Primeiro uma armadilha, agora uma faca. 

Bom, então de volta à Idade da Pedra. Se Kirk pudesse achar uma pedra 
pontuda, um pedaço de cipó e uma vara longa, poderia fazer uma lança. Isso 
lhe daria uma vantagem sobre a faca de Gorn. Por outro lado, será que uma 
lança penetraria aquela carapaça? Só havia um meio de descobrir. 

Não havia, no entanto, a rocha da qual tanto precisava. A única coisa 
visível ao redor era um monte de pó amarelado e brilhante. 

O pó parecia familiar e, num pressentimento, Kirk pegou um punhado 
dele e sentiu seu cheiro. O odor era característico de flores de enxofre 
quando umedecidas. 

Kirk fez uma careta, incomodado com o cheiro. Que planeta maluco. 
Areia de puro enxofre, um terreno inteiro de diamantes, bambus de ferro 
concentrado e, ao fundo da gruta, um monte de rochas cobertas por uma 
coisa amarelo-esbranquiçada parecida com salitre. A única maneira de fazer 
qualquer tipo de arma com uma mistura destas teria de ser através de uma 
fornalha e de uma forja... 

Mas espera um pouco, pensou Kirk. Havia uma lembrança no fundo de 
sua memória... algo muito antigo... 

Num ímpeto de esperança, Kirk correu até o local onde havia os tais 
bambus rígidos. 

Com uma rocha afiada, conseguiu quebrar um tubo de mais ou menos 
um metro, partindo em uma de suas junções. O tubo ficou dessa forma. 
Estava vedado de um lado e aberto no outro. Perfeito! 

Em seguida, os diamantes. Ele recolheu, apenas os menores, os quase em 
pó, e usando as mãos como um recipiente, encheu o tubo com esse material. 
Agora estava na dependência apenas de sua memória para acertar nas 
proporções corretas... setenta e cinco por cento, quinze, dez... Nas condições 
em que estava, era uma questão apenas de tentar uma aproximação, pois a 
precisão total era impossível. O passo seguinte foi encontrar um diamante do 
tamanho adequado, o qual guardou na própria boca, uma vez que sua túnica 
era desprovida de bolsos. 

Kirk voltou à vala pelo mesmo caminho. No tubo, colocou enxofre e 



salitre. Tapando sua abertura, sacudiu o bambu para misturar o material até 
conseguir dar uma consistência mais homogênea possível a ele. 

Depois enfiou com dificuldade uma pedra pontuda até o final do bambu, 
rasgou um pedaço da túnica e também o colocou dentro do tubo, 
empurrando-o com uma vara. Aí foi a vez do diamante gigante, mais um 
pedaço de pano e, finalmente, mais uma pedra, de tamanho não muito 
grande. 

— Capitão — a voz vinha pelo tradutor em seu cinto. Kirk não 
respondeu. 

— Capitão, seja razoável. Esconder-se não é bom para você. Se quer 
competir para ver quem sobrevive, então devo lembrá-lo de que sou mais 
resistente. Por que não aparece e morre como um guerreiro? 

Kirk o ignorou, pois já estava empenhado no próximo passo de seu 
plano. Um outro pedaço rasgado da roupa estava no chão e, junto a ele, Kirk 
esfregava uma pedra e o tradutor — que finalmente estava servindo para 
alguma coisa! —, na tentativa de produzir algumas centelhas que ateassem 
fogo ao pedaço de trapo. As faíscas resultantes, no entanto, eram 
insuficientes... 

— Não tem condições de me destruir — continuou o Gorn. 
— Vamos acabar logo com isso. Serei misericordioso. 
— Como foi em Cestus III? 
— Vocês invadiram nosso espaço e estabeleceram um posto nele. É 

claro que o destruímos. 
Kirk ainda tentava friccionar a pedra e o metal para criar fogo, mas agora 

estava pensativo. O que o Gorn dizia tinha um fundo de razão, de acordo 
com seu ponto de vista. Muito pouco se sabia sobre aquela região da 
Galáxia; talvez o Gorn tivesse o direito de reclamá-la como sua e ficar 
alarmado ao descobrir uma base alienígena estabelecida em seu espaço e ver 
que uma nave do tamanho da Enteprise também o tinha invadido. 

Uma pequena fumaça desprendeu-se do trapo. Kirk começou a soprar 
suavemente, avivando a fraca chama. 

— Está certo, Gorn. Venha até aqui e vamos ver se você pode mesmo 
comigo. Estou abaixo da saliência, um pouco depois de onde colocou aquela 
armadilha. 

O tradutor reproduziu o som de um silvo exultante e das patas da criatura 
pisando forte nas pedras. Kirk percebeu que havia calculado mal o tempo e 
que o Gorn estava mais perto do que pensara, aproximando-se bem rápido. 
Com desespero, começou a ajeitar seu tubo de bambu. 

O Gorn agora estava em seu campo de visão e trazia na mão a faca 
ameaçadora. Kirk levou o pano em chamas até o orifício aberto de seu 



canhão improvisado. A explosão nocauteou Kirk, que foi jogado ao chão. O 
ar encheu-se de uma fumaça meio acre. 

Kirk conseguiu levantar-se e, passada a fumaça, viu o Gorn caído junto a 
uma das encostas da vala. O diamante arremessado o atingira em cheio no 
ombro direito, dilacerando-o, mas havia ferimentos espalhados por todo o 
corpo, causados por outros estilhaços. 

A faca estava caída no meio do caminho entre os dois contendores. Kirk 
pulou, agarrou-a e aproximou-se do alienígena caído ao chão. O humano a 
posicionou bem sobre uma das feridas da criatura. 

— Agora — disse Kirk, resfolegante — vamos ver se seu casco é 
resistente mesmo! 

O Gorn não respondeu. Embora consciente, parecia estar em choque. E 
isso era tudo. Kirk agora só tinha de cravar a faca no inimigo. 

— Não — disse, por fim. — Estamos no mesmo barco. Estava tentando 
salvar sua nave, assim como eu. Não vou matá-lo por causa disso. 

De repente, enfurecido, Kirk olhou para o céu esverdeado: 
— Estão ouvindo? — gritou. — Não vou matá-lo! Vocês vão ter que 

encontrar divertimento em outro lugar! 
Houve uma longa pausa. Kirk olhou para o alienígena ferido; o Gorn 

retribuiu o olhar. Seu tradutor havia sido destruído pelo impacto e talvez não 
estivesse entendendo o que Kirk dizia. Mesmo assim, não parecia estar 
sentindo medo. 

Nesse momento, a criatura desapareceu diante de seus olhos. 
Kirk sentou-se, abatido, dominado pelo cansaço. Certo ou errado, 

acabara de perder sua oportunidade. Os Metrons haviam poupado o Gorn. 
Foi quando o mesmo som, o que ouvira na ponte da nave pouco antes de 

ser trazido a este asteróide, invadiu o ar e anunciou uma materialização. A 
aparência do recém-chegado nada tinha a ver com o temor e o respeito 
inspirados por sua voz. Era um rapaz muito jovem, de uma beleza 
comovente, tão imaculada quanto a de um anjo. 

— Você é um Metron — concluiu Kirk, indiferente. 
— Sim. Você nos surpreendeu, capitão. 
— Como? — perguntou Kirk, ainda mais desinteressado. — Por ganhar? 
— Não. Não tínhamos preconceito contra a forma com que poderia 

ganhar. Você nos surpreendeu por recusar-se a matar, embora tenha 
perseguido a nave Gorn através de nosso espaço com a intenção de destruí-
la. 

— Era diferente. Aquilo foi uma coisa necessária. 
— Talvez tenha sido. É um novo pensamento para nós. Sob as 

circunstâncias, devemos dizer a você que não falamos a verdade. 



— Como assim? 
— Dissemos que a nave do perdedor seria destruída. Na realidade, seria 

a do vencedor, o mais forte, o mais engenhoso, o que mais representaria uma 
ameaça para nós. Era o vencedor a quem pretendíamos destruir. 

Kirk levantou-se. — Minha nave, não — avisou, ameaçador. 
— Não, capitão. Mudamos de idéia. Ao ter poupado seu inimigo, que o 

teria matado, se pudesse, você demonstrou um avançado grau de 
misericórdia. Não esperávamos por isso e, portanto, não existe um vencedor 
de verdade. 

— O que fez com o Gorn? 
— Ele foi devolvido a nave dele. E, no seu caso, interpretamos errados 

seus motivos. Vocês sinceramente acreditavam que, destruindo a nave Gorn, 
estariam mantendo a paz. Se quiser, nós o destruiremos para vocês. 

— Não! Isso não é necessário. Foi um... um mal-entendido. Agora que 
fizemos contato, vamos conversar com os Gorns... chegar a um 
entendimento. 

— Muito bom. Talvez nos encontremos de novo, em alguns milhões de 
anos. Enquanto isso, há esperança para vocês. 

De repente, Kirk estava de volta à Enterprise. 

 
O tumulto tomou conta da ponte. O dr. McCoy foi o primeiro a alcançar 

Kirk. 
— Jim! Você está bem? 
— Para ser honesto, — disse Kirk, ainda meio confuso — não sei. Só 

gostaria de não ficar sumindo e aparecendo toda hora. 
— Deduzo que o senhor venceu a disputa — disse Spock. — Como 

conseguiu? 
— Sim, acho que venci... só não sei como. Pensei que fosse pela pólvora 

que eu reinventei. Mas os Metrons acharam que venci por ser uma surpresa 
para eles. Não sei qual é a verdade. Tudo o que os Metrons disseram é que 
nós somos uma espécie promissora... ainda que predadora. 

— Eu mesmo não caracterizaria tão bem — observou Spock. — Mas, 
capitão, estou muito interessado e gostaria de falar sobre sua experiência, 
quando o senhor se sentir pronto para fazer isso, é claro. 

— Sim, é claro. Por enquanto, todos a seus postos. É hora de voltar ao 
trabalho. E, sr. Spock, sobre  minha experiência... 

— Sim, senhor? 
— Sugiro que o senhor faça a mesma pergunta daqui, vamos dizer... uns 

mil anos. 



— Sim, senhor. 
A coisa mais engraçada sobre Spock, pensou o capitão, é que o vulcano 

iria mesmo esperar todo esse tempo para repetir a pergunta, se pudesse 
descobrir um meio de viver tanto, é claro. E, quando esse tempo passasse e a 
hora chegasse, Spock ia se lembrar de fazer a pergunta de novo. Kirk só 
esperava ter uma resposta para dar. 

 



Sobre o episódio 
 
 
Arena é o resultado da adaptação que Gene Coon fez de um conto do 

escritor norte-americano Frederic L. Brown (também apresentado no 
episódio Fun and Games do seriado A Quinta Dimensão), através do qual 
um dos principais colaboradores de Gene Roddenberry tratou de um dos 
temas favoritos da série: o de que a ignorância que gera o preconceito deve 
ser superada caso a humanidade queira partilhar o Universo com outras 
civilizações. 

Essa convicção de que o preconceito deve ser dominado para que a 
humanidade tome seu lugar ao lado de outras civilizações inteligentes é um 
dos fatores fundamentais para a popularidade que a série alcançou. 

A vitória conseguida por Kirk (depois de compartilhar seu medo e 
fraqueza vinculado a um instintivo medo de répteis) serve para aumentar a fé 
nos princípios de Star Trek. 
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O Fator alternado 
 

 
 

As leituras daquele planeta eram tão rotineiras que Kirk ordenou que a 
Enterprise prosseguisse direto para a Base Estelar mais próxima. — 
Podemos seguir nosso caminho — dizia ele ao navegador quando Spock, 
concentrado em seus instrumentos, o interrompeu: 

— Capitão, existe um... 
O vulcano não pode concluir a sentença. A Enterprise sofreu um 

violento solavanco. Foi como se o casco tivesse amortecido um grande 
impacto e, nesse breve instante, a nave ficou transparente no espaço. 
Arremessado de sua cadeira, Kirk teve a nítida sensação de ser envolvido 
pelo brilho das estrelas. Um estrondo de estática invadiu o universo a seu 
redor e a própria existência pareceu estar fora de sintonia. De repente, a 
calmaria voltou. A nave estabilizou-se. A grande convulsão acabara. 

Tripulantes feridos, caídos ao chão, começaram a se arrastar de volta a 
seus lugares. 

Kirk também escorou-se em qualquer coisa para ficar de pé. — O que, 
em nome de... sr. Spock! 

O vulcano já estava de volta a seu computador. — Capitão, é 
inacreditável! Estou registrando que... 

Novamente o poderoso e estranho fenômeno o Interrompeu. A nave 
sofreu outra imersão, o estrondo opressor, a apavorante transparência. 

Kirk mais uma vez lutou para ficar de pé e correu, completamente 
pálido, para a estação de Spock. — O que está acontecendo? 

— O que minhas leituras indicam é totalmente inacreditável, senhor. Por 
duas vezes... numa fração de segundos... tudo dentro do alcance de nossos 
instrumentos pareceu apagasse. 

— Senhor Spock! — explodiu Kirk, ainda perturbado. — Eu quero fatos, 
não poesia! 

— Eu lhe dei os fatos, capitão. Todo o campo magnético desse sistema 
solar simplesmente piscou. O planeta abaixo, cuja massa estamos medindo, 
atingiu gravidade zero. 

Kirk o fitou, atônito. — Mas isso é impossível! O que você está 
descrevendo é... é... 

— A não-existência, capitão. 
Um terror inconsciente apoderou-se de Kirk. 



— Sinal de alerta geral padrão do Comando da Frota Estelar, capitão! — 
avisou Uhura. 

Kirk correu a acionar o intercom. 
— Aqui é o capitão falando. Todas as estações, em estado de alerta. A 

postos... 
Spock olhou para o capitão. — Os sensores agora registram um objeto 

vivo na superfície do planeta, senhor. 
— Mas há apenas cinco minutos você fez uma 
pesquisa completa do planeta. O que mudou, afinal? 
— A leitura só começou a aparecer aproximadamente no mesmo instante 

que o fenômeno cedeu. 
E pensar que esse era um planeta rotineiro e sem surpresas! Kirk 

respirou fundo. — Qual é a constituição física? 
— Um ser vivo. Temperatura do corpo, 36 graus centígrados. Massa... 

impulsos elétricos... aparentemente é humano, capitão. 
— E sua aparição coincidiu com esse "apagar cósmico"? 
— Quase no mesmo segundo. 
— Explicação? 
— Nenhuma, capitão. 
— Pode esse ser representar algum perigo à nave? 
— É bem possível, senhor. 
Kirk já estava no turboelevador. — Tenente Uhura, avise a segurança 

para formar um grupo armado e descer conosco. Vamos, sr. Spock. O que 
vier do Comando da Frota Estelar, envie imediatamente. Comunicações 
Prioridade Um. 

— Sim, senhor. 

 
Apesar dos estranhos fenômenos registrados, o planeta era muito 

parecido com a Terra. O grupo de descida materializou-se numa região árida, 
quente e seca, que também lembrava os grandes desertos terráqueos. Usando 
seu tricorder, Spock indicou a direção à esquerda e todos a tomaram. Eles 
encontraram grandes rochedos de granito e uma passagem tomada por 
pedras. Estavam contornando através de um dos desfiladeiros quando viram 
o estranho objeto. 

Na base do penhasco havia uma nave em formato cônico. Não parecia 
com nenhuma espaçonave que já tivessem visto. Seu casco estava tomado de 
botões conectados a uma estrutura de circuitos eletrônicos. Nada movia-se a 
seu redor. Mas havia uma porta aberta. Spock ficou ao lado de Kirk, 
enquanto o capitão dava uma olhada por dentro da nave. O interior era um 



conjunto complexo de instrumentações, instalações brilhantes, tubos de um 
irreconhecível metal púrpura, refletores parabólicos. Também possuía o que 
parecia ser um painel de controle e uma cadeira. 

Kirk deixou a nave com ar confuso. — Nunca vi nada parecido. Dê uma 
olhada, sr. Spock... 

Spock estava prestes a entrar quando uma voz chamou sua atenção. 
— Vocês vieram! Graças a Deus! Ainda há tempo! 
Todos voltaram-se para olhar, com os feisers já preparados. No penhasco 

acima deles estava um homem desalinhado, vestindo um traje todo rasgado. 
Era um homem grande e com a aparência muito abatida. Um ferimento 
profundo destacava-se em sua testa. Mais do que tudo, era um homem de 
constituição forte, mas no momento dominado por uma indescritível 
fraqueza. — Ainda não é tarde! — gritou. 

— Ainda podemos detê-lo! — Abriu os braços em apelo. — Mas eu... 
preciso de ajuda... por favor... ajudem-me... — Cambaleou, agarrando a 
própria garganta. Foi quando seus joelhos curvaram-se e ele despencou do 
penhasco. 

Kirk e Spock correram para o corpo do misterioso homem, que jazia 
inerte, embora ainda emanasse uma força física latente. Quem era ele? O que 
ele e sua espaçonave faziam nesse planeta aparentemente "rotineiro"? 

 
McCoy não estava permitindo perguntas. O médico sacudiu a cabeça, 

determinado, enquanto observava o paciente instalado na enfermaria. 
— Ou vai, ou racha, Jim. Batimentos cardíacos quase inexistentes. O que 

aconteceu lá embaixo? 
— Não sei. Ele caiu do penhasco. Estava dizendo algo sobre precisar de 

ajuda... e então caiu. 
McCoy olhou para o painel de diagnóstico. — Não é de admirar. Depois 

de ser espancado, ainda mais essa queda. 
— Ele foi espancado? 
— Não sei o que mais poderia causar seus ferimentos. 
— Magro... esse é um planeta morto, sem vida, árido. Sem sinais de 

vida. Como pode ter sido atacado? 
— Somente ele poderá responder a isso... se viver. 
Os dois voltaram-se ao ouvir a voz de Uhura pelo intercom. 
— Capitão. Aviso padrão do Comando da Frota Estelar. Uma mensagem 

Vermelho Dois está para chegar. 
— Estou a caminho. Mantenha-me informado, Magro — pediu, antes de 

sair. 



A química Charlene Masters o encontrou no elevador, a caminho da 
ponte. 

— Este é meu relatório sobre os cristais dilithium, senhor. Seja qual for o 
fenômeno, ele drenou quase toda a força dos cristais. Isso pode significar 
problema. 

— Tem talento para amenizar as coisas, tenente. Sem os cristais em 
força total, nossa órbita começará a cair em dez horas. Reamplifique 
imediatamente. 

— Sim, senhor. 
Ele devolveu o relatório e foi encontrar Spock em sua estação. 
— Mais alguma perturbação magnética, sr. Spock? 
— Negativo, capitão. Os sensores indicam situação normal. 
— Nada? 
— Nada, senhor. É muito ilógico... um efeito dessa proporção e incapaz 

de ser explicado por qualquer lei física de que tenha conhecimento — Fez 
uma pausa. — Mas consegui certificar-me de um fato. Embora o efeito, seja 
lá o que for, tenha sido inquestionavelmente amplo, foi mais forte no planeta 
abaixo de nós. 

— Continue checando. ; 
— Sim, capitão. 
— Capitão — chamou Uhura. — Mensagem chegando do Comando da 
Frota Estelar. E, senhor, é um Código Fator Um. 
O rosto de Kirk refletiu toda sua ansiedade. Era raro a Frota Estelar 

recorrer a um Código Fator Um para transmitir uma mensagem. 
— Repita, tenente. 
— É um Código Fator Um, senhor — confirmou ela, tensa. 
— Postos de combate! — ordenou Kirk, pressionando o botão de seu 

intercom. — Todos conveses! Aqui é o capitão. Postos de combate! Isso não 
é um exercício! Tenente Uhura, tela principal. 

— Sim, senhor. 
O alerta vermelho começou a soar na nave. O intercom também soou na 

cadeira do capitão. Era McCoy. —Jim, sobre o nosso paciente... 
— Seja rápido, Magro. 
— Ele ficará bom. Sentirá um pouco de dor nas costas por mais ou 

menos um mês, mas ficará bom. 
— Obrigado, Magro. Falarei com ele mais tarde. A mensagem, tenente 

Uhura... 
A imagem forte do comodoro Barstow surgiu na tela. 
— Kirk falando, senhor. Enterprise a postos. 
— Está ciente, capitão, do efeito que ocorreu há uma hora atrás? 



— Sim, senhor. 
— Talvez não saiba de sua extensão. O efeito foi sentido em cada 

quadrante da Galáxia... e muito além. Completa disrupção dos campos 
magnéticos e gravimétricos normais. Distorção de dobra temporal. Variações 
de radiação impossíveis... e tudo isso centrado na área que você está 
patrulhando agora. A pergunta é... é um fenômeno natural ou foi 
mecanicamente criado? E se foi, por quem? Para que propósito? O que 
deduz, capitão? 

— Minha dedução, senhor... pela gravidade do fenômeno... é que se trata 
da preparação para uma invasão extra-universo. 

— Exatamente nossa opinião. Por isso sua missão é investigar o caso. 
— Sim, senhor. Pode enviar outras naves como força de apoio? 
— Negativo. Estou evacuando todas as unidades da Frota Estelar e o 

pessoal num raio de cem parsecs de sua posição. Vai ser duro para você e a 
Enterprise, mas essa é sua missão. Está por conta própria, capitão. 

— Entendo. Quer dizer que... seremos a isca. 
— Exatamente. 
— Entendo, senhor. Recebido e registrado. 
— Lembre-se, a Federação depende de vocês. Boa sorte, capitão. 
— Obrigado, senhor. A imagem desfez-se. 
Kirk ficou olhando para a tela vazia por um instante. 
Então levantou-se e aproximou-se de Spock. 
— Ordens da cúpula, sr. Spock. Primeiro, sabemos que o fenômeno veio 

do planeta abaixo de nós. Segundo, que o perigo é real e iminente. 
— Terceiro, um bom exame na superfície do planeta seria indicado. 

Minha missão, senhor? 
— Sim. Enquanto isso, vou ter uma conversa com nosso convidado 

inesperado. Talvez possa dar algumas respostas. 

 
Quando chegou na enfermaria, Kirk encontrou McCoy olhando 

admirado para seu paciente. O homem que praticamente tinha sido arrancado 
dos braços da morte estava fora da cama, fazendo exercícios físicos, 
respirando profundamente, e, ao ver a cena, Kirk parou, surpreso. 

— Magro! Pensei que você tinha dito... 
McCoy, tão confuso quanto o capitão, deu de ombros. — Eu sei o que 

disse e já ia chamá-lo novamente... mas Lázarus... 
— Isso! — exclamou o paciente. — Eu mesmo, Lázarus! Recém-saído 

da cova! De pé, saudável e embriagado pelo vinho da vitória! 
Ele poderia estar mentalmente perturbado, pensou Kirk, mas a saúde 



parecia perfeita. E percebera o olhar de dúvida em Kirk. 
— Quer saber como eu vim parar aqui, não é capitão? Vou falar! Estava 

perseguindo o próprio demônio em pessoa! A coisa que tenho caçado através 
de todo o Universo! Oh, ele é humanóide, sim, do lado de fora... mas, por 
dentro, ele é um assassino monstruoso! Mas vou pegá-lo! Eu juro! 

— Por quê? 
Os olhos sob a sobrancelha castanha falsearam. 
— O monstro destruiu toda minha civilização! Até o último homem, 

mulher e criança! Construtores, educadores, cientistas... todo meu povo! Mas 
escapei! E vou derrotá-lo. Sim, apesar das armas que tem! 

— Como você escapou? 
— Estava inspecionando nossos satélites de comunicações magnéticas, a 

quilômetros de distância. 
— E ele destruiu toda sua civilização? — Kirk continuava incrédulo. 
— Oh, ele é capaz disso! Ele é inteligente... isso tenho de reconhecer! 

Mas ele é morte! Anti-vida! Ele vive para destruir! Acredita em mim, não 
acredita, capitão? 

— Um pouco antes de o encontrarmos, essa nave viveu um número de 
efeitos perigosos e inexplicáveis. Poderia esse humanóide ser o responsável 
por isso? 

— Mas é claro! É sobre isso que estou falando! 
Kirk queria uma resposta. E agora tinha uma. Se não era satisfatória, 

pelo menos era a única até agora disponível. Lázarus avaliou a hesitação de 
Kirk. 

— Então está do meu lado! — exultou Lázarus, triunfante. — Irá se 
juntar a minha causa santa! Ajude-me a fazer justiça e a vingar-me dele! 

— Minha única causa é a segurança de minha nave — interrompeu o 
capitão. — E também a missão que temos. Violência não é a nossa causa, 
senhor. Lembre-se disso — Kirk fez uma pausa. — Agora, quero que desça 
comigo à superfície do planeta. Vamos checar sua história. 

 
Eles encontraram Spock examinando o interior da nave de Lázarus. Dois 

outros tripulantes estavam ocupados analisando o casco com um tricorder. 
— Descobriu algo, sr. Spock? 
— Negativo, capitão — Spock olhou para Lázarus, — E o senhor? 
— De acordo com nosso convidado inesperado, existe uma criatura de 

algum tipo por aqui... um humanóide. 
Spock assentiu. — Tenente Uhura me informou a respeito. Determinei 

uma confirmação com nossos sensores. Eles não indicam qualquer criatura 



viva nesse planeta. Eu sugiro, capitão, que mentiram ao senhor. 
Kirk deu uma olhada para Lázarus. — Vamos, ouvir o resto, sr. Spock. 
— Tenente Uhura acrescentou algo sobre um incomum sistema de armas 

a disposição desse humanóide. 
—Isso mesmo! — exclamou Lázarus. — Ele tem isso e muito mais! O 

suficiente para destruir uma nave do tamanho da sua Enterprise. 
— De fato? — questionou Spock, cético. 
Lázarus estava visivelmente irritado. — Sim — respondeu, sucinto. 
Spock voltou-se para Kirk. — Não existem armas de qualquer tipo nesse 

planeta, capitão. Nem nesta nave, nem na superfície. Elas não existem. 
— Não deve acreditar nele, capitão! Esse aí de orelhas pontudas está 

apenas escondendo a própria incompetência! 
Spock ergueu uma sobrancelha. — Não entendo sua indignação, senhor. 

Eu apenas fiz uma dedução lógica de que é um mentiroso. 
Kirk voltou-se decidido para Lázarus. — Muito bem, vamos acabar com 

isso. Quero a verdade dessa vez. Eu... 
De repente, o ar em torno deles explodiu em partículas brilhantes e foi 

dominado por um zunido contínuo. Lázarus começou a agitar as mãos para o 
céu. 

— Então você voltou, não é? — gritou. — Muito bem, não pare! Estou 
aqui! Venha até mim, de novo! Vamos acabar com isso! 

Ignorando-o, Kirk voltou-se para Spock. — Seu tricorder pode 
identificar esse efeito na atmosfera? 

— É ... — Spock ia responder quando Lázarus correu para onde o brilho 
das partículas era mais forte. — Venha! Venha! Não vai adiantar nada! Vou 
persegui-lo até os portais do inferno! 

— Lázarus! — gritou Kirk, correndo atrás do homem, mas ainda dando 
ordens a seus homens. — 

Permaneçam aqui! Todo o pessoal em alerta de segurança! 
Kirk chegou a um desfiladeiro. Diante dele Lázarus tentava escalar a 

elevação escarpada. Estava se movendo lentamente quando a luminosidade 
das partículas o envolveu. Nesse momento, Kirk viu que o céu, as pedras e 
tudo ao redor estava vibrando, lançando a realidade numa espécie de caos. 
As cores, os formatos, as massas, tudo desfazendo-se e fundindo-se. Quando 
tudo voltou ao lugar, Lázarus estava encostado de encontro às rochas, ainda 
envolto pela luz. 

Impotente, foi arremessado em um túnel muito incomum, dominado por 
uma brancura leitosa e fantasmagórica, sem início e sem fim, em constante 
mutação, sem pontos sólidos de referência necessários para um ser 
determinar seu lugar no Universo. Sem que Kirk pudesse ouvir, Lázarus 



gritou: 
— Você. — Lázarus parecia ter entrado em combate com o ser 

humanóide, com cada um apertando o pescoço do outro, numa quase dança 
frenética e mortal. 

 
Cambaleando como um bêbado, Lázarus surgiu do túnel diante de Kirk. 

Antes que o capitão pudesse alcançá-lo, caiu e bateu com a cabeça numa 
pedra. Tentou levantar, lutando com as mãos e os joelhos, mas sua visão 
estava ofuscada pelo sangue e o suor escorrendo por seu rosto. Kirk 
conseguiu alcançá-lo. 

— Lázarus! Onde você estava? O que aconteceu? ; 
Seus olhos refletiam horror. — Eu... eu o vi de novo! A coisa! Ela me 

atacou... 
— Vou levá-lo de volta. Apóie-se em mim. 
Enquanto o escorava para que se levantasse, Kirk viu Spock chegar e 

correr para oferecer sua ajuda. 
— O efeito ocorreu de novo, capitão. E o centro é bem aqui... 

exatamente aonde estamos. 
— Eu disse a vocês! — gritou Lázarus. — Era a Coisa! Tudo branco... 

vazio... 
Kirk enxugou o rosto dele do sangue e do suor. — Não há nada que 

possa fazer à respeito. Vamos voltar para a nave. 
O homem tentou livrar-se dos braços de Kirk. 
— Devemos matá-lo primeiro! Se não o detivermos, nos matará a todos! 

 
Enquanto Kirk observava McCoy cuidar do profundo corte na testa de 

Lázarus, a dúvida sobre a existência do tal humanóide corroia seus 
pensamentos. Ele não havia visto a criatura. Não viu sequer a luta. Tudo 
tinha sido invisível para ele. Tudo o que tinha era a palavra de Lázarus. Kirk 
sentiu uma necessidade súbita de conversar com Spock. Havia um clima de 
tensão controlada na ponte de comando, quando entrou nela. Junto a Spock, 
em sua estação, falou em voz baixa. 

— Alguma novidade, sr. Spock? 
— Negativo, capitão. Não consigo explicar o segundo fenômeno, assim 

como não pude explicar o primeiro. 
— Se existe um pingo de verdade no que Lázarus disse... 
— Esse humanóide... uma única criatura... poderia ser responsável por 

um efeito dessa magnitude? 



— Difícil de acreditar. 
— De fato. 
— Mas o resto da história parece fazer sentido. Os ferimentos 

comprovam que ele lutou com alguma coisa. 
— Afirmativo, senhor. 
Kirk deu uns passos, pensativo, e voltou. — Então, presumindo-se que 

exista um humanóide, como causa esse efeito? Ele não tem armas, nenhum 
sistema de força... 

— Lamento, capitão. Tudo o que sei com certeza é que a ocorrência do 
fenômeno coincide exatamente com os momentos em que Lázarus tem seus 
alegados confrontos. 

Uhura os interrompeu. — Capitão, o dr. McCoy pede que o senhor vá até 
a enfermaria. Diz que é urgente. 

 
McCoy estava ainda mais confuso. —Jim, talvez eu esteja tendo 

alucinações, talvez não. Me diga você. 
— Não, Magro. Você é que vai dizer. É por isso que estou aqui. 
McCoy levantou-se e andou pelo consultório. 
— Há trinta minutos você trouxe Lázarus até aqui e tratei um ferimento 

profundo na testa dele. Certo? 
— Certo. 
— Eu cuidei do ferimento, o enfaixei e o deixei na enfermaria por alguns 

minutos. 
— Magro, vá direto ao assunto. 
— Sabemos que ele tem a constituição de um dinossauro e uma 

recuperação incrível. E, como sabemos também, eu sou um brilhante 
médico, com um toque miraculoso. Então por que, quando voltei à 
enfermaria, não encontrei um traço sequer do ferimento? Nem mesmo um 
arranhão, Jim. É como se não tivesse sido ferido! 

Kirk ficou em silêncio por um longo instante. — Onde está ele? 
— Sou apenas um médico do interior, não um detetive particular. Talvez 

tenha ido tomar um cafezinho... 
De fato, Spock encontrou Lázarus na sala de recreações da Enterprise. 

Ele estava distraído, estava observando dois tripulantes jogando. Não havia 
curativo em sua testa. Spock aproximou-se. — Posso sentar? 

— É claro — Ele parecia esquecido de sua antipatia pelo vulcano. 
— Como sabe, anteriormente me referi a você como mentiroso — disse 

Spock. 
— E ainda pensa que sou? 



— Quanto a certos assuntos, sim. 
Lázarus sorriu. — Você é muito direto, eu gosto disso. Se isso vai ajudar 

a mudar sua opinião a meu respeito, responderei a qualquer pergunta. 
— Estou curioso sobre sua civilização... a que foi destruída. 
— Era muito parecida com a Terra. Vegetação, mares azuis, grandes 

cidades, ciências, educação... 
— E as pessoas? 
— Como qualquer um de nós. Boas, más, bonitas, feias, magnânimas, 

terríveis. Humanas. Satisfeito? 
— A história que nos contou é muito estranha e incomum, assim como 

você. É muito diferente do homem com quem falei mais cedo. 
— Não me culpe se não sou consistente, sr. Spock. Nem mesmo o 

Universo é. 
— Prefiro acreditar que é. 
Lázarus o fulminou com o olhar. — Claro que sim. 
O intercom tocou. Spock levantou-se e foi até o aparelho. — Sim, 

tenente Uhura? 
— Pediu para ser avisado quando as leituras de impulso chegassem a 

nível crítico. Elas chegaram. 
— Obrigado, tenente — O vulcano voltou à mesa de Lázarus. 
— Se me desculpar, tenho uma experiência em andamento... uma 

experiência que vai me ajudar a avaliar os fatos. 
— Quando estiver certo dos fatos, acreditará em mim? 
— Eu sempre acredito nos fatos, senhor — O vulcano observou a 

ausência do curativo ou do ferimento. — Devo parabenizá-lo por seu 
admirável poder de recuperação. Se o tempo permitir, gostaria de discuti-los 
consigo. Obrigado por sua companhia. 

Lázarus o observava ir embora quando, de repente, foi novamente 
envolvido pela luminosidade de partículas. Tentou levantar-se, mas deixou-
se cair, pálido, na cadeira. As partículas ainda o envolviam e ele, com as 
pernas trêmulas, cambaleou até o corredor, cujas paredes pareciam 
desvanecer. Quando voltaram a ficar sólidas, reais, Lázarus recupero o 
equilíbrio. Em sua testa estava de novo o curativo cobrindo o ferimento que 
arranjara na superfície do planeta. Foi quando ouviu Kirk chamá-lo. 

— Lázarus! McCoy estava com ele. Ambos correram até Lázarus e Kirk 
o segurou pelo braço. — Você está bem? 

— O quê? Ah, sim, capitão. Tudo bem. Mas estou impaciente! Já decidiu 
me ajudar? 

McCoy o observava atentamente. Sem falar nada, arrancou o curativo de 
sua testa, que exibia um ferimento ainda em carne viva. 



— Mas... 
Kirk também estava observando o corte profundo. 
— Alguma coisa errada, capitão? — perguntou Lázarus. 
Kirk olhou de soslaio para McCoy. — Nada, exceto que tenho um 

médico a bordo com um estranho senso de humor. 
— Jim, não foi piada! Eu sei o que vi! 
— Ponte chamando o capitão — avisou o intercom. 
Kirk pressionou o botão. — Kirk falando. 
— Peço que se apresente a ponte, capitão. 
— Descobriu algo, Spock? 
— Algo extraordinário, capitão. 
— Estou a caminho — Kirk dirigiu um duro olhar para Lázarus. — 

Venha comigo, Lázarus. Tenho algumas perguntas ainda sem resposta. 

 
Spock ordenara que a tela principal fosse ativada. Ela mostrava um 

ponto emitindo luz no planeta abaixo. — Uma fonte de radiação, capitão — 
explicou. 

— Por que nossos sensores não detectaram antes? 
— Porque não estava lá. 
— Um enigma, senhor Spock — Kirk estava ficando tenso. — Primeiro 

Magro, agora você. 
— O que quero dizer, senhor, é que, de acordo com o procedimento 

padrão de sondagem, não existe nada que possa causar o fenômeno. 
— Mas a fonte de radiação está lá. 
— Afirmativo, senhor — Spock hesitou. — Confesso que me faltam as 

palavras. Tudo poderia ser 
melhor descrito, embora imprecisamente, como... um... — fez nova 

pausa, com um certo constrangimento quebrando a impassividade de sua 
face. — Como uma... "falha" em nosso universo. 

— Uma o quê? 
— Um tipo de dobra física muito peculiar, na qual nenhuma de nossas 

leis físicas estabelecidas parecem ser aplicadas com regularidade. No 
entanto, através dos cristais dilithium, pude localizá-la. 

Lázarus interrompeu a explicação. — É claro! Os cristais dilithium! Sua 
força... É isso! Podia dar certo! —- Voltou-se para Kirk. — Nós o pegamos, 
capitão! Nós o pegamos! 

— Refere-se ao humanóide?—perguntou Spock. 
— Sim! Pelos deuses, sim! Nós o pegamos! 
— O que tem a ver os cristais de dilithium com isso! Tudo o que eles 



mostram é uma fonte de radiação — observou Kirk. — Mas é isso! Essa é a 
chave... a solução! É assim que poderemos atraí-lo! Eu lhe imploro... eu 
peço... exijo... dê-me esses cristais! 

Kirk sacudiu a cabeça. — Fora de questão. Os cristais são a força 
essencial desta nave. 

Os olhos que o fitavam estavam injetados de sangue. — Seu tolo, não 
entende? Não haverá nave a menos que esse monstro seja morto! Ele 
destruirá a todos nós! 

Kirk tentava controlar-se. — Como, Lázarus? Como? Tudo o que eu 
ouço de você é essa conversa... mentiras... ameaças que nunca se 
concretizam... explicações que não valem nada! Agora quero saber... por que 
minha nave está em perigo? Como? , 

Lázarus estava determinado e silencioso tomou o caminho do elevador, 
sem ligar o chamado de 

Kirk. —Eu o previno, capitão... você vai me dar os cristais — disse 
ainda, enfurecido. 

— Não me ameace, Lázarus. 
— Não o estou ameaçando. Estou comunicando que vou conseguir 

vingança! — disse ele, indo embora. 
Kirk liberou sua tensão num acesso de raiva e se dirigiu ao segurança 

presente na ponte. — Segurança! Quero Lázarus sob vigilância. Se fizer 
alguma coisa, tentar algo... quero ser informado imediatamente. 

O guarda moveu-se diligente ao elevador. 

 
Na engenharia, a tenente Charlene Masters supervisionava o 

procedimento necessário para recarregar os cristais dilithium. Acabara de 
abrir uns dos receptáculos protetores quando seu assistente a chamou ao 
intercom. 

— Tenente Masters, o capitão que falar com a senhora. 
Foi até o aparelho e, ao virar suas costas, uma figura movimentou-se 

pela sombra do reator e aproximou-se do engenheiro assistente. A figura 
misteriosa o rendeu com um potente gancho e, silenciosamente, foi liberando 
a pressão em torno do pescoço do tripulante até deixá-lo caído ao chão. 

— Pode preparar a câmara de experimentação em dez minutos? — 
perguntou Kirk a Charlene. 

— Vou checar, senhor 
— Ela voltou ao painel principal para verificar as leituras e retornou ao 

intercom. 
— Capitão? A câmara vai estar pronta em dez minutos. Meu assistente e 



eu... 
O intruso tapou a boca de Charlene, mas Kirk pode ouvir ainda um som 

abafado. — Tenente Masters? Masters, o que há de errado? 
Lutando, ela conseguiu livrar-se por um instante de seu atacante. — 

Capitão...! — Não disse mais nada e desmaiou, subjugada por Lázarus, que 
não tinha mais em sua testa qualquer sinal de ferimento. 

Kirk convocou seus oficiais para a sala de reuniões completamente 
enfurecido. Lázarus, com o ferimento avermelhado de volta a sua testa, 
estava sentado à cabeceira da mesa. Kirk andava de um lado para o outro, 
por atrás de onde o visitante estava sentado, mantendo os olhos fixos nas 
marcas roxas no pescoço de Charlene Masters. Esperou Spock chegar antes 
de começar a falar. 

— Dois tripulantes meus foram atacados... e dois cristais de dilithium 
desapareceram*. Sem eles, a nave não pode operar em força total. Eles têm 
de ser encontrados imediatamente! 

Num gesto ríspido, Kirk girou a cadeira de Lázarus pelo encosto e o fez 
ficar de frente para ele, para fitá-lo fixamente. 

— Fato! — gritou o capitão. — Você disse que precisava daqueles 
cristais! Fato! Uma hora depois de falar isso, eles desapareceram! 

Lázarus também estava exaltado. 
— E fato! Eu não peguei esses cristais! 
Procurou controlar-se. — Eu não sou quem está pensando, capitão. Sou 

apenas um exilado em sua nave... Ache o inimigo! Ache a Coisa! E o senhor 
achará os cristais. 

— Como essa coisa entrou em minha nave? 
— Ele certamente tem seus meios! Não há fim para sua maldade! 
Kirk olhou para Spock. — Se a criatura subiu do planeta... 
Lázarus riu. — Subiu? Eu já lhe disse, estamos lidando com uma criatura 

capaz de destruir mundos! Ele está com seus cristais! 
— Mas por quê, senhor? — perguntou Spock. — Temos de fazer essa 

pergunta novamente. Para qual propósito? 
Lázarus pulou de sua cadeira. — O mesmo que o meu! Por que vocês 

não me ouvem? Ele é humanóide! Pode operar uma nave! Computar 
fórmulas para exterminar uma raça! Estrangular um homem com as próprias 
mãos! Ou roubar fontes de energia para poder continuar fugindo de mim! 
Vocês são cegos, são surdos? 

Havia algo errado. Era muito difícil confiar nesse homem, pensou Kirk. 
Frustrado, cerrou os punhos. 

— Senhor Spock, os cristais provavelmente já não estão nesta nave. 
Existe uma fonte de radiação inexplicada na superfície do planeta. Deve 



haver uma conexão. Vamos checar. Prepare um grupo de busca. O sr. 
Lázarus vai descer conosco. 

Lázarus sorriu. — Obrigado, capitão. 
A voz de Kirk foi áspera. — Talvez não tenha por que me agradecer. 

Tudo vai depender do que descobrirmos. 

 
A nave de estranho formato permanecia na base do penhasco. Depois 

que Kirk verificou seu interior, Lázarus perguntou: 
— Agora acredita em mim, capitão? 
— Acredito que os cristais desaparecidos não estão em sua nave. Senhor 

Spock? 
— Impossível de localizar a fonte de radiação, senhor. 
— Por que não? Você a localizou na nave. 
— Parece que simplesmente desapareceu. 
Kirk dirigiu-se aos seguranças. 
— Eu quero cada metro desse terreno checado. Procurem por 

impressões, pegadas, qualquer coisa. Se encontrarem algo, comuniquem. E 
não tenham medo de usar seu feiser. 

Os seguranças dispersaram-se pelo terreno e cada um seguiu por um 
trecho do planeta desértico, sem árvores, sem vegetação, e apenas com 
rochas nas mais diversas formações. Lázarus escalou um trecho escarpado 
do penhasco. Ao longo do percurso, os rochedos mantinham um precário 
equilíbrio sobre a encosta que levava ao desfiladeiro. Kirk acompanhava 
seus movimentos com o tricorder. Já fora de visão, Lázarus escorou-se numa 
rocha e, nesse momento, o espaço a seu redor começou mais uma vez a 
brilhar. Em meios ao estrondo das partículas, as pedras, o céu, o chão sob 
seus pés, tudo parecia desvanecer e fundir-se. Olhou para todos os lados, 
procurando por seu inimigo. Mas estava só, em meio ao nada. Seus 
movimentos tornavam-se cada vez mais lentos. Tropeçando, caiu dentro de 
um cubículo tomado de uma luminescência leitosa e uma súbita explosão o 
fez ficar de joelhos. Não podia ver ou respirar direito. Mas percebeu a 
silhueta indefinida de seu inimigo. Ambos tentaram um ataque às cegas. 
Lázarus, então, atingiu seu adversário, que caiu e desapareceu como se fosse 
absorvido pela eternidade. 

Foi quando o mundo novamente tornou-se sólido. Lázarus agitava-se 
selvagemente, ainda lutando com o inimigo ausente. Tropeçou numa pedra 
em falso na beirada do penhasco. Ela balançou, caiu e ainda conseguiu gritar 
a plenos pulmões. 

— Capitão! Cuidado. 



Kirk pulou para o lado e a pedra passou rente a ele. Kirk olhou para o 
alto e viu Lázarus despencar lá de cima. 

Quando Spock os encontrou, os dois homens estavam cobertos de poeira. 

 
McCoy esperava com uma maça na sala de transporte. Lázarus chegou 

inconsciente. Na enfermaria, sua recuperação apresentava-se muito difícil. 
Kirk observou na face do paciente sua luta interna por recobrar a 
consciência. De repente, tentou pular da mesa de exames. 

— A Coisa! — gritou, em horror. 
— Você está na Enterprise agora — disse Kirk. 
— O dr. McCoy acha que você vai ficar bom. 
— Como está sua cabeça? — perguntou o médico. 
Lázarus tocou em sua testa. — Está doendo. 
— Você salvou minha vida lá embaixo. Agradeço por isso. Mas tenho de 

fazer algumas perguntas a você. 
— Jim! No estado em que ele se encontra... 
— É necessário, Magro! 
— Prossiga, capitão 
— assentiu Lázarus. 
— Estou com um informe do computador sobre a informação que você 

nos deu quando chegou. E esse informe conclui que você é um mentiroso, 
Lázarus. Não existe um planeta no lugar de onde diz que veio. Nunca houve. 

Lázarus sentou-se, com os olhos fixos em Kirk. — Você não acreditaria 
na verdade mesmo que eu a contasse — disse, lentamente. 

— Tente. 
— Sobre meu planeta natal... distorci um fato no interesse da 

autopreservação e de minha causa santa. Você também é um estranho para 
mim, capitão. Um fator desconhecido — Colocou as pernas para fora da 
cama, numa tentativa de levantar. 

— Preciso de ajuda, não de censura. Liberdade e não confinamento 
como um louco. Se eu falasse a verdade, é disso que todos iriam me chamar. 

— Quero a verdade, agora. 
Lázarus o encarou e sua voz ganhou um tom apaixonado. 
— Tudo bem, senhor! Meu planeta natal...meu lar... o que sobrou dele... 

está abaixo de nós! Kirk deixou transparecer sua confusão. — O que está 
dizendo? 

— Que minha espaçonave é mais do que uma espaçonave. Também é 
uma câmara de tempo... uma nave do tempo. E, se quer saber, sou um 
viajante do tempo. 



Kirk franziu as sobrancelhas. Esse homem era um somatório de 
mistérios. Só falava mentiras e, no entanto, sua nave não parecia com nada 
que tivesse visto antes e era de uma complexidade irreconhecível... 

— E essa coisa que você procura? É um viajante do tempo também? 
Os olhos do outro encheram-se de fúria. — Sim! Ele fugiu de mim 

através dos anos, por todos esses anos vazios! Até ao futuro morto de um 
planeta morto, que ele assassinou! — Lázarus agora estava frenético, 
tentando ficar de pé. —Ajude-me, homem! Você tem mais cristais! Dê-me 
os instrumentos de que preciso para matá-lo! — Cambaleou e McCoy o 
escorou. Livrando-se do apoio do médico, gritou: — Os cristais! O que são 
eles comparados ao monstro que eu caço? Comparado a esse demônio 
abominável? Não o deixem fugir! 

— Lázarus, existe um monte de coisas sobre as quais não sabemos nada 
a respeito. Mas você sabe. E quero que me diga... onde estão os cristais? 

— Eu já disse! Estão com ele! Ele os pegou! 
Lázarus precisou ser carregado de volta para a cama. Ficou deitado, 

exausto, olhos opacos, face molhada de suor. — Ele tem de descansar, Jim. 
E tire esse segurança de minha enfermaria — disse McCoy. 

Assentindo, Kirk dispensou o segurança. Incomodado, observou McCoy 
cobrir Lázarus com o lençol. 

— Ele está com muita dor, Jim. 
— Dor, doutor, muitas vezes pode motivar um homem muito mais que o 

prazer — disse Kirk, observando o rosto do paciente, que estava mais branco 
que o lençol. — Acho que não vai a lugar nenhum por enquanto... não agora. 

No mesmo instante que a porta fechou, Lázarus levantou-se, com 
dificuldade, escorando-se na cama. Cambaleou, sacudiu a cabeça tentando 
ganhar lucidez. E, lentamente, motivado por sua firme determinação, tomou 
a direção da porta. 

 
Kirk escolheu a sala de reuniões para trocar idéias com Spock. Parou de 

andar de um lado para o outro e desabafou: 
— Mas o que nós conseguimos? Um efeito magnético que produz um 

fenômeno de "apagar" o Universo. E uma fonte de radiação misteriosa, não-
identificada, localizada nesse planeta. 

Além disso, também existe Lázarus, um barril de pólvora ambulante. E 
sua teoria de "falha" no Universo. E esse humanóide assassino que nenhum 
de nós consegue ver... 

— É verdade, capitão — assentiu Spock, sentado junto a seu terminal de 
computador. — Mas o que é significante para mim é o fato de que os 



instrumentos de nossa nave são especificamente desenhados para localizar e 
identificar qualquer objeto físico no Universo, seja energia ou matéria. 

— Mas você foi incapaz de identificar a fonte de 
radiação no planeta com eles! 
— Correto, senhor. 
— Os instrumentos estão em ordem? 
— Em perfeitas condições de operação. 
— Então o que está dizendo só leva a uma conclusão. A fonte de 

radiação não é de nosso Universo. 
— Nem está nele, capitão. Veio de fora dele. 
Kirk parou mais uma vez de andar pela sala. — Sim... de fora dele. Isso 

explicaria muitas coisas! Um outro Universo... talvez em outra dimensão... 
mas ocupando o mesmo espaço e o mesmo tempo. 

— A possibilidade de existência de um Universo paralelo já foi 
cientificamente admitida, capitão. 

— Certo. O que aconteceria se um outro Universo, vamos dizer, um 
Universo negativo, entrasse em contato com um Universo positivo como o 
nosso? 

— Sem dúvida, uma falha. Uma distorção das leis físicas numa escala 
imensa. 

— Mas é isso que estamos experimentando! O ponto em que eles se 
tocassem... não poderia ser descrito como um buraco? 

Suas mentes pareciam funcionar em perfeita sincronia. Spock 
concordou, empolgado. — De fato, capitão. Posso aventurar que um buraco 
no Universo... ou num simples recipiente... permite que o conteúdo escape 
ou... 

— ... que o que está fora entre! Sr. Spock, a invasão de que falou o 
comodoro Barstow. 

— Não existe evidência de uma invasão em grande escala, senhor. 
— E uma invasão em pequena escala? Spock! Qual é sua avaliação do 

estado mental de Lázarus? 
— Num momento, paranóico, No momento seguinte, calmo, racional, 

gentil. Como se fosse... — Spock fez uma pausa antes da conclusão. — 
Como se fossem dois homens. 

— Exatamente! Dois homens... diferentes, mas idênticos. E um buraco 
no Universo! Não! Não um buraco! Uma porta, Spock, uma porta! 

— Está criando a hipótese de um Universo paralelo, capitão. 
— E por que não? É teoricamente possível, não é? Olhe para Lázarus! 

Num minuto, ele está às portas da morte... no outro, vivo e forte como um 
touro. Aquele ferimento na cabeça. Primeiro, ele o tem. Depois, desaparece. 



E, então, está lá de novo! Para apenas um homem, isso é fisicamente 
impossível! 

— Concordo, capitão. Sem dúvida existem dois deles. 
— Mas... o que está acontecendo? Todo esse pular de um Universo para 

o outro. Essa história sobre a coisa assassina que destrói civilizações! Qual o 
propósito? 

— Capitão, a loucura não tem propósito. Nem razão. Mas... pode ter um 
objetivo — A face de Spock permanecia impassível, numa prova da vitória 
do sangue vulcano sobre os ímpeto humano. — Ele deve ser detido, capitão! 
Destruído, se necessário. 

— Spock, dessa vez não estou acompanhando seu raciocínio. 
— Dois Universos, senhor! Avalie bem. Um positivo, um negativo. Ou, 

mais especificamente, um de matéria... e o outro de antimatéria! 
Kirk o olhou durante um tenso momento. — Matéria e antimatéria... 

cancelam-se uma a outra... violentamente. 
— Precisamente... sob certas condições. Quando partículas idênticas de 

matéria e antimatéria se encontram... idênticas, capitão, como... 
— ... como Lázarus, como os dois Lázarus. Idênticos, exceto que um é 

matéria e o outro antimatéria. E se eles se encontram... 
Kirk jamais ouvira a voz de Spock num tom tão sombrio. 
— Aniquilação, capitão. Total e completa aniquilação... 
— E tudo que existe... em todo lugar... 
Não havia palavras para completar a frase. Kirk e Spock trocaram 

olhares, com a sensação de que o destino de dois mundos, conhecido e 
desconhecido, repousava em suas mãos. 

 
Lázarus encontrou o corredor vazio e percorreu até a engenharia. Entrou 

furtivamente e dirigiu-se a um painel elétrico. Ficou impressionado com sua 
estrutura primitiva e levou apenas um instante para remover uma ferramenta 
de um dos bolsos de sua roupa, desligar uma das conexões e reinstalá-la num 
terminal diferente. Fechando o painel, esperou em meio às sombras. 

Perto dali, Charlene Masters estava avaliando o processo de 
reenergização dos cristais dilithium. Acima dos receptáculos, o indicador do 
painel termométrico estava próximo da marca vermelha. Ao atingi-la, uma 
fumaça começou a sair dos mostradores. Ela olhou em direção a um outro 
painel, a cargo de seu assistente e, da mesma forma, o equipamento 
começava a ser tomado pela fumaça. 

— O energizador! Está em curto-circuito! — gritou ela. 
Em poucos instantes, uma grossa cortina de fumaça os estava 



envolvendo. 
— Saia daqui, alferes! Acione o alarme! — ordenou ela. 
— Você também, tenente! 
— Não! Eu tenho de... 
— Tem de sair daqui! Todo o banco vai explodir! — Agarrou o braço da 

oficial e a levou através da espessa fumaça. Tossindo muito, chegaram até o 
corredor. Na confusão, Lázarus, protegendo a boca e o nariz com um pedaço 
rasgado de lençol, fechou lentamente a porta atrás deles. 

Charlene acionou o intercom. — Engenharia! Fogo! O energizador está 
em curto! 

— Fogo, capitão! Engenharia! Situação crítica! — avisou Uhura, em seu 
painel. 

— Todo o pessoal disponível! Rápido! Spock, venha comigo! 
O alferes, ainda tossindo e com a face cheia de fuligem, os encontrou na 

porta da engenharia. — Tudo sob controle, senhor. Mas o fogo... não podia 
ter começado sozinho. 

— Lázarus, capitão — concluiu Spock. — Um truque para pegar os 
cristais. 

— A sua frente, sr. Spock. 
Eles entraram na sala esfumaçada. Tossindo, Kirk correu até os 

receptáculos protetores dos cristais. — Eles os levou também. Deve estar 
descendo agora para o planeta. Eu vou atrás dele. Chame um grupo de 
segurança. Siga-me assim que puder. 

— Sim, senhor. 

 
Lázarus protegera os cristais num pedaço do lençol rasgado. 

Materializado, correu para sua nave e, tirando os cristais de dentro da 
proteção, começou a exibi-los, exultante, para o inimigo invisível. — Agora 
vou conseguir! Eu tenho a estrutura de passagem! Venha! Venha! Te peguei 
agora! 

Dedicado ao trabalho, selecionou certas peças e fios que logo tomaram a 
forma de uma estrutura protetora, instalada junto a porta de entrada da nave. 
Trabalhava rapidamente, acoplando o que obviamente pareciam ser unidades 
já montadas. Nessa estrutura, Lázarus colocou cuidadosamente os cristais 
dilithium. Quando o último foi instalado, voltou a agitar o punho para o ar, 
vociferando em triunfo. — Está pronto! Está terminado! Terminado! 

Kirk, já próximo à nave, ouviu suas palavras. Feiser na mão, gritou: — 
Não, Lázarus! Você é que chegou ao fim! Vamos, para trás! 

Kirk passou pela porta da nave. 



— Não! — desesperou-se Lázarus. 
Mas o aviso veio tarde demais. Novas partículas de luz explodiram num 

estrondo. Kirk desapareceu. 
Lázarus, segurando a cabeça com as mãos, gritava, inconformado. 

 
Para Kirk, jogado dentro do túnel magnético, o tempo e o espaço já não 

existiam. Os movimentos eram lentos, o tempo sem limites e o espaço 
completamente vazio. Parecia que estava caindo e, ao mesmo tempo, 
flutuando. Movimentava-se e, ao mesmo tempo, estava parado. O pesadelo 
da total desorientação tomou conta de Kirk. A luminosidade intensificou-se e 
depois diminuiu. Sentiu-se novamente dependendo de suas mão e suas 
pernas, e lutando contra uma sensação de náusea. 

Vagamente, com certa indiferença, notou a já conhecida desolação do 
penhasco junto ao qual deveria estar a câmara do tempo. A nave já não 
estava mais lá. Não havia sinais dela, de nada, de ninguém. Aproximou-se, 
observando atentamente o lugar, e lembrou-se de pegar seu feiser, sem ter 
certeza de que a arma era real. Mas estava sólida contra a palma de sua mão. 
Olhou para todos os lados antes de gritar. 

— Alô! 
A palavra ecoou por todas as rochas. O silêncio persistiu. 
Ele tomou a direção de um declive, que o levou a um planalto. A nave do 

tempo estava lá, pousada num espaço aberto, mas sem sinais de vida junto a 
ela. Foi quando o Lázarus da testa sem ferimento ergueu-se atrás do 
aparelho, em cuja porta também já estava instalada uma estrutura de 
passagem. Ele sorriu ao ver a arma na mão de Kirk. — Bem-vindo, capitão. 
Não estava esperando pelo senhor. 

— Não — disse Kirk. — Esperava por ele. 
— Entende agora? 
— Não completamente. Este é um universo paralelo? 
— Claro. 
— Antimatéria? 
— Isso mesmo. 
— E quando partículas idênticas se encontram... 
— É o fim de tudo, capitão. Da criação. Da existência. Tudo some. Estou 

tentando detê-lo. É por isso que peguei seus cristais dilithium. 
— Ele tem mais dois. Lázarus estudou o rosto de Kirk. 
— Isso é muito ruim, capitão. Se ele entrar quando achar que é melhor.. 

Mas acho que, se formos rápidos, e se o senhor me ajudar, ele pode ser 
detido. Temos pouco tempo. 



 
Spock materializou-se junto à outra nave do tempo, ainda ao pé do 

penhasco. O Lázarus de matéria, com o ferimento na testa, estava parado na 
porta, agitando os braços. — Para trás! Para trás! — gritou. — Se vocês 
querem ver de novo seu capitão, fiquem para trás! 

— Façam o que ele diz — falou Spock aos seguranças. 
Na outra nave, o segundo Lázarus estava com sua estrutura de passagem 

quase completa. Indicou uma ferramenta e Kirk a entregou. — Ele pretendia 
atravessar quando o senhor acidentalmente entrou em seu lugar. Isso esgotou 
os cristais. Deve demorar uns dez minutos para reenergizar com o 
equipamento que ele tem a bordo. Isso nos dará tempo suficiente... 

— Onde exatamente eu entrei? 
— É difícil explicar, capitão. Eu chamo isso de Fator Alternativo. É uma 

espécie de corredor magnético, onde os dois universos paralelos se 
encontram. É... uma válvula de segurança, que impede que a eternidade 
exploda. 

— Esse corredor... é o que causou o efeito magnético... aquele fenômeno 
de "apagar" do universo? 

— Precisamente, capitão. Mas não por causa de sua existência. Foi 
porque ele entrou. O corredor é como uma cela com explosivos na porta. 
Abra a porta... e o explosivos detonam. Fique dentro do corredor... 

— E o Universo está salvo. 
— Seu Universo e o meu, capitão. Os dois. 
— Certamente deve saber o que aconteceria se vocês dois se 

encontrassem num Universo ou no outro. 
— Claro que sabe, capitão. Mas ele é louco. Você já o ouviu. Perdeu a 

cabeça. Quando nosso povo descobriu o modo de atravessar pela falha e 
provar que outro universo, idêntico ao nosso, existia, foi demais para ele. Ele 
não poderia viver sabendo que eu vivia. Ele ficou obcecado pela idéia de me 
destruir. O fato de que minha morte também pode destruí-lo — e tudo mais 
— nada significa para ele. 

— Então você é a "Terrível Coisa"? O Monstro Assassino... a Criatura 
do Mal... 

— Sim. Ou ele é. Depende do ponto de vista, não é? 
Ele fez mais um ajuste. — Está pronto, capitão. Se nós o forçamos a 

entrar no corredor enquanto eu estiver aqui esperando por ele, poderemos 
acabar com tudo isso. Mas se ele atravessar quando bem quiser... e chegar a 
esse Universo e me encontrar... 

— Entendo. O que quer que eu faça? 



— Ache-o. Force-o a entrar na nave e no corredor. Estarei esperando. 
Vou mantê-lo lá. 

O rosto de Kirk tornou-se sombrio. — Não pode mantê-lo para sempre. 
— Não posso, capitão? O senhor deve destruir a nave dele. 
— Mas se eu fizer isso... sua nave também não será destruída? 
— Será. 
— E a porta... não ficará obstruída para sempre? 
— Ficará. 
— Ficará preso com ele dentro do corredor para sempre. Lutará com ele 

por toda uma eternidade. 
— É um preço muito alto a pagar pela segurança de dois Universos? 
Lázarus aproximou-se de Kirk e entregou a ele sua estrutura de 

passagem. —A segurança de dois Universos... — Kirk olhou mais uma vez 
para o corajoso homem. 

— Está certo de que quer eu faça isso? 
— Tem de fazer, capitão. Não temos escolha. Está pronto? 
— Estou pronto. 
— Mande-o a mim. Estarei esperando no corredor. 
Ele pressionou um botão. As partículas de luz envolveram o corpo de 

Kirk e ele encontrou-se diante da outra nave, no outro planalto. Spock correu 
até ele. Kirk fez gestos para que o vulcano se afastasse. 

O primeiro Lázarus estava ocupando com seu equipamento, de costas, 
sem poder ver Kirk, e ao virar uma chave, notou que a estrutura funcionava e 
exultou: — Está pronta! 

Kirk pulou contra ele, mas Lázarus pressentiu algo e voltou-se a tempo 
de evitar o impacto dos corpos. Os dois lutaram junto à porta da nave. Kirk, 
sem falar ainda, tentava com todas suas forças empurrar o outro para dentro 
do aparelho. Lázarus percebeu seu objetivo. — Não! Você não pode! Não 
estou pronto! Não agora! Não ainda! — Tentou pegar uma ferramenta para 
atingir o capitão, mas Kirk esquivou-se do golpe e o esmurrou em cheio no 
queixo. Lázarus ficou tonto e Kirk aproveitou para empurrá-lo violentamente 
contra a nave. As partículas tomaram conta de seu corpo e, num rápido 
brilho esbranquiçado e cegante, Lázarus desapareceu. 

Kirk deu um longo e profundo suspiro. Spock aproximou-se do capitão, 
falando aos seguranças. — Peguem esses cristais dilithium e levem para a 
nave. Rápido! — E então dirigiu-se a Kirk. — Capitão, estou certo em 
deduzir que esta nave deve ser completamente destruída? 

— Até a última partícula. — O que será de Lázarus, senhor? 
— Sim — assentiu Kirk. — O que será de Lázarus, sr. Spock? 
Não havia volta. E Kirk, novamente em sua cadeira de comando, sabia 



disso. Ele havia escolhido servir à Frota e, mesmo que não tivesse 
consciência, naqueles tão distantes anos de Academia, do que lhe seria 
exigido como capitão estelar, mesmo assim sua escolha ainda seria a mesma. 
Nenhum ser humano pode antever as conseqüências de qualquer decisão. Ao 
tomar uma decisão, o máximo a fazer é enfrentar os resultados disso com a 
maior responsabilidade possível. Era preciso lembrar dessas verdades de 
tempos em tempos... mas dessa vez... 

— Ativar bancos feisers — ordenou pelo intercom. 
— Bancos feisers ativados, senhor. 
— A postos para disparar. 
Kirk ainda olhava o corredor magnético, tomado por seus pensamentos, 

avaliando seus temores mais profundos, seus mais íntimos paradoxos. Coisas 
que agora pouco sentido tinham diante daqueles dois humanos presos num 
grande nada, numa luta interminável, cada um ganhando e perdendo, 
levantando e caindo, numa vitória e derrota perpétuas, através de uma 
eternidade sem fim. 

Molhou os lábios ressecados. 
— Feiser aguardando, senhor. 
Kirk molhou novamente os lábios. — Disparar feisers. 
Os feixes atingiram a espaçonave na superfície. Ela desintegrou-se. Uma 

descarga também foi acionada contra a base do penhasco. 
Apenas o planeta desolado continuava na tela principal. A solução fora 

tão simples. 
— Vamos embora daqui — Kirk voltou-se para o piloto. — Dobra fator 

um, sr. Leslie. 
— Dobra um, senhor. Spock chegou a seu lado. 
— Está tudo bem, capitão? 
— Para nós, sim, sr. Spock. 
Spock assentiu. 
— Não existe, é claro, saída para eles. 
— Não, sr. Spock. Nenhuma saída. Como deve ser ficar preso com um 

louco raivoso atacando pelo resto da eternidade? Como deve ser? 
— Mas o Universo está salvo, capitão. 
— Sim... para você e para mim. Mas e Lázarus? — Fez uma longa pausa 

como se esperasse uma resposta por parte do Universo que Lázaros acabara 
de salvar. 

As estrelas estavam bem ali. Mas elas não deram qualquer resposta ao 
capitão. 



 
Sobre o episódio 
D Fator Alternado é, sem dúvida, um dos mais curiosos episódios de 

Star Trek porque tinha tudo para ser uma das melhores histórias da série, 
mas acabou comprometida por vários elementos mal resolvidos. No entanto, 
trata-se de uma história muito interessante, a primeira no seriado que 
menciona a possibilidade de uma invasão de outra Galáxia. 

Infelizmente, apresenta uma edição tão ambígua e irregular que, por 
exemplo, fica muito difícil para o telespectador distinguir, em qualquer 
momento, qual é o Lázarus lúcido e o Lázarus insano. 

O ator Drew Barrymore, que originalmente deveria interpretar Lázarus, 
acabou sendo substituído por Robert Brow, que consegue dar uma dimensão 
verdadeiramente trágica ao personagem. 

No roteiro original, as ações de Lázarus a bordo Enterprise seriam 
facilitadas por causa de seu envolvimento com a tenente Charlene Masters, o 
que acabou sendo eliminado. A personagem de Charlene, no entanto, apesar 
de meio despercebida e sequer mencionada, deveria ganhar destaque por 
tudo que representa neste episódio e talvez em toda a série: uma oficial 
negra, charmosa e eficiente, comandando homens em seu setor e até com um 
visual bem diferente do normal das mulheres exibidas na série. Seu corte de 
cabelo, por exemplo, é muito moderno para a época e mesmo à frente do 
tempo das concepções do seriado. 
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Amanhã é Ontem 
 

 
 

Aquela era uma estrela antiga, tão antiga quanto pode ser uma estrela. 
Era uma estrela de primeira geração, nascida durante o nascimento do 
Universo. E já tinha passado por todos os estágios possíveis a uma estrela: 
tivera planetas — todos eliminados quando virou nova —, tornara-se uma 
estrela de raios-X e, depois, uma estrela de nêutrons. Finalmente, entrando 
em colapso, transformara-se numa densa massa de pseudomatéria, cujo 
campo gravitacional, sugando as últimas centelhas de luz e sugando a si 
próprio, preparara sua morte iminente. 

A estrela ainda estava lá, ainda em sua órbita, ainda com muita massa, 
apesar de seu volume comprimido. Mas já não podia ser vista ou detectada. 
Habitando um espaço todo seu, um universo estéril, desinteressante e 
esquecido, tornara-se uma estrela negra. 

A Enterprise, numa de suas raras viagens em direção à Terra, chocara-se 
com essa estrela negra quando estava em velocidade de dobra fator quatro, 
ou seja, sessenta e quatro vezes a velocidade da luz. 

Dizer que a Enterprise havia se chocado com a estrela negra era apenas 
uma explicação simplificada do que, de fato, acontecera com a nave. 
Teoricamente, a esfera subespacial em que a nave viajava a 64 C havia 
roçado no campo gravitacional da estrela negra, que começara a invadir o 
subespaço. Os detalhes técnicos não eram muito claros ou simples, e como 
tal coisa jamais acontecera a uma nave estelar antes, ninguém podia prever a 
ocorrência. Os teóricos ainda estavam às voltas com o problema, tentando 
entender os resultados finais desta colisão. 

Mas quanto aos resultados propriamente ditos, ninguém tinha muitas 
dúvidas a respeito. 

 
O capitão Kirk lutou para sair da inconsciência e sacudiu a cabeça 

tentando clarear as idéias. O movimento só piorou seu mal-estar e ele achou 
melhor não tentá-lo uma segunda vez. A ponte encontrava-se às escuras e 
muito quieta; as luzes principais estavam desativadas, assim como a tela 
principal, e apenas alguns indicadores ainda piscavam. A tripulação do 
comando — Spock, Uhura, Sulu — haviam sido arrancados de suas cadeiras; 
Ames, o chefe de segurança, ainda estava estirado no chão, com a aparência 



de quem havia enfrentado uma verdadeira batalha. 
— Spock! 
O primeiro oficial levantou-se com dificuldade e aproximou-se do 

capitão. 
— Estou aqui, senhor. O que pode ter acontecido? 
— Eu não sei. Tudo estava normal e, de repente... bum! Relatório de 

danos, por favor. 
— Certo — retomando o controle de si mesmo, Spock foi checar o 

computador. Exceto por um indicador ou outro, o painel estava desativado, 
como Kirk pode constatar por si próprio. Spock percebeu a inutilidade de 
insistir com os instrumentos. 

— Exceto pelos sistemas secundários, tudo está inoperante, senhor — 
disse o vulcano, indo ajudar Uhura, que ainda parecia tonta. — Estamos 
apenas em força de impulso. Se o sr. Scott estiver bem, a força auxiliar 
deverá ser ativada logo. Você está bem, tenente Uhura? 

Uhura assentiu, mas seu sorriso não convenceu a ninguém. Nesse 
momento, as luzes principais voltaram a funcionar, assim como os ruídos e 
zunidos característicos da ponte pouco a pouco começaram a encher o ar. 

— Senhor Scott — disse Spock, no intercom. — O senhor está no 
controle? 

Sulu estava meio grogue em sua cadeira e, assim como Kirk, arrependeu-
se de sacudir a cabeça para tentar livrar-se do mal-estar. Kirk apertou o 
botão no painel de sua cadeira. 

— Aqui é o capitão. Turmas de controle de danos, avaliação em todos os 
níveis. Todos os departamentos reportem-se ao computador central. 
Informes sobre baixas e avarias operacionais devem ser feitos ao primeiro 
oficial. Kirk desliga. Tenente Uhura, contate o controle da Frota Estelar. 
Informe que sofremos um impacto na área da Base Nove. Eu os quero em 
alerta. Talvez saibam algo que nós não sabemos. Sr. Spock? 

Spock voltou-se de sua estação, onde estava atento aos informes que 
recebia através do fone de ouvido. — Ferimentos sem gravidade entre a 
tripulação, capitão. Todos os conveses operando em sistema auxiliar. A 
engenharia informa que os motores de dobra não estão operacionais. O sr. 
Scott cancelou o piloto automático e está usando força de impulso para nos 
manter em órbita... 

— Órbita de onde, Spock? 
— Da Terra, senhor. Mas não tenho condições de dizer como chegamos 

até aqui. 
— Tela visual — pediu Kirk. 
A tela iluminou-se. A imagem da Terra apareceu, como deveria ser. 



— Estamos muito baixo na atmosfera para manter essa altitude — disse 
Spock. — O informe da engenharia diz que temos força de impulso 
suficiente para velocidade de escape. 

— Piloto, aumentar altitude. 
— Sim, senhor... Leme respondendo lentamente, senhor. 
— Senhor — chamou Uhura. — O canal normal da Frota Estelar só tem 

estática. Estou captando algo em outra freqüência, mas não consigo 
identificar o que é. 

— Ponha no áudio, tenente. 
Uhura acionou o alto-falante em seu painel. 
— ... noticiário das cinco e trinta. Cabo Kennedy. o primeiro vôo 

tripulado para a Lua está marcado para esta quarta-feira, às seis horas. O 
três astronautas que vão fazer esse vôo histórico... 

Kirk deu um pulo de sua cadeira. — O primeiro vôo à Lua! Você captou 
algum tipo de documentário, tenente? Isso aconteceu nos anos 70. 

Uhura concordou e tentou um outro canal, mas Spock disse, lentamente: 
— Aparentemente, capitão, é onde estamos. 

— Senhor Spock, isso não é hora de piadas. 
— Vulcanos não fazem piadas, capitão. No momento, tenho poucos 

dados, mas aparentemente nos chocamos com um componente subespacial 
de um campo gravitacional muito intenso, como o de uma estrela negra. O 
rebote que sofremos teve um efeito temporal, um efeito relativista. Poderei 
dar a leitura exata em alguns momentos, mas, por enquanto, 1970 parece 
uma boa aproximação. 

Kirk sentou-se novamente, aturdido. Uhura continuava rastreando as 
transmissões. Finalmente disse: — Capitão, estou captando uma transmissão 
terra-ar nesse setor. 

— Conferido — disse Spock. — Nossos sensores estão captando algum 
tipo de aparelho aproximando-se por baixo de nós, entre as nuvens e 
rapidamente. 

O alto-falante começou a transmitir: — Gaio Azul Quatro, aqui é Verde. 
Seguindo seu curso e o do objeto não-identificado. 

— Eu o tenho em minha tela — disse uma outra voz. — Vou segui-lo. 
— Ótimo, não o perca de vista. 
— Senhor Sulu, pode subir mais rápido? 
— Estou tentando, senhor, mas a resposta ainda é lenta. 
— Gaio Azul Quatro, estabeleceu contato visual! 
— Posso vê-lo agora 
— respondeu a segunda voz. 
— O objeto é imenso. Grande quanto um cruzador, talvez maior. Tem 



um formato de disco voador, com duas projeções cilíndricas em cima e uma 
embaixo. 

— Mandamos dois caças para ajudá-lo. Devem encontrá-lo em seu 
setor, em dois minutos. 

— Não estarei aqui. O objeto não-identificado está se afastando rápido. 
— Gaio Azul Quatro, tem ordens de aproximar-se do objeto e forçá-lo a 

aterrissar. Nós o queremos em terra. Deve derrubá-lo ou tentar evitar a 
fuga até que os outros aviões cheguem para apoiá-lo. 

— Entendido. 
— Ele pode atacar? — perguntou Kirk. 
— Acredito que sim, capitão. O aparelho é um interceptador equipado 

com mísseis, provavelmente com ogivas nucleares. Se nos atingir, será capaz 
de nos avariar seriamente, além de nossa atual capacidade de reparos. 

— Scotty! — chamou Kirk — Ativar raio-trator. Focalizar no aparelho e 
mantê-lo onde está. 

— Capitão, esse tipo de aparelho pode ser muito frágil e não agüentar a 
pressão do raio-trator — preveniu Spock. 

— Raio-trator acionado, senhor. Focamos no alvo — avisou Scott. 
Spock checou no visor de seu computador. — O aparelho está se 

quebrando, capitão. 
— Sala de transporte! Pode focar na carlinga do avião, sr. Scott? 
— Estou tentando, senhor. 
— Teleporte o piloto a bordo — disse Kirk, deixando sua cadeira em 

direção à saída. — Spock, assuma o comando. 

 
A figura que materializou-se na plataforma de transporte era uma 

estranha visão para Kirk até retirar o capacete e a máscara de oxigênio que 
estava usando. Então revelou-se ser um homem de tamanho médio, 
compleição bem formada e uma expressão rígida e determinada, apesar do 
olhar naturalmente surpreso. Um homem que, daqui a alguns séculos, daria 
um excelente tripulante de nave estelar, pensou Kirk. 

— Bem-vindo à Enteprise — disse, sorrindo. 
— Você... você fala minha língua! 
— Isso mesmo. Pode descer do transporte, senhor...? 
— Capitão John Christopher — disse o piloto, prontamente. — Força 

Aérea dos Estados Unidos, número de série 4857932. E essa é toda a 
informação que posso dar. 

— Acalme-se, capitão. Está entre amigos. Eu sou o capitão James T. 
Kirk e peço desculpas por trazê-lo a bordo dessa maneira. Mas não tivemos 



escolha. Não sabia que sua nave não suportaria o raio-trator. 
— Não me venha com essa conversa. Eu exijo saber... 
— Não está em posição de exigir nada, mas eu responderei a suas 

perguntas no tempo certo. Enquanto isso, procure relaxar. Você é nosso 
convidado. Eu acredito que vai achar tudo muito interessante. 

Kirk conduziu-o para fora da sala de transporte. John Christopher o 
seguiu, confuso, mas, como homem treinado para observar, não perdeu 
nenhum detalhe enquanto cruzavam o corredor. Quando uma bela tripulante 
carregando um tricorder passou por eles e cumprimentou o capitão, o piloto 
teve dificuldades em ocultar sua perturbação. 

— Passageira? — perguntou. 
— Não, tripulante. Cerca de um quarto de nossa tripulação é composta 

de mulheres. Cem mulheres, no momento. 
— Uma tripulação de quatrocentas pessoas? 
— Quatrocentos e trinta e sete. Agora, se entrar no elevador... 
Christopher obedeceu e logo surpreendeu-se de ver o aparelho 

movimentar-se horizontalmente, ao invés ir de para cima ou para baixo. 
Depois de digerir mais essa peculiaridade, comentou: 

— Deve ter custado muito dinheiro para construir uma nave como essa. 
— Sim, de fato. Existem apenas doze do mesmo tipo na Frota. 
— Frota? A Marinha? 
— Somos um serviço conjunto, capitão. Servimos à Federação de 

Planetas Unidos. 
— Federação de... planetas? 
— Isso mesmo. Na verdade, capitão... é um pouco difícil explicar. Nós... 

nós somos de seu futuro. Uma dobra no tempo nos trouxe até aqui. Foi um 
acidente. 

— Parece que você têm um monte de acidentes — comentou 
Christopher, de forma seca. — Mas não posso negar o fato de que vocês 
estão aqui, que essa nave e tudo mais existe — e, enquanto falava, as portas 
abriram-se para revelar a ponte de comando, onde Spock ocupava a cadeira 
central. — Mas eu nunca acreditei em homenzinhos verdes. 

— E nem eu — disse o vulcano, aproximando-se. 
Dessa vez Christopher não tentou esconder seu espanto.E Spock diz que 

nunca faz piadas, pensou Kirk, que apenas disse: 
— Capitão Christopher, este é meu primeiro oficial, comandante Spock. 
— Capitão — cumprimentou Spock, educadamente. 
— Por favor, sinta-se à vontade para dar uma olhada pela ponte, capitão. 

Estou certo que terá o bom senso de não tocar em nada. E penso que achará 
tudo muito interessante. 



— Interessante não é a palavra adequada para isso tudo — disse, 
aproximando-se do painel de comunicações, mas não antes sem dar mais 
uma olhada curiosa para Spock. Kirk compreendia bem sua atitude; para a 
tripulação, a figura do alienígena de orelhas pontudas já era uma coisa 
comum, mas Christopher precisava se acostumar, ainda mais que deveria 
ficar com eles por um bom tempo. 

— Atingimos um órbita estável fora da atmosfera da Terra, capitão — 
informou Spock. — Nossos escudos defletores estão operacionais agora e 
deve evitar que sejamos detectados de novo como um OVNI — fez um ar de 
desaprovação ao usar essa palavra. — O sr. Scott deseja falar com o senhor 
sobre os motores. 

— Muito bem, sr. Spock. Eu o conheço bem. O que está pensando? 
— No capitão Christopher. 
Kirk olhou para o visitante. Ele estava conversando com Uhura: a 

presença de uma linda africana operando a estação de comunicações 
evidentemente distraíra sua atenção, pelo menos temporariamente, e fizera 
com que esquecesse a figura do primeiro oficial. 

— O que tem ele? 
— Não podemos devolvê-lo à Terra. Já sabe muito sobre nós e está 

aprendendo mais. Não levanto suspeitas sobre seu caráter, que me é 
desconhecido, mas suponha que um homem inescrupuloso tenha acesso ao 
conhecimento dele sobre o futuro, representado por nós? Esse homem 
poderia se aproveitar... manipular indústrias básicas, até mesmo nações... e, 
fazendo isso, alterar o que vai ser. E se isso acontecer, capitão, o senhor e eu, 
tudo que conhecemos poderá deixar de existir. 

— E nós desapareceríamos? Até mesmo toda a Enterprise? 
— Como uma bolha de sabão. 
— Hum. Sabe, sr. Spock, sua lógica é exasperante — Kirk voltou-se 

para Christopher: — Seu traje de vôo deve ser desconfortável. Uhura, peça à 
intendência algumas roupas para o capitão Christopher... Depois, quero vê-lo 
em meu alojamento. 

 
Kirk estava consultando o computador quando Spock e o capitão 

Christopher chegaram. Ele os mandou sentar. 
— Diário de bordo, suplemento: o engenheiro Scott informa que os 

motores de dobra podem ser reparados. Determine o grau e a natureza dos 
danos, compute a natureza e magnitude das forças responsáveis e programe 
soluções possíveis. 

— Afirmativo, computando — respondeu a voz metálica. 



Christopher não reagiu, já mais acostumado com as surpresas. 
— Kirk desliga. Agora, capitão, temos um problema. Vou ser direto: o 

que vamos fazer com você? Não podemos devolvê-lo. 
— O que quer dizer com não podem? O senhor Spock me disse que seu 

transporte pode funcionar até mesmo a longas distâncias. 
— Não é o transporte. Você sabe como será o futuro, capitão. Se alguém 

mais souber, o curso de tudo pode ser mudado... e destruído. 
— Eu entendo — disse Christopher, depois de uma pausa. — Mas meu 

desaparecimento também pode mudar as coisas. 
— Aparentemente, não — disse Spock. — Eu fiz um levantamento de 

dados históricos no computador. Eles não mostram qualquer contribuição 
relevante do capitão John Christopher. Existiu um escritor popular com o 
mesmo nome, mas era apenas uma pseudônimo. E você não é ele. 

Christopher mostrou-se frustrado, mas não por muito tempo. Levantou-
se e começou a andar pela cabine, mas em seguida voltou-se para Kirk. 

— Capitão, se fosse uma questão de preferência pessoal, eu ficaria. Daria 
meu braço direito para aprender mais sobre essa nave... sobre tudo. É um 
avanço espetacular e devem existir outros além deste. Mas minha vontade 
não conta. É minha obrigação reportar o que eu vi. Eu tenho um juramento a 
respeitar. O que faria em meu lugar? 

— A mesma coisa — disse Kirk, lentamente. — Eu o entendo 
perfeitamente. Você é o tipo de homem que nós recrutaríamos para nosso 
serviço. Mas também temos nossos juramentos. E não posso permitir que 
faça qualquer relatório a nosso respeito. 

— Tenho esposa e duas filhas — disse o piloto, por fim. 
— Acho que isso não faz diferença para você. 
— Faz muita diferença para mim, capitão. Mas não posso deixar isso me 

influenciar. 
— Como piloto e militar, sempre teve de contar com um alto risco de 

vida, com a possibilidade de virar uma baixa — interferiu Spock. — Sabia 
disso quando se casou, assim como sua esposa. Apostou contra o futuro, com 
muitas probabilidades contrárias. Infelizmente, nós somos o futuro 

e você perdeu. De fato, você agora é uma baixa. 
— Não pense que o sr. Spock sente menos do que eu a respeito disso 

tudo 
— acrescentou Kirk. — Mas a lógica é uma de suas especialidades e o 

que é diz é certo. Só posso dizer que lamento muito, de verdade 
— Nesse momento, o intercom o interrompeu. — Com licença, um 

momento. Kirk falando. 
— Engenharia, capitão. Tudo meio precário, mas estamos indo com os 



consertos. Podemos reativar em quatro horas. 
— Excelente, Scotty. Não há nada que você não conserte. 
— Eu faço meus milagres, capitão. Mas... 
— Mas, o quê? 
— Bem, senhor... Posso consertar motores, mas não tenho como 

construir uma máquina do tempo para o senhor. Os motores vão ser 
reparados, mas não temos aonde ir nesse tempo. Anos 70, a humanidade está 
confinada à Terra. Se sairmos daqui, o espaço lá fora, nesse período, está sob 
o regime da Tirania Vega e o senhor lembra muito bem o que aconteceu 
quando nós os encontramos pela primeira vez... Entende o que eu quero 
dizer? 

— Receio que sim. Muito bem, Scotty, prossiga com os trabalhos. 
— Sim, senhor. Desligando. 
Christopher estudava a situação com um certo triunfo no olhar. Mas seu 

comentário seguinte, ao contrário, deu a impressão de ser uma sugestão 
honesta, quando poderia ser, na realidade, apenas um artifício para certificar-
se de que a situação agora estava em seu favor. 

— O sr. Spock me disse que é meio-vulcano. Vocês podem alcançar 
Vulcano daqui, não é? Não,fica na órbita de Mercúrio? 

— Vulcano não é um décimo terceiro planeta do sistema solar. Na 
verdade, o pai do sr. Spock é um nativo do planeta Vulcano, do sistema 40 
Eridani. É claro, poderíamos ir para lá também... 

— ... mas no período relativo a esse tempo — concluiu Spock. — Se 
formos com a Enteprise para lá, também nos arriscamos a reescrever a 
história futura de Vulcano. Capitão, esse é o mais perfeito caso de Ordem 
Geral Número Um que eu já encontrei. 

— Nossa Primeira Diretriz — explicou Kirk a Christopher — proíbe a 
interferência com o desenvolvimento normal de uma cultura alienígena. Isso 
não me ocorreu até o sr. Spock mencionar, mas agora vejo que ela se aplica 
ao caso. 

— Muito ruim, capitão — comentou Christopher, sem se preocupar 
agora em esconder sua satisfação. — Talvez eu não possa voltar para casa, 
mas vocês também não podem. São tão prisioneiros do tempo quanto eu sou. 

— Acredito, senhor, — disse Spock — que a colocação do capitão 
Christopher é muito lógica. 

 
Era lógica e complexa, como Kirk logo compreendeu. Ainda existia o 

problema dos suprimentos e do combustível. A Enterprise não podia 
aterrissar em qualquer planeta, principalmente em seu planeta natal. E era 



ridículo considerar a possibilidade de roubar comida, água e combustível 
para uma nave com 437 pessoas a bordo. E quanto ao capitão John 
Christopher, que já havia tentado fugir usando o teletransporte e quase o 
conseguira? Que futuro teria se a Enterprise conseguisse voltar a seu próprio 
tempo? Ele seria arcaico, inútil, uma curiosidade, é claro. Talvez pudesse ser 
treinado para adaptar-se, mas jamais esqueceria esposa e filhos. 

Essas eram preocupações que Kirk resolveu partilhar com Leonard 
McCoy, o médico-chefe da nave. 

— Traga-o aqui e eu darei uma olhada no caso. 
Kirk deu a ordem pelo intercom. — Você acha que podemos fazer isso? 
— Depende do grau de envolvimento dele com a esposa. Alguns 

casamentos são apenas rotina. Vamos ver o que os testes encefalográficos 
dizem. 

— Agora você parece o Spock falando. 
— Ah, bom, se você quer implicar, eu vou embora. 
Kirk não pode deixar de sorrir, mas logo voltou a ficar sério. — Se 

dependemos do grau de envolvimento dele com a esposa, então podemos 
esquecer. Ele é do tipo de dedicação total. Sua tentativa de fuga é um bom 
exemplo. 

Spock chegou acompanhado de Christopher. 
— Capitão, não sei o que o dr. McCoy tem em mente, mas acho que será 

inútil agora — disse Spock. — Tenho novas informações. Acho que cometi 
um erro em meus cálculos. 

— Oh! — ironizou McCoy. — Isso pode ser uma ocasião histórica. 
Spock ignorou solenemente o comentário. — Descobri que temos de 

devolver o capitão John Christopher à Terra. 
— Por quê? Você disse que eu não fiz nada de importante — disse 

Christopher. 
— Má escolha de palavras. Eu me referia a contribuições culturais. 

Deixei de relacionar no meu exame as possíveis contribuições genéticas. Vi, 
depois de uma nova verificação dos fatos, que seu filho, coronel Shaun 
Geoffrey Christopher, dirigiu, ou dirigirá, a primeira sonda terrestre a 
Saturno, o que é um feito significativo. E o menino ainda não nasceu. 

Christopher abriu um sorriso de orelha a orelha. — Um menino... — 
murmurou, para ninguém em particular. — Eu vou ter um menino. 

— E nós — completou McCoy — uma dor-de-cabeça. 
— Não — disse Kirk. — Temos de resolver isso. Temos uma dupla 

obrigação agora, e ambas antagônicas. 
— Talvez seja possível satisfazê-las de uma só vez — disse Spock. 
— Como? Diga, homem! — McCoy estava ansioso. 



— Tenho os resultados dos dados que o senhor mandou o computador 
analisar e não existem dúvidas de que o motivo de estarmos aqui foi uma 
colisão com uma estrela negra. Para voltarmos para casa, temos de criar um 
efeito similar. 

— Você sabe de alguma estrela negra nas proximidades? E como isso 
resolve o problema do capitão Christopher? 

— Existe uma estrela negra bem próxima, capitão, mas não podemos 
usá-la porque está fora do alcance de nosso transporte, o que dificultaria a 
volta do capitão Christopher à Terra. Mas o engenheiro Scott acredita que 
poderemos usar nosso próprio Sol na tentativa. Diz que será uma operação 
difícil, mas nos oferecerá certas vantagens. Em síntese, se fizermos uma 
passagem hiperbólica em torno do Sol a velocidade de dobra oito... 

— Não com minha nave — advertiu Kirk, muito sério. 
— Por favor, capitão, ouça-me primeiro. Precisamos dessa velocidade 

porque devemos compensar o relativamente fraco campo gravitacional do 
Sol. E ainda existem as vantagens. O que vai acontecer, se nada sair errado, 
é que vamos voltar no tempo à medida que aceleramos para atingir a volta 
hiperbólica... 

— Ah, que beleza, é 
disso que precisamos... — comentou McCoy. 
— Calado, Magro. Quero ouvir isso. 
— ... e quando estivermos fazendo a volta na curva, haverá um efeito de 

estilingue, que nos jogará para frente no tempo. Se isso for calculado com 
precisão, poderemos usar o feixe de transporte uns dois ou três minutos antes 
de chegarmos aqui pela primeira vez, antes de aparecermos no céu do 
planeta. Nesse momento então, devolvemos o capitão Christopher a seu 
avião, que, então, ainda não terá sido destruído. A partir daí, toda a cadeia de 
conseqüências irão seguir normalmente. Na verdade, tudo o que aconteceu 
não terá acontecido. 

— Tem certeza disso? Spock ergueu uma sobrancelha. — Não, senhor, é 
claro que não tenho certeza. Mas o sr. Scott e eu achamos que pode dar 
certo. E o computador concorda. Não existe uma certeza definitiva para um 
problema dessa natureza. 

— Isso é verdade — concordou Kirk. — Mas não vejo como isso resolve 
nosso problema com o capitão Christopher. Vamos devolvê-lo para casa, 
mas com a memória intacta, o que estamos tentando evitar a todo custo. Isso 
destruiria a Enterprise no futuro. 

Houve um breve silêncio. Spock e McCoy entendiam o quanto custaria a 
Kirk uma decisão. Spock falou, gentilmente: 

— Capitão, o sr. Scott e eu pensamos nisso. Tenha em mente que o 



capitão Christopher chegará em casa antes de ter sido trazido a bordo de 
nossa nave. Não haverá nada do que lembrar... porque nada terá acontecido. 

Kirk voltou-se para o piloto do passado. — Isso o satisfaz? 
— Eu tenho escolha? Bem, não me queixo. Vou para casa... e 

obviamente 
não posso cumprir com minha obrigação se eu não me lembrar do que se 

trata. Só que... 
— Só, o quê? 
— Bem, nunca pensei que iria ao espaço. Estava na fila para fazer parte 

do programa espacial, mas não passei. 
— Então dê uma boa olhada, capitão. Chegou aqui na frente de todo 

mundo. Não fomos os primeiros. Foi você. 
— É, eu sei — suspirou, olhando seus punhos fechados. — E eu vi o 

futuro, também. Um grande dádiva... É pena ter de esquecer. 
— Quantos anos você tem? — quis saber McCoy. 
— Eu? Trinta. 
— Então, capitão Christopher, talvez em sessenta anos, ou um pouco 

mais, venha a esquecer coisas tão importantes quanto esta... sua esposa, seus 
filhos, talvez cada fato que você já tenha vivido. Esquecera cada coisa que já 
amou e, o que é pior, não vai mais se importar. 

— Isso por acaso serve de consolo? — perguntou. — Se é esse o tipo de 
filosofia que existe no futuro, então não faço questão de conhecer esse 
tempo. 

— Não estou sendo fatalista — disse McCoy, gentil. — Só estou 
tentando lembrá-lo de um outro lado de nossos avanços. Sou médico e 
convivo muito com a morte. E isso não me desencoraja. Pelo contrário, estou 
tentando chamar sua atenção para coisas que são mais importantes para você 
do que ter visto homens do futuro e todo seu aparato tecnológico. Você 
ainda terá isso tudo, embora não vá se lembrar mais de nós. Estamos 
tentando dar isso tudo a você, todos esses sessenta e tantos anos que você 
teria, no final de tudo, desperdiçado num futuro que jamais entenderia, 
porque não seria o seu futuro. O fato de ter de esquecer nosso encontro em 
troca de tudo o que tem pela frente me parece um pequeno preço que você 
tem a pagar. 

Christopher fitou McCoy como se nunca o tivesse visto antes. Depois de 
uma longa pausa, disse: 

— Eu estava errado. Mesmo que lembrasse, não faria nada para destruir 
um futuro em que... em que existem homens como vocês. Agora vejo que 
isso está acima de toda essa eficiência e aparato tecnológico. Estou 
orgulhoso de ser seu ancestral. Capitão Kirk, concordo com tudo o que o 



senhor decidir. 
— E sua coragem é a base de tudo que temos pela frente — disse Kirk. 

— Senhores, a seus postos. 
— Precisamos considerar — disse Spock — que a tentativa talvez não dê 

certo. 
— Esse é o tipo de filosofia que eu dispenso — disse McCoy. 
— Vamos nos arriscar com o que temos. Vamos até a ponte, capitão 

Christopher. Você pagou e tem direito a sua última corrida pelo espaço e, 
por sinal, uma corrida bem agitada. 

Christopher sorriu. — É do tipo que eu gosto. 

 
Agitada era pouco para caracterizar a viagem que faria a Enterprise. A 

dobra oito era uma aceleração usada apenas em casos de extrema emergência 
— embora esse fosse o caso — e não podia ser mantida por muito tempo 
sem um sério risco de danificar a nave. Era perturbador sentir a monstruosa 
estrutura da Enterprise, sempre tão sólida e estável, vibrar intensamente sob 
a violenta pressão exercida em seus motores. 

Para Kirk também era perturbador observar os planetas exibidos pela tela 
numa rotação contrária, à medida que a combinação da aceleração com as 
energias gravitacionais produzia o movimento de volta no tempo. 
Felizmente, para sua própria sanidade, não precisava observar por muito 
tempo, pois a aproximação com o Sol tornava necessária a desativação total 
dos sensores. A nave teria de voar às cegas. 

Quando a volta foi completada e os sensores puderam ser ativados 
novamente — e os planetas readquiriram sua rotação normal —, a 
Enterprise iniciou a curva do tempo. Na sala de transporte, o capitão John 
Christopher esperava, tenso, já de volta a seu traje de vôo. 

— Passando 1968 — disse Spock, em sua estação. —Janeiro, 1969... 
março... maio... julho... o ritmo está aumentando... novembro... 

Kirk apertou os braços de sua cadeira. Faltava pouco para o momento 
exato do transporte. A delicadeza dessa operação não depender de mãos 
humanas, por isso estava à cargo do computador. 

— Junho... agosto... dezembro... 1970 agora...  
DE repente, por um só instante as luzes diminuíram. Foi rápido que 

quase pareceu eu uma ilusão. 
— Sala de transporte! Vocês já... 
Não houve tempo de completar a pergunta. As luzes diminuíram de novo 

e todas as estrelas deram a impressão de estar fora de lugar. 
Quando as estrelas reassumiram sua aparência normal e os instrumentos 



Enterprise indicaram que a velocidade agora era dobra um, a gigantesca 
fábrica do Universo voltara a funcionar normalmente. 

— E então, sr. Spock? 
— Conseguimos, senhor. 
— Sala de transporte, têm imagens do teleporte? 
— Sim, senhor. Aqui está. 
A imagem foi transmitida por uma tela auxiliar. Nela, Kirk pode ver o 

capitão Christopher na carlinga de seu avião não-destruído. Ele parecia ileso, 
embora um pouco confuso. 

— Acabamos fazendo uma revisão de Ornar Kayham— disse Spock. 
— Ornar? — perguntou Kirk. — Como assim? 
— O verso que fala do dedo que se move. O poeta diz que toda vez que 

o dedo escreve, seu movimento prossegue e não temos o poder de apagar 
uma linha sequer que tenha sido escrita. Mas, aparentemente, fizemos isso, 
senhor. 

— Não. Não acho que esse seja o caso. A história não pode ser mudada. 
Talvez não tenhamos sido capazes de fazer algo diferente do que de fato 
fizemos. Mas isso é um problema para filósofos. Por enquanto, sr. Spock, 
acho que os lauréis do grande Ornar estão assegurados. 



Sobre o episódio 
 
Esse é, sem dúvida, um dos episódios mais populares da série e não sem 

motivo: é uma história leve, cheia de aventura com momentos engraçados e 
mexe com a viagem no tempo (tema sempre favorito). Mais do que isso, é a 
reprodução da realização do sonho de qualquer fã do seriado: um homem do 
século XX visitando uma nave como a Enterprise. 

É claro que existem complicações, entretanto, o capitão Christopher, 
nosso homem do século XX, não pergunta sobre sua "visita", ele quer apenas 
voltar para casa. E, em sua primeira visita a um OVNI (com alienígenas em 
roupas exóticas, que falam sua língua, empregam bonitas mulheres como 
pessoal de tripulação e, acima de tudo, não acreditam em homenzinhos 
verdes) ele até que transita pela nave com grande segurança. O único aspecto 
da Enterprise que verdadeiramente parece impressioná-lo é sua primeira 
visão da tenente Uhura, talvez a mais eloqüente testemunha de sua saúde 
mental e física. 

Amanhã é ontem é uma história típica de D. C. Fontana e sua facilidade 
em escrever para os personagens, colocá-los em situações cômicas, sem ferir 
sua dignidade, e, através disso, mostrar sua faceta mais humana, até mesmo 
no caso do sr. Spock. Também é a primeira vez que o senhor Kyle, dublê de 
navegador e chefe dos transportes, aparece no seriado, mais um personagem 
secundário que teria sido mais interessante se fosse bem aproveitado. 

A adaptação de James Blish de certa forma sintetiza bastante o episódio 
que foi levado ao ar, mas aproveita um discurso de McCoy, não aproveitado, 
que traduz bem o fascínio exercido por esse personagem, inspirador de 
dezenas de futuros médicos. 
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Tudo começou cem anos antes, quando a nave Archon foi dada como 
perdida em condições misteriosas no planeta Beta 3000. 

Agora, tanto tempo depois, dois tripulantes de uma outra nave estelar, a 
Enterprise, enviada para tentar descobrir o paradeiro da Archon, estavam 
prestes a entrar para o rol dos desaparecidos no mesmo misterioso planeta. 
Eles encontravam-se correndo através de uma das ruas de uma cidadezinha 
aparentemente inofensiva, daquele planeta aparentemente inofensivo, 
quando um deles tropeçou e caiu. Sulu parou para ajudá-lo. 

— O'Neill, levante-se! Temos de continuar! 
Ninguém na rua parecia prestar atenção neles. Ninguém se ofereceu para 

ajudá-los. Como transeuntes casuais, os habitantes de Beta 3000 bem 
poderiam ganhar o prêmio da indiferença total. 

Ainda caído, o tenente O’Neill estava ofegante. — Não adianta, 
Sulu. Eles estão em todos os cantos! Veja! Lá está um deles! Um dos 

Legisladores! — O oficial apontou em direção a uma criatura encapuzada, 
que se aproximava com um bastão na mão. Depois, apontou para uma 
segunda figura, igualmente vestida. 

Sulu acionou seu comunicador. — Grupo de descida para a Enterprise. 
Capitão, transporte-nos! Depressa! Emergência! — Olhou para O’Neill. — 
Agüente firme, tenente. Eles vão nos levar de volta para a nave a qualquer 
momento... 

Com dificuldade, O’Neill colocou-se de pé. — Corra, Sulu! Temos de 
fugir! Você sabe do que eles são capazes! 

— O’Neill!  
Mas o tenente já estava descendo a rua. Sulu, apavorado, viu uma das 

figuras encapuzadas aproximar-se dele e tocá-lo suavemente com o bastão. 
De repente, o piloto da Enterprise sentiu-se invadido por uma incrível 
sensação de paz, livre de qualquer tensão, engolfado por um ar beatificado 
de completa serenidade. Nesse momento, o feixe de transporte da Enterprise 
captou o padrão de Sulu e iniciou sua desmaterialização. 

Na sala de transporte da nave, o processo estava apresentado 
dificuldades de ser concluído. As luzes no painel de controle começaram a 
falhar. Kirk e o jovem sociólogo Lindstrom estavam ao lado de Scott nos 
controles, observando atentamente. Quando a figura de Sulu finalmente 



tomou forma e substância, Kirk surpreendeu-se em vê-lo vestido não com o 
uniforme, mas com' um grosseiro conjunto de calça e paletó, habitualmente 
usados pela população masculina de Beta 3000. Ele correu ao encontro de 
seu piloto. 

— Sulu, o que aconteceu? Onde está o tenente D'Neill? 
A resposta de Sulu parecia entorpecida. — você... não pertence ao 

Corpo. 
Kirk olhou para Scott. O engenheiro assentiu e acionou o intercom. — 

Dr. McCoy. Venha a sala de transporte, por favor. E depressa. 
Sulu deixou a plataforma de transporte com deliberado cuidado. Olhou 

para Lindstrom e sua face foi invadida pela fúria. Mostrou o uniforme 
embrulhado que trazia debaixo do braço. 

— Você fez isso! Eles sabiam que nós éramos os Archons! Essas eram 
as roupas que os Archons usavam! Não estas, não estas... — disse, 
mostrando as próprias vestes. Então jogou o uniforme contra Lindstrom. 

— Calma, Sulu — disse Kirk. — Está tudo bem. Agora conte o que 
aconteceu lá embaixo. 

Sulu cambaleou. Kirk o ajudou a equilibrar-se quando McCoy chegou, 
trazendo seu medikit. — Jim! Onde está O’Neill? 

Kirk sacudiu a cabeça. — Landru... Landru... — começou a murmurar 
Sulu, como se estivesse recebendo uma mensagem de sumo significado. 

Kirk sentiu um calafrio ao ouvir o misterioso murmúrio de Sulu. — O 
que aconteceu lá embaixo? O que eles fizeram a você? 

A resposta veio sem inflexão. — Eles são maravilhosos. São as pessoas 
mais doces e amigáveis do universo. Eles vivem num paraíso, capitão. 

Na enfermaria McCoy não conseguiu maiores informações de Sulu, a 
não ser as mesmas palavras, as mesmas frases, repetidas automaticamente, 
como se fosse uma gravação. Foi essa repetição eterna e a falta de 
explicação sobre a condição de Sulu e o desaparecimento de O’Neill que 
fizeram Kirk teleportar-se para o planeta com um grupo de homens. Quando 
eles materializaram-se — Kirk, Spock, McCoy, Lindstrom e dois seguranças 
— encontraram-se diante de uma casa de tijolos, na esquina de uma ampla 
rua. 

— Materialização completa. Desligando — avisou Kirk via 
comunicador, observando Lindstrom, que já estava investigando ao longo da 
rua. Seu rosto estava iluminado com vivo interesse e curiosidade. Eles o 
seguiram e, já em meio a transeuntes, Kirk pôde perceber dois seres 
encapuzados, usando túnicas pesadas e carregando longos bastões. O pouco 
que se podia ver de suas faces era impenetrável, a expressão de quem retém 
um segredo de inestimável valor. Seus olhos eram opacos, sem vida. Seu 



sorriso era tão vazio quanto amigável. Kirk tomou o cuidado de retribuir a 
reverência. 

— Estranho — comentou Spock, depois que as figuras passaram. 
— Opinião, senhor Spock? 
— A expressão daquele homem, capitão. Muito parecida com a do 

senhor Sulu quando chegou a bordo. Entorpecida, ausente. 
— Vamos descobrir se todos os habitantes desse planeta são parecidos 

— disse Kirk, tomando a dianteira num ímpeto, seguido de perto por seus 
homens. Todos os habitantes com os quais cruzaram lhe ofereceram o 
mesmo sorriso brando. Foi quando um jovem forte e com rosto ingênuo 
parou para falar com Kirk. — Boa noite, amigo. Meu nome é Bilar. Como se 
chama? 

— Kirk. 
Ele mantinha o sorriso meio estúpido. — Vocês são Estrangeiros? 
Kirk concordou. 
— Vieram para o Festival, não é isso? — perguntou o homem. —Já têm 

lugar para dormir? 
— Não. Não ainda. 
— Podem ir à casa de Reger. Ele tem quartos — O homem apontou para 

o fim da rua, em direção ao relógio na torre de um prédio. — Mas devem se 
apressar. Já é quase Hora Rubra. 

O mostrador do relógio indicava que eram quase seis horas. — O 
Festival começa às seis? — perguntou Kirk. 

Mas o interesse de Bilar estava voltado para uma graciosa moça, que 
vinha apressada em sua direção. Bilar a fez parar. — Tula, esses amigos são 
Estrangeiros e vieram para o Festival. Seu pai pode arranjar um quarto para 
eles, não é mesmo? 

Tula, com os olhos negros fixos nos cabelos louros do charmoso 
Lindstrom, sorriu, timidamente. — Vocês são do Vale? 

Lindstrom retribuiu o sorriso. — Isso. Acabamos de chegar. 
— Não recebemos muitas visitas do Vale. Meu pai ficará feliz em 

acomodá-los. Ele não se importa com a procedência dos Estrangeiros. 
— Seu pai tem uma pensão? 
Ela riu. — Que nome engraçado. Fica bem ali — disse, indicando um 

prédio de três andares, de aparência confortável, no fim da rua. Foi nesse 
momento em que o relógio do torre começou a bater as seis badaladas. Uma 
senhora respeitável que passava por perto liberou um grito estridente e 
ensandecido. Um homem, a alguns passos de Kirk, de repente investiu 
contra ele. O capitão esquivou-se, o empurrou e gritou para seus homens. — 
Para trás! Para trás! 



O grupo ficou junto, numa atitude defensiva. O pandemônio, sem a 
menor causa aparente, instalou-se ao redor deles. Homens iniciaram um 
combate corpo a corpo, agredindo-se uns aos outros com as mãos limpas ou 
com pedras, paus e barras. Uma mulher passou correndo, gritando, 
perseguida por um homem, que parecia exultante. Por todos os lados era 
possível ouvir o som de janelas sendo quebradas. Para o horror de Kirk e 
seus homens, Tula soltou um grito histérico e começou a se descabelar. Bilar 
a agarrou pelo pulso e começou a puxá-la. Lindstrom adiantou-se para salvá-
la, mas foi impedido por uma pedra atirada por alguém. A pedra atingiu seu 
ombro e o feriu. 

—Jim, que loucura é essa? — gritou McCoy, puxando Lindstrom para 
trás. 

— A loucura não pode atingir uma comunidade inteira de uma só vez, 
Magro... — As pedras começaram a chover contra eles. Um dos agressores, 
agitando um pedaço de madeira, gritava: — Festival! Festival! Festival! 

— Vamos embora daqui! — gritou Kirk. — Vamos para a tal casa que 
nos indicaram! 

Os homens da Enterprise correram todos juntos. No meio do caminho, 
uma jovem mulher, com seus vestido rasgado, agarrou o pulso de Kirk e se 
jogou em seus braços. Ele livrou-se dela, que correu liberando uma 
gargalhada ensandecida. As pedras continuavam sendo atiradas e uma delas 
atingiu o rosto de Kirk, que limpando o sangue com a mão, ordenou: 

— Corram! 
O tumulto os perseguiu até a porta da casa. Kirk começou a bater e, 

momentos depois, a porta foi aberta. Um homem idosos os olhou, surpreso. 
— Desculpe chegar assim, mas não esperava-nos esse tipo de recepção 

— explicou Kirk. 
No interior do lugar havia mais dois homens idosos. Um deles 

perguntou: — Bem-vindo. Vocês são Estrangeiros? 
— Sim. Nós somos... do Vale. 
O terceiro homem também manifestou-se: 
—Vieram para o Festival? 
— Isso mesmo. 
— Então por que estão aqui dentro? 
Kirk voltou-se para o primeiro homem, que os havia recebido. — Você é 

Reger? 
— Sou eu. 
—Tem uma filha chamada Tula? 
— Sim. Lindstrom tomou a frente de Kirk. — Então é melhor fazer algo 

por ela! Ela está lá fora, sozinha, em meio àquela loucura! 



Reger baixou seus olhos. — É o Festival. A vontade de Landru... 
O terceiro homem voltou a falar. —Reger, eles são homens jovens! Não 

são velhos o bastante para serem liberados! 
— Eles são visitantes do Vale, Hacom. 
Um brilho de fanatismo tomou conta dos olhos de Hacom. 
— E eles não têm Legisladores no Vale? Por que eles não estão no 

Festival? 
— Nos disseram que teria quarto para nós, Reger — interrompeu Kirk. 
— Está vendo, Hacom? Eles só estão procurando um lugar para 

descansar depois do Festival. 
— A Hora Rubra já começou! 
O tom de Hacom era tão hostil que Reger recuou. 
— Hacom, eles são Estrangeiros. O Vale tem costumes diferentes. 
— Está dizendo que Landru não está em toda a parte? 
O segundo homem resolveu mediar a situação. 
— Não, claro que Reger não disse uma blasfêmia dessas. Ele 

simplesmente está dizendo que o Vale tem costumes diferentes. 
Reger recobrou, então, o autocontrole. — Esses Estrangeiros vieram aqui 

atrás de abrigo. Devo expulsá-los? — Então, voltou-se para Kirk. — 
Venham, entrem. 

— Mas e a moça Tula? — insistiu Lindstrom. — Ela ainda está lá fora! 
Hacom o olhou com profunda desconfiança. — Ela está no Festival, 

jovem senhor. Como deve ser. 
— Depressa, por favor. Venham — chamou Reger, sentindo-se 

incomodado. 
Kirk e seus homens seguiram Reger, mas puderam ainda ouvir Hacom 

falar para o segundo homem. — Tamar, os Legisladores deveriam saber 
disso! 

A resposta de Tamar foi gentil. — É claro, Tamar, mas eles certamente 
já sabem. Eles não são infalíveis? 

Hacom não parecia satisfeito. — Você debocha deles! Você debocha dos 
Legisladores! E esses Estrangeiros não pertencem ao Corpo! — gritou ele, 
tomando a direção da porta, por onde saiu, enfurecido. — Vocês vão ver! 

Kirk percebeu que estavam no caminho certo para descobrir o que 
acontecia nesse planeta. Por mais incoerentes que fossem, as menções a 
Landru e à tal fraternidade ou sociedade denominada Corpo eram as mesmas 
feitas por Sulu em sua volta à nave. Ele estava satisfeito com os progressos 
que tinham feito. Através da janela do quarto simples ao qual foram 
introduzidos podiam acompanhar os distúrbios que caracterizavam a 
comemoração do Festival. Reger falou timidamente com Kirk. — Senhor, 



podem vir para cá depois do final do Festival. É um lugar tranqüilo. Vão 
precisar de repouso. 

— Reger, não pretendemos participar do Festival. 
A notícia chocou o hospedeiro, que foi até a janela e a escancarou para 

deixar entrar os ruídos do tumultos na rua. — Mas a hora é chegada! Ouçam 
só! 

— Gostaríamos de ouvir falar mais sobre esse... Festival de vocês. Sobre 
esse Landru, de que ouvimos falar. 

Reger tremeu ao pronunciar a palavra Landru. Em seguida, fechou a 
janela. — Landru — repetiu, baixinho. 

— Faz essas perguntas... despreza o Festival... Vocês são Estrangeiros, 
não é? Quem são vocês? 

— Quem é Landru? Reger ficou pálido. 
Então deixou o quarto quase correndo. Lindstrom ia abrir de novo a 

janela, quando Kirk o impediu. 
— Deixe fechada, sr. Lindstrom. 
— Capitão, sou um sociólogo! Não compreendo o que está acontecendo 

lá fora! 
— Nossa missão é descobrir o que aconteceu com nossa nave perdida e 

onde está O’Neill. Não estamos aqui para nos envolvermos com isso tudo... 
Lindstrom o interrompeu, eufórico. — Mas é um bacanal! E acontece 

espontaneamente, de uma só vez, com todo um povo! Temos de saber mais a 
respeito... descobrir mais! 

A voz de Kirk tornou-se severa. — Sr. Lindstrom, o senhor já me ouviu. 
Essa não é uma expedição para estudar a tradição de Beta 3000! 

— Capitão — interrompeu Spock — Em vista do que está acontecendo 
lá fora, devo sugerir que chequemos a condição do sr. Sulu? Qual deve ter 
sido a reação dele quando deu as seis horas. 

Kirk concordou e acionou seu comunicador. — Kirk falando. Tenente 
Uhura, informe sobre o sr. Sulu. 

— Acho que ele está bem, senhor. Como o senhor soube? 
— Soube o quê? 
— Que ele parece possuído. Precisou ser colocado sob sedação. 
— Quando exatamente ele ficou "possuído"? 
— Há uns seis minutos, capitão. 
— Ele disse alguma coisa? 
— Nada que fizesse sentido, senhor. Ele continuou repetindo o nome 

Landru, seja lá o que for. Está tudo bem aí embaixo, capitão? 
— Por enquanto. Mantenha os canais abertos. Kirk desliga. 
— Landru — repetiu Kirk, pensativo, aproximando-se da janela. As 



cenas na rua ainda eram as mesmas. Homens se agredindo com armas 
improvisadas. Outros perseguindo mulheres histéricas e semidespidas. Ao 
longe, um prédio ardendo em chamas. Entre pessoas ainda com sorriso 
complacentes em seus rostos explodiam os mais absurdos tumultos. 

Kirk voltou a olhar seus homens. —Acho que temos até a manhã. Vamos 
usar esse tempo de forma útil. McCoy, precisamos de leituras atmosféricas 
para determinar se existe alguma coisa no ar que leve a isso. Lindstrom, 
correlacione o que está vendo a outros paralelos sociológicos, se existe 
algum. Sr. Spock, o senhor e eu temos muito em que pensar. Quando 
partirmos pela manhã, quero ter um plano de ação. 

A noite não proporcionou um bom sono. As doze horas de total 
balbúrdia finalmente tiveram fim quando o relógio da torre acusou as seis 
horas da manhã. Já na primeira badalada, o silêncio tomou conta da cidade. 
No quarto da casa de Reger, todos, menos Kirk, tinham caído no sono. Bem 
desperto pela tensão da noite de vigília, Kirk achou que era hora de acordar 
seus homens. Foi quando ouviu que estavam batendo à porta. Sem surpresa, 
também ouviu o choro histérico de Tula. Lindstrom parecia agitado e Kirk o 
segurou pelo ombro. — Calma, sr. Lindstrom. Já não foi fácil para ela, por 
isso não torne as coisas mais difíceis. 

Eles encontraram Tamar junto a Reger, que, com expressão agoniada, 
estava abraçado à filha maltrapilha e ensangüentada. Ela afastou-se dele, 
rejeitando o carinho. 

— Está tudo bem agora, filha. Foi mais um ano. Está acabado até o 
próximo. 

— Magro! Venha até aqui. Precisamos de você! 
Quando McCoy tirou o hypospray de seu medkit, Kirk percebeu o olhar 

de ansiedade em Reger. 
— Ele vai apenas acalmá-la. Confie em nós, Reger. 
Lindstrom, que estava observando, não pode, mais uma vez, controlar 

seu temperamento. —Você nem mesmo tentou trazê-la para casa, Reger! 
Que tipo de pai é você? 

Reger o encarou e parecia torturado. — É a vontade de Landru. 
— Landru de novo — observou Kirk. — Landru... o que é Landru? 
Reger e Tamer trocaram olhares aterrorizados. — Então é verdade. 

Vocês não participaram do Festival ontem à noite — disse Tamer, surpreso. 
— Não, não participamos. 
Reger gritou, apavorado. — Você não pertencem ao Corpo! — Ele olhou 

ao redor, como se à procura de um ponto de orientação, em um mundo que 
começava a se esfacelar. Observou McCoy conduzir Tula, já sob efeito do 
calmante, até um sofá para deitá-la. — Ela vai dormir — explicou o médico. 



Reger aproximou-se da filha e olhou diretamente para McCoy. — Vocês 
são... Archons? 

— E se fôssemos? — perguntou Kirk. 
— Foi dito que outros os seguiriam. Se vocês de fato forem Archons... 
— Devemos escondê-los! — gritou Tamar. — Depressa! Os 

Legisladores! 
— Podemos cuidar de nós mesmos, amigo. 
— Landru saberá! Ele virá! 
A porta foi aberta com violência. Dois Legisladores encapuzados 

estavam parados na soleira, com Hacom a seu lado. O velho homem apontou 
com um dedo trêmulo em direção a Tamar. — É ele! Ele debochou dos 
Legisladores! Eu o ouvi! 

Tamar recuou, assustado. — Não, Hacom... foi uma piada! 
— Os outros também! Eles estavam aqui, mas desprezaram o Festival! 

Eu vi tudo! 
Um dos seres encapuzados falou: — Tamar... adiante-se. 
Tremendo, apavorado demais para ficar ereto, Tamar baixou a cabeça. 

— Eu ouço e obedeço a palavra de Landru. 
O Legislador ergueu seu bastão, apontando-o para Tamar. Uma espécie 

de chama saiu de sua extremidade e atingiu em cheio o coração do homem. 
Ele caiu morto. 

— O quê...? — Kirk estava chocado. 
O Legislador, ignorando o corpo caído no chão, dirigiu-se ao capitão. — 

Você atacou o Corpo. Você ouviu a palavra e desobedeceu. Você será 
absorvido. 

Ele ergueu o bastão contra Kirk e Lindstrom, fazendo um movimento de 
pegar o feiser, foi contido pelo capitão. 

— O que significa absorvido? 
— Está vendo? Está vendo? — gritou Hacom. — Eles não pertencem ao 

Corpo! 
— Você será absorvido. O bem é tudo. Landru é gentil. Você virá 

conosco. 
Pela primeira vez, o segundo Legislador ergueu seu bastão e apontou 

para a equipe da Enterprise. Reger, impotente, falou quase sem voz. — 
Devem ir. É a vontade de Landru. Não existe esperança. Devemos ir com 
eles... para as câmaras. Aconteceu a mesma coisa com os Archons. 

Lenta e deliberada-mente, os dois seres apontaram os bastões em direção 
a Kirk e Spock. Reger, fatalista e obediente, moveu-se para a porta. — Não, 
não vamos a lugar algum — disse Kirk. 

As duas faces impassíveis não se alteraram. — É a Lei. Você deve vir — 



falou o primeiro Legislador. 
— Eu disse que não vamos a lugar algum. 
As duas criaturas trocaram olhares. Então, hesitantes, recuaram e 

iniciaram uma breve conferência. -— Senhor — disse Spock, junto a Kirk. 
— Eles obviamente não estão preparados para lidar com esse tipo de 
desobediência direta. Como sabia? 

— Tudo o que eles fazem parece indicar um tipo de... estímulo de ação 
involuntária compulsiva. Eu apenas quis testar minha teoria. 

— Sua análise parece correta, capitão. Mas é uma condição totalmente 
anormal. 

Os dois Legisladores concluíram sua conferência. O primeiro falou 
soturnamente: — É visível que vocês simplesmente não entendem. Vou 
repetir a ordem. Vocês são ordenados a nos acompanhar até à câmara de 
absorção. 

Kirk apontou para o corpo caído de Tamar. — Por que matou esse 
homem? 

— Fora de questão. Você obedecerá. É a palavra de Landru. 
— Diga a Landru que iremos quando nos for conveniente. Então 

falaremos com ele. 
Um olhar de horror tomou conta das figuras impassíveis. O primeiro 

Legislador apontou o bastão de novo para Kirk, que o tirou de sua mão e o 
jogou no chão. Essa atitude deixou o encapuzado boquiaberto. Lindstrom 
pegou o bastão, o analisou e o entregou a Spock, enquanto o Legislador 
sussurrava: 

— Não podem... É Landru... — Ambos Legisladores ficaram 
congelados. — Fascinante, capitão. É apenas um tubo oco. Sem mecanismos 
— disse Spock a Kirk. 

Kirk observou os Legisladores, que não deram sinais de estarem ouvindo 
alguma coisa. Reger agarrou o braço do capitão. — Eles estão se 
comunicando... Temos pouco tempo. Por favor, venham... venham comigo. 

— Para onde? 
— Um lugar que eu conheço. Vocês estarão a salvo. Mas depressa! 

Devemos correr! Landru está vindo! 
O pânico do homem era genuíno. Depois de um instante, Kirk acenou 

para seus homens. Eles acompanharam Reger, deixando para trás as figuras 
imóveis dos Legisladores. Do lado de fora, a rua estava tomada pelos 
destroços do Festival: vidros quebrados, pedras espalhadas, pedaços de 
madeira, roupas rasgadas. O ar ainda estava inundado do cheiro da fumaça 
dos diversos incêndios. Mas as pessoas que passavam pelos escombros 
exibiam novamente um olhar pacífico, amigável e completamente vazio. 



— Que belo Festival, hein? Sr. Spock, o que pensa disso tudo? 
— É totalmente ilógico. Ontem, sem causa ou razão aparente, causaram 

destruição total. Já hoje... 
— Agora voltaram ao normal. Isto é, o que parece ser normal nesse 

planeta. Vejam Bilar, por exemplo. Ele está chegando com aquele olhar 
inocente, como se fosse incapaz de se comportar como um animal, como o 
fez. 

Bilar parou junto a ele. — Boa dia, amigos. 
Reger retribuiu o cumprimento e Lindstrom, irritado, segurou seu braço. 

— Foi ele quem feriu sua filha! Isso não significa nada para você? 
— Não foi ele. Foi Landru — disse o velho, sacudindo a cabeça. — 

Depressa! Não temos muito tempo! 
Nesse momento, quatro pessoas que passavam ficaram imóveis, como se 

não estivessem respirando. Todas elas, olhos bem abertos, pareciam 
concentradas em ouvir alguma coisa. 

— O que é isso? — perguntou Kirk. 
— Landru! Ele está convocando o Corpo. Veja como se reúnem. 
— Telepatia, capitão — concluiu Spock. 
De repente, as pessoas acordaram de seu transe momentâneo e 

começaram a pegar os pedaços de paus e pedras espalhados pela rua. 
Lentamente, como autômatos, movimentaram-se em direção ao grupo da 
Enterprise. Em suas faces vazias havia agora um ar insano e hostil. 

— Feisers... em tonteio — determinou Kirk. — Qual o caminho, Reger? 
O velho hesitou. — Talvez por aqui... mas Landru... 
— Daremos um jeito em Landru. Apenas nos tire daqui. 
Eles correram para um beco a frente deles, bem no momento em que as 

pedras começaram a ser atiradas em sua direção. Um homem bloqueou 
Spock com um barra na mão e um sorriso tão vazio quanto seus olhos. Kirk 
viu um outro grupo armado surgir no fim do beco. As pedras continuava 
voando contra eles. 

— Eu não quero feri-los! Mande-os ficar longe! — disse Kirk a Reger. 
— Eles são do Corpo. Isso é Landru! 
Ameaçadoras, as pessoas aproximavam de todos os lados e Kirk, 

agitando seu feiser, deu as ordens. — Apenas tontear! Feixe amplo! Fogo! 
O disparo simultâneo das armas atingiu um grande grupo de pessoas, que 

caiu sem fazer o menor barulho. Kirk voltou-se para mirar em um outro 
grupo e, mais uma vez, as pessoas foram ao chão em silêncio. Spock 
aproximou-se de umas das pessoas inconscientes. — Capitão! 

Kirk chegou até ele. A face calma de um dos homens desacordados 
pertencia ao tenente O’Neill. Kirk chamou os dois seguranças e os mandou 



pegar o corpo. — Esse é um de nossos homens — explicou a Reger. 
— Não é mais. Ele foi absorvido — protestou o velho. 
— Absurdo! Vamos levá-lo conosco, sr. Spock. 
— Estou dizendo que ele é um deles agora! Quando ele acordar, Landru 

nos achará através dele! Deixe-o aqui! Ele é nosso inimigo! Ele foi 
absorvido! 

A palavra novamente chamou a total atenção de Kirk. — Absorvido? 
— O Corpo absorve s inimigos. Mata apenas quando é necessário — 

explicou Reger, num terrível sussurro. — Quando os primeiros Archons 
chegaram, livres, fora de controle, se opondo à palavra de Landru, muitos 
foram destruídos. O resto foi absorvido. Deixe-o aqui. Seja sábio. 

— Vamos levá-lo conosco. 
— Capitão, agora que achamos O’Neill, vários embora daqui — disse 

Lindstrom. 
— Ainda não. Temos de descobrir o que aconteceu com os Archons. 

Reger, qual o caminho? 
Reger indicou à esquerda, ao final da rua. Os dois seguranças carregaram 

o corpo de O’Neill, seguindo o grupo liderado por Reger. Ele os levou a uma 
espécie calabouço, escuro, e tomado de estranhos objetos. Os seguranças 
deitaram O’Neill no chão e Reger foi até um esconderijo, de onde pegou um 
pacote embrulhado em trapos. Descoberto, o objeto revelou ser um painel 
translúcido, que passou a iluminar completamente a sala. 

— É algo muito curioso para essa cultura. Eu diria mais, impossível — 
observou Spock. 

— Isso é de antes de Landru. 
— Antes de Landru? Quanto tempo antes? — perguntou Kirk. 
— Não sabemos. Alguns dizem... mais de seis mil anos — Reger falava 

com um certo orgulho. 
Spock examinou o painel luminoso com seu tricorder. 
— Não identifico o metal, capitão. Mas isso requer uma avançada 

tecnologia para ser construído. Inconsistente com esse tipo de ambiente. 
— Mas não inconsistente em relação a algumas das coisas que temos 

visto. Aqueles bastões, aqueles tubos ocos, obviamente são antenas de algum 
tipo para transmitir força. Telepatia, quem sabe? — Ele percebeu o olhar 
admirado de Spock. — Que foi, sr. Spock? 

— Estou registrando geração de energia muito forte. 
— Incomum para esta área? 
— Inacreditável para qualquer área — Spock estava atento a seu 

tricorder. — Perto daqui, mas irradiando em todas as direções. 
Um gemido de O’Neill interrompeu a conversa. McCoy foi observar o 



homem inconsciente. — Ele vai acordar logo, Jim. 
Reger angustiou-se. — Não pode! Assim que ficar consciente, Landru 

nos encontrará. Através dele. E se os outros vierem... — Que outros? — 
Aqueles como eu... e vocês. Que resistem a Landru. 

— Uma resistência — concluiu Spock. — Como estão organizados? 
— Em três. Eu mesmo... Tamar, que agora está morto... e um terceiro. 
— Quem? 
Reger hesitou. — Eu não sei. Tamar era meu contato. 
— Jim — chamou McCoy. — Preciso de uma decisão. Mais alguns 

segundos... 
— Ele não pode recuperar a consciência! — gritou Reger. — Ele vai 

destruir a todos! Ele agora é parte do Corpo! 
Kirk mordiscou o lábio inferior. Então olhou para O’Neill.  
— Dê um sedativo a ele, Magro. Mantenha-o dormindo — Voltou-se 

para Reger. — Quero algumas respostas. O que é o Corpo? 
— As Pessoas. Você as viu. 
— E os Legisladores? — perguntou Spock. 
— Eles são braços e pernas de Landru. 
— E Landru é o cérebro. 
A voz de Reger assumiu um tom sem inflexão, quase mecânico, 

recitando ama lição de forma decorada. 
— Landru completa o rodo. Unidade e Perfeição, tranqüilidade e Paz. 
— Eu diria, capitão — interrompeu Spock, observando o velho — que 

essa sociedade é organizada através de um conceito fisiológico. Um Corpo, 
mantido e controlado por aqueles conhecidos como Legisladores, dirigidos 
por um cérebro... 

— Um homem que... — começou Kirk. 
— Não necessariamente um homem, capitão. 
— Essa resistência de vocês... se Landru é tão poderoso, como vocês 

sobrevivem? 
— Eu não sei. Alguns escaparam das diretrizes. Não muitos, mas alguns. 

Foi a mesma coisa com os Archons. 
— Fale-me sobre os Archons. 
— Eles recusaram-se a aceitar a vontade de Landru. Eles tentaram 

invadir o Corpo. Landru os trouxe lá do céu. 
— Ele trouxe uma nave estelar! — disse Kirk incrédulo para Spock. — 

Essas leituras de força que você registrou, Spock, elas são... 
— ... poderosas o bastante para destruir uma nave estelar? Afirmativo, 

capitão. 
Os dois olharam-se por um longo momento. Kirk, então, acionou seu 



comunicador. — Kirk para Enterprise. Responda! 
Ao invés de Uhura, foi Scott quem respondeu, com a voz visivelmente 

tensa. — Capitão! Estamos sob ataque! Feixes de calor vindos da superfície 
do planeta! 

— Relatório da situação. 
— Nossos escudos estão suportando bem, mas sugando toda a força. Se 

tentarmos usar a dobra ou propulsores de impulso, perderemos os escudos e 
queimaremos como carvão! 

— Condições de órbita, Scotty? 
— Órbita decaindo. A menos que esses feixes parem e possamos usar 

nossos motores, entraremos na atmosfera em menos de doze horas. 
— Mantenha os escudos levantados, Scotty. Faça o que puder para 

manter órbita. Tentaremos localizar a origem dos feixes e interrompê-los. 
A estática dificultava a comunicação de Scott. — ... Impossível... tentei 

circuitos de passagem de emergência, mas não funcionou... contate... 
Kirk tentou manter contato, mas a estática aumentou. Spock verificou o 

tricorder. 
— Capitão! Raios sensores! Acredito que estejamos sendo sondados — 

Ele concentrou-se nas leituras. — Sim. Bem forte. E direcionado para cá. 
— Bloqueie! 
— É Landru! — gritou Reger. 
Spock fez um ajuste em seu tricorder. Então sacudiu a cabeça. — Muito 

forte, capitão. Não podemos bloqueá-los — Ele ergueu os olhos do aparelho 
para a parede a sua esquerda, de onde começou a sair um estranho som. Kirk 
também olhou nessa direção. Na parede, uma luminosidade começou a se 
formar, oscilante, mas assumindo um padrão. Sua intensidade foi delineando 
uma figura que, aos poucos, adquiriu a forma e a substância de um homem 
idoso, mas imponente. Seus olhos eram gentis, sua expressão benigna, 
irradiando pura sabedoria. Ele os olhava com benevolência. 

— Eu sou Landru — apresentou-se. 
Reger caiu de joelhos, gemendo em terror. Spock observava curioso. — 

Uma projeção, capitão — concluiu ele. — Não é real. 
— Muito bem executada, sr. Spock. Sem qualquer aparelho por trás. 
Os olhos gentis da aparição estavam fixos neles. — Vocês vieram para 

destruir. Isso é triste. Vocês trazem a infecção. 
— Você está controlando minha nave. Eu ordeno que a libere. 
A boca falava como se os ouvidos não escutassem. 
— Vocês vieram a um mundo sem ódio, sem conflito, sem medo... sem 

guerra, doença, crime, sem maldade. Eu, Landru, busco a tranqüilidade, a 
paz para todos... o Bem Universal. 



— Nós estamos numa missão de paz e boa-vontade! — disse Kirk. 
Landru continuou, impassível. — O Bem deve transcender o Mal. Será 

feito. Tem sido assim desde o Princípio. 
— Ele não o ouve, capitão. 
Lindstrom pegou seu feiser. — Talvez ouça isso! 
— Não! — censurou Kirk. — Isso não vai ajudar em nada! — Voltou-se 

para a figura na parede. — Landru, ouça-nos. 
— Vocês serão absorvidos. Sua individualidade submergirá à Unidade 

do Bem. E, ao se tornarem uma parte comum do Corpo, encontrarão 
contentamento e satisfação. Vocês experimentarão o Bem Absoluto. 

O zunido começou a aumentar gradualmente. Landru sorria ternamente. 
— Haverá um breve momento de dor, mas algo inofensivo. A Paz e a 
Bondade dão suas bênçãos a vocês. 

Kirk deu um passo em direção à imagem. Mas o som ficava cada vez 
mais intenso, mais forte, cortante como a lâmina de uma espada. Reger caiu 
ao chão. McCoy e Lindstrom ajoelharam-se, tapando os ouvidos. Um dos 
seguranças curvou-se em desespero. Spock e Kirk mantiveram-se de pé por 
mais tempo, mas aos poucos foram sendo submetidos pela vibração até 
perderem a consciência. 

 
Kirk foi o primeiro a acordar e descobriu-se deitado em um catre, em 

meio às paredes de pedra de uma cela. Erguendo sua cabeça, viu Lindstrom 
começando a despertar. Kirk levantou-se e procurou Spock. 

— Spock! Spock!  
Lentamente, o vulcano abriu os olhos. Kirk foi até Lindstrom e começou 

a sacudi-lo pelos ombros. — Acorde, Lindstrom! Sr. Lindstrom! Acorde! 
Spock colocou-se de pé. — Capitão, onde está o doutor? 
— Não sei. Já não estava aqui quando eu acordei. Assim como o outro 

segurança. 
— Pelo número de catres nessa cela, deduzo que tenham estado aqui e 

foram removidos. 
— Onde será que estamos? 
Spock olhou ao redor. — Numa cela de segurança máxima, pelo jeito. 

Está com sua arma, senhor? 
— Não, todos os feisers sumiram. Já chequei — Ele aproximou-se da 

porta de aparência sólida. — Trancada, é claro. 
— Minha cabeça dói — reclamou Lindstrom. 
— Resultado natural das ondas subsônicas, sr. Lindstrom. Ondas sonoras 

controladas de forma a atuar nos impulsos auditivos. Se fossem mais fortes, 



teriam nos matado. Nessa intensidade, apenas nos deixou inconscientes. 
— Chega de análise. Vamos pensar num jeito de sair daqui. Sr. Spock, 

que tal a inabilidade dos Legisladores em lidar com o inesperado? 
— Não podemos contar que isso aconteça de novo, capitão. Não com 

uma sociedade tão organizada quanto esta, que deve proceder à correção de 
qualquer imperfeição. É interessante observar, contudo, que a reação a seu 
desafio foi muito similar a de um computador quando enfrenta uma situação 
de dados insuficientes ou contraditórios. 

— Está sugerindo que os Legisladores são meros computadores e não 
humanos? 

— Bem humanos, capitão. Mas não temos todos os fatos ainda. Há 
muitas falhas... 

Ele foi interrompido por um som vindo da porta. Kirk e os demais 
ficaram em alerta e a porta abriu-se. Um Legislador, com seu bastão 
apontado para eles, entrou seguido por McCoy e o outro segurança. Ambos 
pareciam felizes e vazios. Kirk observou McCoy, chocado. O Legislador 
fechou a porta, que trancou-se automaticamente. 

— Magro... McCoy sorriu para 
Kirk. — Olá, amigo. Eles nos disseram para esperarmos aqui. — O 

médico dirigiu-se para um dos catres vazios, sem dar sinais de 
reconhecimento em seus olhos vazios. 

— Magro! Você não me reconhece? 
McCoy o olhou, visivelmente surpreso. — Todos nós nos reconhecemos 

em Landru, amigo. 
— Parece com Sulu, capitão — observou Spock. Kirk agarrou o braço de 

McCoy, e começou a sacudi-lo. 
— Pense, homem! A Enterprise. A nave! Lembre-se da nave! 
McCoy sacudiu a cabeça. — Você fala coisas muito estranhas, amigos. 

Você veio de longe? 
Kirk estava enfurecido. — Magro, tente lembrar-se! 
— Landru lembra de tudo. Pergunte a Landru. Ele observa. Ele sabe — 

Um ar de suspeita passou pelos olhos do médico. — Você é estranho. Você 
não pertence ao Corpo. 

Kirk o largou, com uma lamúria. McCoy abandonou seu olhar de 
suspeita e, voltando a sorrir para o nada, foi sentar-se na cama. 

A porta abriu-se de novo e dois Legisladores pararam na entrada. Um 
deles ergueu seu bastão para Kirk. — Venha. 

Kirk trocou olhares com Spock. — E se eu não for? 
— Então você morrerá. 
— Eles estão certos, capitão. Foram reprogramados. É melhor ir com 



eles. 
Kirk assentiu. — Certo, Spock. fique com Magro. Veja se pode... 
— Venha! — ordenou o Legislador. 
Os dois bastões estavam direcionados para Kirk, que deixou a cela 

lentamente. Quando a porta fechou-se pesadamente atrás deles, Spock 
voltou-se para McCoy 

— Doutor, o que eles vão fazer com o capitão? 
McCoy sorriu beatificado. — Ele vai ao encontro da Alegria. Paz e 

Tranqüilidade. Ele vai encontrar Landru. A Felicidade pertence a todos que 
são abençoados por Landru. 

A sala à qual os Legisladores conduziram Kirk também era de pedra e o 
capitão desconfiou tratar-se da tal "câmara de absorção". Uma das paredes 
ostentava uma espécie de painel de controle, junto ao qual havia um outro 
Legislador. Kirk foi levado até a plataforma e, enquanto era seguro por um 
de seus captores, o outro o prendia com algemas. Os dois primeiros 
Legisladores deixaram o lugar. O eco de seus passos no corredor foram 
substituídos pelos de um quarto Legislador, sem capuz, que entrou na sala. 
Ele não deu importância a Kirk e dirigiu-se ao painel para cumprimentar seu 
companheiro. — Eu sou Marplon. Essa é a sua hora. Feliz comunhão. 

O Legislador assentiu. — Meus agradecimentos. Feliz comunhão — 
disse ele, deixando a câmara. Uma vez sozinho, Marplon olhou para Kirk. 
Sua expressão, pensou Kirk, era a de uma máscara mortuária. Marplon 
colocou um espécie de fone de ouvido e tocou os controles do painel com a 
autoridade de quem possuía muita experiência. A sala encheu-se com uma 
luz brilhante e multicolorida, acompanhada de um forte zunido. As luzes e o 
som pareciam ecoar dentro da mente de Kirk. 

 
Nesse momento, na cela em que estavam os homens da Enterprise, 

Lindstrom andava de um lado para outro, impaciente. Ele olhou desafiante 
para Spock. — Vamos apenas ficar aqui, esperando? 

— Existe pouco a fazer. A menos que saiba um jeito de arrombar a 
porta. 

— Isso é ridículo! Somos prisioneiros de um bando de caras da Idade da 
Pedra andando por aí em túnicas... 

— E aparentemente comandando poderes além da nossa compreensão. A 
situação não é tão simples, sr. Lindstrom. Nem ridícula. Mas muito, muito 
perigosa. 

Foi quando a porta foi aberta novamente e os dois Legisladores que 
lavaram Kirk, entraram apontando seus bastões para Spock. 



— Você. Venha. 
Por um rápido instante, Spock hesitou, mas logo tomou seu lugar entre 

os dois guardas, que o levaram para fora. Na câmara de absorção, Kirk o 
cumprimentou com um sorriso imbecil nos lábios. 

— Capitão! 
— Que a alegria esteja contido, amigo. A Paz e a Felicidade vão 

preenchê-lo. Você encontrará a paz de Landru... 
Sozinho, Kirk moveu-se lentamente para a porta, sem ser impedido pelos 

Legisladores. Spock o acompanhou com o olhar, sem esconder o horror por 
observar a total impassividade no rosto de seu capitão. 

Mas não teve muito tempo para lamentar o fato, pois já estava sendo 
algemado à parede. A curiosidade inveterada do vulcano, no entanto, agora 
estava direcionada para o painel de controle. Os dois Legisladores 
concluíram sua tarefa e foram embora. Marplon pressionou um botão em seu 
painel. As luzes coloridas foram ativadas. Spock as observou com vivo 
interesse. 

— Não demonstre surpresa — disse Marplon. — O efeito é inofensivo. 
Spock o olhou, curioso. O Legislador falava em voz baixa. — Meu nome 

é Marplon. Cheguei muito tarde para poder salvar seus primeiros dois 
amigos. Eles foram absorvidos. 

— E meu capitão? 
— Ele está bem. Inalterado — Ele moveu uma pequena alavanca e luz 

aumentou sua intensidade, assim como o ruído. Marplon afastou-se do painel 
para ir libertar Spock de suas algemas. — Eu sou o terceiro homem no trio 
de Reger. Estávamos esperando por seu retorno. 

— Não somos Archons, Marplon. 
— Seja lá como se chamam, vocês são o cumprimento da profecia. 

Pedimos sua ajuda. 
— Onde está Reger? 
— Ele vai nos encontrar. Ele é imune à absorção. Depressa! O tempo é 

curto. 
— Quem é Landru? 
— Não posso responder a suas perguntas agora. 
— Por que não? 
— Landru! Ele pode ouvir! — Marplon correu até seu console, de onde 

recolheu as armas dos tripulantes. Spock as pegou e começou a escondê-las 
na roupa. Foi quando dois Legisladores entraram. 

— Está feito — anunciou Marplon. 
Spock assumiu o olhar vazio e amigável. —-Que a alegria esteja com 

vocês — disse ele. 



— Landru é tudo — responderam os Legisladores. Spock seguiu 
caminho de volta para a cela, onde encontrou Kirk, sorrindo para o nada. 

Dois Legisladores chegaram para pegar o segurança que ainda não havia 
sido tratado. O rapaz ergueu-se, trêmulo, e saiu com eles. 

Spock aproximou-se de Kirk. — Capitão... 
— Paz e tranqüilidade para você, amigo — disse ele, então baixando a 

voz. — Spock, você está bem? 
— Perfeito, senhor. Tenha cuidado com o dr. McCoy. 
— Entendo. Landru? 
— Estou desenvolvendo uma teoria, capitão. 
— E? 
— Não aqui. O doutor... 
Mas McCoy já estava deixando seu catre para observá-los. Seu sorriso 

amigável foi substituído por um olhar de curiosidade, que logo transformou-
se num ar ameaçador. 

— Vocês falam em sussurros... Isso não é o costume de Landru. 
— Alegria para você, amigo. Que a tranqüilidade esteja com você. 
— Paz e harmonia — entoou McCoy, satisfeito. — Vocês fazem parte 

do Corpo? 
— O Corpo é um — respondeu Kirk. 
— Abençoado seja o Corpo. Saúde para todas suas partes — McCoy 

sorriu e voltou para seu catre. Kirk e Spock afastaram-se e ficaram de forma 
que seus rostos não pudessem ser vistos por McCoy. — Qual sua teoria, sr. 
Spock? 

— Essa é uma sociedade sem alma, capitão. Não tem espírito. Tudo é 
paz e tranqüilidade. A paz da fábrica, a tranqüilidade da máquina... todas as 
partes funcionando em harmonia. 

— Eu notei que a rotina é perturbada se alguma coisa inexplicada 
acontece. 

— Até uma nova ordem ser recebida. A pergunta é: quem dá essas 
ordens? 

— Landru. 
— Não existe Landru. Não no sentido humano. 
— Está pensando a mesma coisa que eu, sr. Spock? 
— Sim, capitão. Mas o que devemos fazer... 
— Devemos desligar a tomada, sr. Spock. 
— Senhor? 
— Landru deve morrer. 
Spock ergueu uma sobrancelha. — Nossa Primeira Diretriz de não-

interferência... 



 
— Refere-se a uma sociedade viva e evolutiva. Não acho que estejamos 

numa sociedade desse tipo... — Kirk parou de falar quando a porta voltou a 
abrir. 

Marplon e Reger, trazendo os comunicadores, entraram. — Esse é um 
presente de Landru para você — disse Marplon. As palavras cuidadosas 
visavam McCoy e o segurança já absorvido. Eles sorriram vagamente e 
McCoy assentiu, antes de voltar a deitar-se, fechando os olhos. Reger e 
Marplon correram até Kirk e Spock. 

— Trouxemos seus aparelhos de sinalização. Vão precisar deles. 
— Precisamos de mais informações sobre Landru. 
— A profecia diz... — começou Reger. 
— Não importa que o que a profecia diz! Se querem ser libertados de 

Landru, têm de nos ajudar! 
— Capitão... — preveniu Spock. 
McCoy voltou a olhá-los, novamente exibindo suspeita. 
— Eu o ouvi! Você não faz parte do Corpo! — Ele avançou para Kirk e 

agarrou seu pescoço. Spock tentou salvar o capitão, mas foi bloqueado pelo 
segurança. — Legisladores! — gritou McCoy. — Eles são traidores! 
Traidores! 

Com um drible, Kirk conseguiu libertar-se do médico. Dois Legisladores 
entraram, com seus bastões já erguidos, mas tiveram de enfrentar Kirk e 
Spock. Enquanto Kirk atingiu um deles com um golpe no pescoço, Spock 
fez o outro ficar desacordado com um toque de Vulcano. Reger e Marplon, 
acuados junto a parede, olhavam horrorizados para os Legisladores caídos. 

Com rapidez, Kirk começou a despir um dos guardas desacordados e 
Spock começou a fazer o mesmo. Enquanto vestia a túnica, Kirk inquiriu os 
outros. — Onde está Landru? 

— Não — sussurrou Marplon. — Não, não... 
— Onde podemos encontrá-lo? 
— Ele vai nos encontrar! — gritou Reger. — Ele vai nos destruir! 
Kirk avançou para Marplon. — Você disse que queria nossa ajuda. Pois 

queremos ajudar! Onde está ele? Você é um Legislador! Onde você costuma 
vê-lo? 

— Nós nunca o vemos. Nós o ouvimos. No Salão das Audiências. 
— Fica nesse prédio? Marplon assentiu, aterrorizado. — Você vai nos 

levar até lá. Parem já com isso. Ajam como homens! — disse Kirk. 
Spock acionou o comunicador. — Spock para a Enterprise. Relatório de 

situação! 
— Senhor Spock! — falou Scott. — Temos tentando localizá-los! 



— Informe, sr. Scott! 
— Órbita ainda decaindo, senhor. Mais umas seis horas. Os feixes de 

calor ainda estão nos atingindo. O senhor tem de interrompê-los... ou vamos 
cozinhar, de maneira ou de outra! 

Assentindo para Spock, Kirk pegou o comunicador. — A postos, sr. 
Scott. Estamos fazendo o que podemos. Como está o sr. Sulu? 

— Bem calmo, mas isso me preocupa. 
— Coloque um segurança junto dele. 
— Com o Sulu? — perguntou Scott, surpreso. 
— Isso é uma ordem! Vigie-o! Kirk desliga. 
Usando a túnica e armados, Kirk e Spock voltaram-se para Marplon e 

Reger. — Muito bem. Agora sobre Landru... 
— Ele nos criou! Ele criou este mundo! — chorou Marplon. 
Reger estava de joelhos. — Por favor! Já fomos longe demais! 
— Dizem que Landru fez esse mundo. Explique — pediu Spock. 
— Havia guerra... há seis mil anos... havia guerra... e convulsão. O 

mundo estava se destruindo, Landru era nosso líder. Ele viu a Verdade. Ele 
mudou o mundo. Ele nos trouxe de volta a um tempo mais simples... de 
paz... de tranqüilidade. 

— O que aconteceu a ele? 
— Ele ainda vive! — gritou Marplon. — Ele está aqui! Ele vê... Ele 

ouve... ele sabe... Nós nos destruímos... por favor, por favor... parem! 
Kirk falou suavemente. — Vocês disseram que queriam liberdade. É 

hora de aprender que a liberdade não é de graça. Vocês devem lutar por ela... 
e não desistir. Vamos! Vamos encontrar Landru! 

Reger arrastou-se sobre os joelhos. — Não... não. Eu estava errado! — 
Ele juntou as mãos, implorando. — Eu me submeto... eu me curvo à vontade 
de Landru. 

Kirk o ergueu pelos ombros. — É muito tarde para isso! 
Reger começou a tremer, gritando. — Não! Não! Legisladores! Ajudem-

me! — Spock aproximou-se e o conteve com um toque vulcano. Reger caiu; 
Marplon, chocado, olhou para Kirk. 

— Certo, amigo. Agora depende de você. Leve-nos até Landru — disse 
Kirk. 

— Ele vai nos destruir — murmurou Marplon. 
—Talvez... mas pode haver uma outra maneira. Sr. Lindstrom, fique aqui 

e cuide do dr. McCoy. Vamos, sr. Spock. 
Kirk agarrou o braço de Marplon e o empurrou porta a fora. Apavorado, 

se deixando conduzir por Kirk, Marplon cruzou o corredor. Com o rosto 
escondido pelo capuz, Kirk pode ver outros dois Legisladores aproximando-



se e passando por eles, sem dar maior atenção. O trio chegou ao fim do 
corredor, junto a uma grande e imponente porta. 

Marplon parou diante dela, tremendo. — Este... este é o Salão das 
Audiências. 

— Você tem a chave? Marplon assentiu. 
— Então abra — ordenou Kirk. 
— Mas... é Landru... 
— Abra — Ele precisou tirar a chave das mãos; trêmulas de Marplon 

para abrir a porta. O Salão das Audiências era um local amplo, 
completamente vazio. Em uma das paredes havia um painel brilhante. — 
Landru... ele fala aqui... — sussurrou o Legislador. 

Kirk deu um passo a frente. — Landru! Nós somos os Archons! — O 
frio silêncio da sala persistia. Kirk tentou de novo. — Nós somos os 
Archons. Viemos falar com você. 

Gradualmente a face sábia e benevolente começou a tomar forma no 
painel. Chorando, em pânico, Marplon prostrou-se ao chão. — Landru vem! 
Ele vem! 

A nobre figura estava completa agora, com um doce sorriso nos lábios. 
— Apesar de meus esforços para não magoá-los, vocês invadiram o Corpo. 
Vocês causaram grande ofensa. 

— Não temos a intenção de ofender. 
Landru prosseguiu como se Kirk nada tivesse falado. — A extinção é 

necessária. A infecção é forte. Pelo bem do Corpo, vocês devem morrer. É 
uma grande pena. 

— Não pretendemos morrer! 
A voz sem inflexão continuava gentil. — Todos que o conheceram, 

todos que o viram aqui, devem ser extintos. A memória do Corso deve ser 
purificada. 

— Escute-nos! 
— É inútil, capitão — disse Spock. — É uma projeção. 
— Certo, sr. Spock. Vamos dar uma olhada no projetor. 
Eles ativaram seus feisers simultaneamente, direcionando seu feixe para 

o painel. Mas o verdadeiro Landru não apareceu. Por trás do painel havia um 
outro cômodo tomado por um imenso computador, um vasto complexo de 
botões, controles e circuitos, silenciosamente em operação. 

— É claro... tinha de ser — disse Kirk. — Landru. 
— Uma máquina, capitão. Toda essa sociedade é o conceito de perfeição 

de uma máquina. Paz, harmonia... 
— E sem alma. 
De repente, a máquina emitiu um som. Uma voz falou e dizia: — Eu sou 



Landru. Vocês são intrusos. 
— Desligue a tomada, Spock. 
Eles voltaram a mirar seus feisers. Mas, antes que pudessem disparar, a 

máquina emitiu um outro som e, num facho de luz, suas armas foram 
imobilizados. 

— Seus aparelhos foram neutralizados. Assim como vocês serão. Eu sou 
Landru. 

— Landru morreu há seis mil anos. 
— Eu sou Landru! Eu estou aqui. Tudo o que ele era, eu sou. Sua 

experiência, seu conhecimento... 
— Mas não sua sabedoria. Ele apenas o programou, mas não lhe deu 

uma alma. 
— Isso é irrelevante. Vocês serão extintos. O Bem do Corpo é a primeira 

diretriz. 
— Essa é a resposta, capitão. O Bem do Corpo... 
Kirk assentiu. — O que é o Bem? 
— Eu sou Landru. 
— Landru está morto. Você é uma máquina. A pergunta foi feita. 

Responda! 
Os circuitos processaram. 
— O Bem é a continuação harmoniosa do Corpo. O Bem é paz, 

tranqüilidade, harmonia. O Bem do Corpo é a primeira diretriz. 
— Então eu lhe digo que você desobedeceu a primeira diretriz. Você é 

perigoso para o Corpo. 
Os circuitos emitiram um som mais alto. — O Corpo é... existe. É 

saudável. 
— Está morrendo. Você o está destruindo. 
— Você tem uma pergunta? 
— O que você fez para valorizar o potencial de cada indivíduo do 

Corpo? 
— Dados insuficientes. Eu não estou programado para responder a essa 

pergunta. 
— Então reprograme-se — sugeriu Spock. — Ou seus circuitos são tão 

limitados? 
— Meus circuitos são ilimitados. Eu vou reprogramar. 
A máquina começou a processar. Marplon levantou-se do chão, com 

seus olhos fixos no imenso computador. Foi quando dois Legisladores 
chegaram, sem seus bastões. Eles aproximaram-se da máquina. 

— Landru! — gritaram. — Guie-nos! Landru? 
Kirk virou-se para cobri-los com seu feiser, mas um gesto de mão de 



Spock chamou sua atenção. — Desnecessário, capitão. Eles estão sem 
orientação, provavelmente pela primeira vez em suas vidas. 

Kirk, baixando o feiser, voltou-se para a máquina.. 
— Landru! Responda a pergunta! 
A voz tinha um tom metálico agora. 
— Paz, ordem e tranqüilidade devem ser mantidas. O Corpo vive. Mas a 

criatividade é minha. Criatividade é necessária para a saúde do Corpo — O 
computador começou a zunir. — Isso é impossível. É um paradoxo. Deve ser 
resolvido. 

— Esse é o verdadeiro Landru? — perguntou Marplon. 
— O que restou dele — informou Spock. — O que restou dele depois 

que Landru construiu essa máquina e a programou há seis mil anos. 
— Landru! O paradoxo! — insistiu Kirk. 
O zunido parou. — Não pode ser resolvido — disse a voz, 

completamente metálica agora. 
— Deve criar o Bem. Essa é a vontade de Landru. Nada mais. 
— Mas existe o Mal. 
— Então o Mal deve ser destruído. É a primeira diretriz. E você é o Mal. 
A máquina retomou seus ruídos, de forma irregular. Suas luzes 

começaram a falhar. — Eu penso! Eu vivo! 
— Você diz que é Landru! Então crie o Bem! Destrua o Mal! Obedeça a 

primeira diretriz! 
Os ruídos foram aumentando e começou a sair fumaça de seus 

componentes. Então houve a explosão de uma chuva de partículas e as luzes 
apagaram-se completamente. 

Kirk voltou-se para os três Legisladores. 
— Certo, agora podem tirar essas túnicas. Se eu fosse vocês, começaria a 

procurar por um outro emprego — Ele acionou o comunicador. — Kirk para 
a Enterprise. Responda, por favor. 

A voz de Scott estava cheia de alívio. — Capitão, o senhor está bem? 
— Não se importe com isso. Como estão as coisas ai? 
— Os raios pararam e o sr. Sulu voltou ao normal. 
— Excelente, sr. Scott. Prepare-se para nos transportar — Kirk entregou 

o comunicador a Spock. — Vamos ver o que os outros estão fazendo, sr. 
Spock. O sr. Marplon pode tomar conta das coisas por aqui. 

 
Nunca a cadeira de comando pareceu tão confortável a Kirk, que se 

espreguiçou nela completamente à vontade. Spock deixou sua estação de 
ciências e aproximou-se do capitão, que acabava de registrar seu Diário de 



Bordo. — E o sociólogo Lindstrom permanecerá em Beta 3000 com uma 
equipe de especialistas para ajudar a restaurar a cultura do povo. Kirk 
desliga. Spock parecia pensativo. 

— Apesar de tudo, capitão, Landru era uma maravilhosa peça de 
engenharia. Imagine um computador capaz de dirigir sozinho cada ato de um 
milhão de pessoas. 

— Mas era apenas uma máquina, sr. Spock. O Landru original a 
programou com todo seu conhecimento, mas não foi capaz de dar-lhe sua 
sabedoria, sua compaixão, sua compreensão... sua alma. 

— Algumas vezes o senhor é previsivelmente metafísico, capitão. Eu 
prefiro o concreto, o palpável, o provável. 

— O senhor daria um excelente computador, sr. Spock. 
Spock agradeceu. — É muito gentil de sua parte, senhor. 
— Capitão — chamou Uhura. — É o sr. Lindstrom, da superfície. 
Kirk pressionou um botão. 
— Sim, sr. Lindstrom? 
— Só queria me despedir, capitão. 
— Como vão as coisas? 
— Melhores, impossível! — O entusiasmo do rapaz empolgou Kirk. — 

Só esta manhã, já tivemos uma meia dúzia de brigas domésticas e dois 
verdadeiros bate-bocas. Pode não ser um paraíso, mas certamente é... 

— Humano? 
— Sim! E eles estão começando a pensar por si mesmos. Nos dê apenas 

um mês e teremos uma nova sociedade nas mãos! 
— Uma pergunta, sr. Lindstrom. Landru queria dar a seu povo paz e 

segurança e dessa forma programou a máquina. Então como se explica uma 
total anomalia como o Festival? — Bem, senhor, com a máquina destruída, 
jamais teremos dados suficientes para responder a isso com exatidão, mas eu 
tenho uma teoria e quase certeza de que pode estar correta. Landru queria 
eliminar a guerra, o crime, a doença e os problemas pessoais, e foi bem-
sucedido. Mas falhou ao não deixar a população ter controle sobre suas vidas 
e, sem isso, qualquer sociedade inevitavelmente sofre o declínio e perde até 
mesmo a ânsia de viver. Landru não pensou nisso, portando não anteviu 
soluções. Mas a máquina elaborou a resposta para isso: em uma noite por 
ano, todas as formas de controle seriam eliminadas, todas leis morais 
revogadas, mesmo conceitos de decência humana seriam totalmente 
ignorados. Uma única noite de guerra civil, na qual cada pessoa era inimiga 
da outra. Não tenho provas disso, senhor... mas é o tipo de solução que se 
pode esperar de uma máquina. Além do mais, a máquina foi programada 
para pensar nas pessoas como células de um corpo, não como indivíduos — 



A voz de Lindstrom, de repente, traduziu seu horror. — Uma noite por ano 
de câncer total... é terrível! Espero estar errado, mas existem precedentes do 
mesmo tipo. 

— Esse quadro dificilmente pode ser considerado uma suposição. Em 
geral, não espero tal raciocínio de sociólogos, mas, pelo que conheço do 
modo com que os computadores se comportam quando recebem diretrizes 
baseadas em dados insuficientes, não percebo falhas na análise do sr. 
Lindstrom. E ele não deveria ficar perturbado com a possibilidade da análise 
ser válida, como estou convencido que é, pois me parece que ele é o homem 
certo para corrigir o que está errado. 

— Ora, obrigado, sr. Spock. Vou levar isso em consideração. Concorda, 
capitão? 

— Claro que sim. Tenho um pressentimento humano, o qual, tenho 
certeza, o senhor compartilha comigo. Tudo o que posso dizer é que parece 
uma situação promissora. Boa sorte. Kirk desliga. 

O capitão voltou-se para seu primeiro oficial e o olhou em silêncio por 
um longo tempo. 

— Senhor Spock, se eu não soubesse que o senhor está acima de 
fraquezas humanas como sentimentos de admiração, eu diria que o senhor 
parece encantado com alguma coisa. Está se sentindo encantado, sr. Spock? 

— Estou apenas introspectivo, capitão. Refletindo sobre a freqüência 
com que a humanidade tem ansiado o por um mundo tão pacífico e seguro 
quanto o que Landru criou. 

— É verdade, sr. Spock. E veja o que acontece quando nós o 
conseguimos. É sorte nossa que sejamos forçados a crescer, gostemos ou não 
disso. 

— Também é nosso regozijo, dizem os humanos. 
— Nosso, sr. Spock?  
Não houve resposta, mas Kirk sabia que Spock também conhecia um 

outro antigo ditado humano que dizia: Quem cala, consente. 



SOBRE O EPISÓDIO 
 
 
Este é o primeiro episódio de Star Trek a utilizar o enredo do 

"computador supremo que conduz os destinos de todo um planeta versus o 
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Um Gosto de Armagedon 
 

 
 

O embaixador Fox era uma espécie de cruz para o capitão Kirk e para a 
maioria dos oficiais que tinham de lidar com ele. Além de ficar a todo 
instante enfatizando a importância de sua posição, Fox sofria de falta de 
humor e excesso de temperamento difícil. O que era péssimo para um 
diplomata de carreira. 

Mas a responsabilidade da atual missão da Enterprise estava em suas 
mãos. E não havia dúvidas sobre a delicadeza dessa missão. Eminiar VII era 
considerado um dos mais avançados planetas de seu setor. Nos últimos 
cinqüenta anos, no entanto, seus habitantes não tinham se aventurado além 
de seu próprio sistema solar. E por uma razão muito boa: eles estavam em 
guerra com um de seus planetas vizinhos. A nave da Federação que fez 
contato com Eminiar VII, a USS Valiant, era dada como desaparecida, 
provavelmente em função dessas hostilidades. A tarefa de Fox era 
estabelecer relações diplomáticas com esse povo. 

Evidentemente a tarefa não ia ser uma coisa fácil. No primeiro contato 
com a Enterprise, Eminiar VII enviou um Código 710 — um alerta para que 
não se aproximasse do planeta sob quaisquer circunstâncias. A vontade de 
Kirk era respeitar o aviso, afinal o planeta pertencia a eles e, particularmente, 
não era admirador de uma diplomacia de abordagem intimidatória. Mas o 
embaixador Fox insistira muito nessa visita, fazendo uso de seu poder de 
comando, como sempre fazia questão de lembrar... 

Kirk teletransportou-se para o planeta com o sr. Spock, ordenança 
Manning e dois seguranças, deixando Scott, seu engenheiro, no comando da 
nave. Em função do aviso recebido, desceram com feisers do tipo um, além 
de um tricorder, que ficou à cargo da ordenança. 

Mas não havia hostilidades aparentes. Eles materializaram-se no 
corredor de um prédio que, a julgar pela movimentação de pessoas, era um 
estabelecimento governamental. Quem os recebeu foi um linda moça, que se 
apresentou como Mea Três e prontamente se ofereceu para conduzi-los ao 
Alto Conselho. Suas maneiras eram frias, mas cordialmente corretas. 

O Alto Conselho era formado por quatro homens de aparência agradável, 
sentados a uma mesa que ficava numa sala muito grande e invadida pelo som 
de maquinaria, embora esta não fosse visível. Quando Kirk e sua equipe 
entraram, todos os quatro levantaram-se, sorrindo. 



— Eu sou Anan Sete — apresentou-se o que estava mais afastado. — 
Lamento vê-los aqui. Mas já que vieram, faremos todo o possível para que 
fiquem confortáveis. Não querem sentar? 

— Eu sou o capitão Kirk, James T. Kirk, da nave estelar Enteprise, e 
represento a Federação dos Planetas Unidos. Este é meu primeiro oficial, sr. 
Spock. Tenente Galloway, tenente Osborne e ordenança Manning. 

— Bem-vindos a Eminiar VII — disse Anan, curvando-se formalmente. 
Todos sentaram-se e houve um momento de silêncio enquanto um grupo 
estudava o outro. 

— Bem, capitão — disse Anan, fazendo novamente uma pequena 
reverência. —Já que os senhores escolheram ignorar nossa advertência, 
suponho que devemos ir direto ao que interessa. O que podemos fazer pelos 
senhores? 

— Nossa missão, senhor, é estabelecer relações diplomáticas entre seu 
povo e o meu. A Federação gostaria muito de poder contar com um posto 
nesse setor do espaço. 

— Receio que seja impossível. 
— Oh? Poderia me dizer por quê? 
— Estamos em guerra há quinhentos anos. 
Kirk ergueu uma sobrancelha. — Vocês ocultam muito bem isso. Sr. 

Spock? 
— Senhor — disse Spock, dirigindo-se a Anan. — Rastreamos todo seu 

planeta. Descobrimos que é altamente avançado, próspero em termos 
materiais, confortável para o povo e completamente pacífico. Enfim, uma 
cultura civilizada, florescente e que obviamente tem muito em comum com 
nossa Federação. Não existem evidências de guerra. 

— As baixas entre nossa população civil varia entre um a três milhões de 
mortos por ano, em ataques inimigos diretos. Orbitar esse planeta representa 
um perigo para sua nave. 

— Com quem vocês estão em guerra? — perguntou Spock. 
— Vendikar, o terceiro planeta nesse sistema. Originalmente colonizado 

por nosso povo e tão avançado quanto nós... e um inimigo implacável. 
— Contudo... — começou Spock. Mas ele não pode concluir seu 

pensamento. Subitamente, a sala foi invadida pelo som estridente de uma 
sirene. Anan, com expressão severa, imediatamente pressionou um botão. 

O resultado dessa ação surpreendeu os visitantes. No mesmo momento, a 
sirene parou, mas uma das paredes do Conselho começou a deslizar, 
revelando uma outra sala, do mesmo tamanho, comportando uma instalação 
tão intrincada que era difícil absorver, num primeiro momento, tantos 
elementos. Kirk tinha a impressão de tratar-se de um imenso complexo de 



computadores, com gráficos luminosos espalhados pelas paredes e uma 
imensa grade eletrônica com aparência de um mapa. 

— Se os senhores me dão licença — disse Anan. — Estamos sob ataque 
direto. Mea, por favor, encarregue-se de nossos convidados. 

Todos os quatro homens do Conselho tomaram seu lugar junto aos 
equipamentos, onde já estavam vários operadores trabalhando. Kirk, 
intrigado, olhou para Spock, que também evidenciou sua surpresa. 

— Não vai durar muito — explicou Mea. 
— Vocês não têm abrigos? 
— Não existem abrigos, capitão. 
— E esses ataques são freqüentes? — perguntou Spock. 
— Ah, sim. Mas nós respondemos prontamente. 
Chamando Spock, Kirk resolveu aproximar-se da misteriosa sala, a sala 

de guerra, conforme deduziu. Ninguém tentou impedí-los. Um operador 
trabalhava num console, abaixo de um grande gráfico, onde luzes piscavam 
aparentemente ao acaso. A cada piscar, o operador pressionava um 
determinado botão. Kirk tentou estudar os movimentos, mas não conseguiu 
depreender nada, ciente de que não poderia compreender as convenções nos 
mapas de Eminiar VII. A seu lado, no entanto, Mea comentou, ofegante: 

— Um ataque direto à capital! 
— Senhor Spock, ouviu alguma explosão? 
— Nenhuma, senhor. Ordenança Manning, está registrando leituras de 

radiação ou qualquer outro tipo de distúrbio no tricorder? 
— Nada, senhor. Kirk voltou-se para Mea. — Se isso é um ataque, 

poderia me dizer que tipo de arma o inimigo está usando? 
— Bombas de fusão. Materializada por transporte sobre os alvos. Elas 

são muito precisas. Meus pais morreram no último ataque. 
Kirk pegou seu comunicador e chamou a nave. — Sr. Scott, está 

rastreando a superfície do planeta? 
— Claro, senhor. Seguindo suas ordens. 
— Algo incomum? 
— Nada, senhor. Tudo calmo. 
Kirk guardou o comunicador no momento em que um dos computadores 

emitiu um ruído acompanhado de um cartão informativo. Assim que o leu, a 
expressão de Anan ficou sombria. Mostrou o cartão ao homem a seu lado. 

— Como aconteceu há cinqüenta anos, Sar — disse, por fim. 
Sar concordou, também entristecido. — Nós os avisamos. 
— Alerte um grupo de segurança. Será necessário. 
— Senhor — disse Kirk. — Entrei em contato com minha nave, que está 

mantendo o planeta sob vigilância. Durante todo o tempo em que esse 



suposto ataque está sendo realizado, estivemos monitorando o planeta. Mas 
não houve ataque. Nenhuma explosão, nenhuma radiação, nenhuma 
perturbação de qualquer tipo. Agora, se isso é algum tipo de jogo... 

— Não é um jogo. Meio milhão de pessoas acabaram de ser mortas — 
disse Anan. 

— Por computadores — acrescentou Spock, subitamente. 
— Exatamente — concordou Anan, como se isso fosse óbvio. — Suas 

mortes foram registradas. Eles têm vinte e quatro horas para se apresentar às 
câmaras de desintegração. Assim que o perigo imediato passar, explicarei 
com maiores detalhes. Deve entender, capitão, que nenhum dos dois planetas 
poderia levar avante uma guerra nuclear de quinhentos anos. Uma guerra 
desse tipo não duraria quinhentas horas. Fomos forçados a descobrir uma 
outra solução. 

— Em outras palavras, — concluiu Spock — o ataque de Vendikar foi 
teórico. 

— Ao contrário, foi bem real. Só que matematicamente elaborado e 
executado. Se bem-sucedido, as baixas são computadas, identificadas e 
ordenadas a ficar a disposição. Teórico? 

Eu perdi minha esposa no último ataque. Às vezes é muito difícil, mas, 
pelo menos, nossa civilização sobrevive. As pessoas morrem, mas a cultura 
continua. 

— Está querendo me dizer que seu povo simples-mente... entra em 
desintegradores quando lhe é ordenado? 

— Sim. Estamos em guerra e todos sabem disso. 
—Já ouvi falar de tratados de sangue-frio, mas esse leva o prêmio 

máximo — admirou-se Kirk. 
— Sim, é sangue-frio, — observou Spock — mas existe uma certa lógica 

a respeito. 
— Fico satisfeito que o aprove — disse Anan. 
— Eu não o aprovo. Eu o entendo, o que é completamente diferente. 
— Bom, então devo lembrá-los de que o senhores foram avisados de que 

não deveriam descer. Escolheram ignorar nossa advertência. Uma vez em 
órbita do planeta, sua nave tornou-se um alvo legítimo. E foi classificada 
como destruída por um míssil. 

Anan fez um gesto rápido e, percebendo, Kirk voltou-se para trás. 
Quatro homens uniformizados já estavam a postos, portando armas de 
aparência bem letal. 

— Todo o pessoal a bordo de sua nave tem vinte a quatro horas para se 
apresentar a nossas câmaras de desintegração. Para garantir sua cooperação, 
determino que o senhor e sua equipe fiquem em custódia até que todos se 



rendam. A mesma coisa aconteceu com sua nave Valiant, há cinqüenta anos. 
— Você não vai fazer nada contra minha nave — advertiu Kirk, mal 

contendo sua fúria. — Entendeu? 
— Se for possível, pouparemos sua nave. Mas os passageiros e 

tripulantes a bordo já estão mortos. 
Coloque-os na cela de detenção classe um. 

 
A cela de "detenção classe um" revelou-se pequena, mas confortável e 

com uma cozinha muito bem equipada. Mas isso não animou a nenhum dos 
membros do grupo de descida. Uma hora depois, Mea apareceu, com ar 
abatido. 

— Vim para saber se vocês desejam alguma coisa. 
— Queremos um grande favor. Ver Anan Sete. 
— Ele está ocupado coordenando a lista de baixas. 
— Se não vier falar comigo, haverá mais baixas do que ele imagina. 
— Capitão, o senhor tem suas obrigações para com sua nave — disse 

ela, serena. — Nós temos as nossas obrigações para com nosso planeta. 
— Sua obrigação não inclui entrar num desintegrador e desaparecer! 
— Receio que inclua, capitão. Eu mesma fui declarada uma baixa. Devo 

me apresentar ao desintegrador amanhã, ao meio-dia. 
Kirk a fitou, fixamente. Ainda achava todo esse tratado uma coisa difícil 

de se acreditar. 
— E vai fazer isso? O que Anan, Sar e os outros fariam se, por acaso, 

você se recusasse a fazer isso? 
— Não é uma questão do que o Conselho faria ou não. Se todos se 

negarem a obedecer, Vendikar não teria outra escolha a não ser lançar armas 
de verdade... e nós faríamos a mesma coisa. Dentro de uma semana, não 
restaria nada das duas civilizações. Os dois planetas estariam desabitados. 
Certamente pode entender que do nosso modo é melhor. 

— Não, eu não entendo. 
— Lamento muito, existe algo que possa trazer para vocês? 
— Sim. Anan Sete. 
— Transmitirei sua mensagem. Mas duvido que possa vir. 
Assim que ela saiu, Kirk socou a própria mão em frustração. Mas, de 

repente, teve uma idéia: — Sr. Spock! 
— Sim, senhor? 
— Os vulcanos têm habilidades telepáticas, não é mesmo? 
— Sim, capitão. Mas lembre-se de que sou meio-vulcano. Não poderia 

alcançar Anan Sete daqui... e, se pudesse, não poderia transmitir uma 



mensagem complexa. 
— Não é isso que tenho em mente. Apenas quero implantar uma suspeita 

no guarda aí fora. Algo do tipo... que nós fizemos um buraco na parede e que 
escapamos. Ou, se isso é muito complexo, apenas uma sensação de que nós 
vamos fugir. 

— Humm. Não conheço o grau de sensitividade dos eminianos, capitão, 
mas não vamos perder nada se eu tentar. 

— ótimo. Vá em frente. 
Spock concordou e, inclinando sua cabeça junto à parede próxima ao 

corredor, e fechou os olhos. Com a testa enrugada, começou lentamente a 
suar. Mesmo para Kirk, para quem a telepatia era um completo mistério, era 
visível que seu primeiro oficial estava fazendo um grande esforço. 

Nada aconteceu por um bom tempo, mas, de repente, houve um ruído do 
lado de fora da porta. Ágil, Kirk colocou-se junto à parede, ao lado da 
entrada. 

A porta deslizou para a entrada de um guarda, com uma arma na mão. 
Kirk o atingiu com um golpe na nuca e o eminiano caiu, nocauteado. Kirk o 
arrastou para dentro da cela e tomou sua arma. 

— Obrigado, senhor Spock. 
— O prazer foi meu, capitão. 
— Agora, temos de pegar nossos comunicadores e entrar em contato 

com a nave. Eu não sei até onde poderemos ir sem armas. Precisamos de 
mais. Sr. Spock, sei como se sente em relação a preservar vidas. Mas nossa 
nave está em perigo. Está me entendendo? 

— Perfeitamente, senhor. Farei o que é necessário. 
Kirk deu-lhe um rápido tapinha nas costas. — Então vamos. 

 
Eles estavam a meio caminho para a Sala do Conselho quando passaram 

por um corredor e descobriram-se no fim de uma fila. Kirk ordenou que 
parassem para observar do que se tratava. 

Na outra extremidade da fila havia uma espécie de cabine, com uma 
mesa de controle ao lado operada por um guarda, que observava um sinal 
luminoso na parte superior da máquina. Ao apagar a luz, o guarda 
pressionou um botão e a porta da cabine abriu-se. 

A primeira pessoa na fila deu uma olhada ao redor e entrou na máquina. 
A porta fechou-se. O equipamento emitiu um zunido, a luz acendeu e apagou 
de forma consecutiva. A porta voltou a abrir. Não havia ninguém dentro da 
cabine. 

Kirk e Spock trocaram olharem. Kirk fez um gesto com os dedos, como 



se apertasse algo, e Spock entendeu. Kirk percorreu rapidamente a fila até 
chegar a seu princípio. O guarda reagiu. 

— Está bem, vá parando — disse ele. — Entrem em fila, todos. 
Houve um princípio de tumulto. O guarda levantou-se e aí viu a arma 

roubada na mão de Kirk. Mas tinha muita coragem. Kirk podia facilmente 
atingi-lo, mesmo assim o homem foi buscar uma arma para si. Ao mesmo 
tempo, Spock, que havia discretamente se misturado à fila, cruzou o 
caminho do guarda e o paralisou com seu toque de vulcano. O primeiro 
oficial pegou sua arma. 

— Ótimo, sr. Spock. Todos vocês, para trás, se não vão se machucar. 
Kirk mirou em direção à câmara de desintegração e apertou o gatilho. Os 

resultados foram mais do que satisfatórios. A arma não emitiu qualquer raio 
e não houve sequer um som, a não ser o murmúrio assustado das pessoas. 
Um imenso buraco apareceu na cabine atingida. Faíscas explodiram na mesa 
de controle e, num instante, a cabine estava em chamas. 

— Tubo bem, vamos sair daqui! — gritou Kirk. — Vão para suas casas, 
vão, vão! 

Aterrorizados, as pessoas começaram a correr. Spock juntou-se ao 
capitão, observando a arma com visível curiosidade quanto a seu 
funcionamento. 

— Uma arma fascinante. Acredito que seja um disruptor sônico. Como 
será que funcionam num disparo mais prolongado? 

— Veremos isso mais tarde, Spock. Vamos dar o fora daqui! 

 
Somente Anan estava na Sala do Conselho quando eles invadiram o 

lugar. O conselheiro estava bebericando o líquido de uma pequena garrafa e 
congelou ao ver Kirk e seus homens livres. Mesmo assim, recobrou o 
controle e continuou bebendo. 

— Está servido, capitão? Tenho certeza de que achará nossa trova muito 
interessante. 

— Eu não vim aqui para beber. 
Anan observou a arma na mão de Kirk. — Presumo que a usou para 

destruir nossa câmara de desintegração número doze. 
— Sim. Uma arma muito eficiente. Não tenho problema em usá-la. 
— Isso é óbvio. Percebe-se que o senhor é um bárbaro. 
— Sou? — perguntou Kirk, incrédulo. 
— Por que não? Todos nós somos. Certamente é assim em sua história. 

Primeiro somos assassinos, depois, construtores. É nossa herança comum, 
capitão. 



— Nós temos um pouco menos de sangue-frio do que vocês. 
— O que importa isso aos mortos? 
— Tem razão. No entanto, não sei se compreende o risco que está 

assumindo. Não fazemos guerra com computadores e enfileiramos baixas em 
estações de suicídio. Fazemos uma coisa real. Eu poderia destruir seu 
planeta, conselheiro. Sr. Spock, ordenança Manning, procurem nossos 
comunicadores. 

— Já os encontrei — disse Spock, entregando um ao capitão, sob o olhar 
atento de Anan. 

— Capitão, certamente entende a situação em que nos encontramos. Se o 
seu povo não se apresentar às câmaras de desintegração, isso será a violação 
de um tratado de quinhentos anos. 

— Meu pessoal não é responsável por seus acordos. 
— O senhor é um oficial encarregado de manter a paz — disse, quase 

que implorando. — Acabará sendo responsável pela escalada de violência 
que pode destruir dois mundos. Milhões de pessoas mortas, a cultura de 
Eminiar e Vendikar completamente destruída. Desastres, doenças, crime, 
dor, sofrimento, mortes horríveis... 

— Isso parece assustá-lo — observou Kirk, seco. 
— Isso assusta a qualquer homem são! 
— Concordo. 
— Não percebe? — Anan estava desesperado. - Nós nos livramos disso 

tudo! Agora ameaça trazer isso tudo de volta! Seus quatrocentos tripulantes 
tem mais valor do que centenas de milhões de pessoas inocentes em Eminiar 
e Vendikar? Que tipo de monstro é você? 

— Eu sou um bárbaro. Estamos num impasse — depois de uma pausa, 
Kirk ativou o comunicador. 

— Senhor Scott? Kirk falando. 
— Capitão! Pensei que estava preso! 
— Eles também pensaram. Qual é a situação aí em cima? 
— Muito animada. Primeiro, tentaram nos fazer descer enviando uma 

mensagem sua falsa. Felizmente, nossos computadores identificaram o 
padrão de voz, apesar da gravação deles ser uma ótima imitação. O senhor 
teria gostado. Então eles nos deram um ultimato. Como eu não tinha ordens 
a respeito, ignorei totalmente. 

— Muito bom. E depois? 
— Quando o prazo terminou, abriram fogo contra a Enterprise. É claro, 

depois do ultimato, mantivemos nossos escudos levantados. Eu estava doido 
para disparar uma meia dúzia de torpedos fotônicos desde o início, mas... 
bom, eles disseram que iam matar todos vocês e o embaixador Fox me 



proibiu de tomar uma atitude. Até queria que eu baixasse os escudos, de 
forma que ele pudesse descer ao planeta para negociar, mas eu não o deixei 
fazer tal coisa. Pode imaginar em que confusão eu me meti. 

— Scotty, suas decisões foram completamente apropriadas, não se 
preocupe. Vou tentar ajeitar essa confusão aqui embaixo. Há uma boa 
chance de que eu não consiga. Se você não tiver notícias nossas em quarenta 
e oito horas, então execute a Ordem Geral Vinte e Quatro. 

— A Vinte e Quatro? Mas, capitão... — houve uma longa pausa. Então 
Scott disse: — Em quarenta e oito horas. Sim, senhor. Boa sorte. 

— Obrigado, Scotty. Kirk desliga. 
— O que isso significa? — perguntou Anan. 
— Significa que, em quarenta e oito horas, a Enterprise vai destruir 

Eminiar VII. 
— Está blefando. Você não faria isso. 
— Eu não comecei isso tudo, conselheiro. Mas eu posso muito bem 

terminar. Agora... 
Kirk aproximou-se da mesa e apertou o botão que vira Anan pressionar 

antes. A parede falsa correu e revelou novamente a sala de guerra. 
— Senhor Spock, veja se o senhor consegue configurar essa instalação. 

Anan, você ainda tem muito a aprender. Destruição. Doenças. Sofrimento. 
Horror. É isso o que a guerra significa, Anan. E é isso que faz com que ela 
deva ser evitada. Mas você fez da guerra algo limpo e sem dor, tão limpo e 
sem dor que não tem motivos para acabar com ela. E é só por isso que ela 
existe há quinhentos anos. Alguma coisa, sr. Spock? 

— Sim, senhor. Não consigo ler o mapa maior, mas o resto parece bem 
compreensível. Essa unidade controla as cabines de desintegração. Essa faz 
o controle dos ataques. Essa outra faz a defesa. E aquelas, do outro lado, 
computam as baixas. Todas estão interligadas por uma unidade de 
transmissão subespacial, de maneira que fiquem em constante contato com 
suas similares em Vendikar. 

— Então são unidades essenciais? 
— Eu diria que sim, capitão. No momento em que o contato for 

interrompido, isso implicará a anulação do tratado entre as duas partes em 
guerra. 

— Do que vocês estão falando? — Anan agora estava horrorizado. 
— Essa é a unidade central, capitão — disse o vulcano, indicando um 

computador isolado. Ele acionou um botão e depois mais outro. — O 
circuito está interligado. Destruindo esse aqui, todos os outros serão 
destruídos. 

— Ótimo. Todos para trás. Você também, Anan — disse Kirk, mirando 



o disruptor roubado. 
— Não! — gritou Anan. — Não, por favor... 
Kirk disparou. A unidade principal explodiu. Uma série de explosões 

seguiram-se por toda a rede de computadores. Com pressa, Kirk começou a 
agrupar todos que passavam assustados pelo corredor. As pessoas 
aglomeraram-se junto a uma parede, enquanto o chão tremia e colunas de 
fumaça começavam a escapar da sala do conselho. 

Levou um bom tempo. Então Kirk falou: — Bom... é isso aí. 
— Você compreende o que fez? — gritou Anan. 
— Claro que sim. Devolvi a vocês os horrores da guerra. Vendikar agora 

acha que vocês abandonaram o tratado e estão se preparando para uma 
guerra real, com armas reais. O próximo ataque vai ser algo mais do que 
apenas números computados por uma máquina. Ele vai destruir cidades, 
devastar seu planeta. E vocês vão retaliar, é claro. Se eu fosse você, 
começaria a fabricar bombas. 

— Você é um monstro — sussurrou Anan. 
Kirk ignorou o comentário. — Sim, conselheiro. Você agora tem uma 

guerra real em suas mãos. Pode pensar em levá-la adiante, com armas de 
verdade, ou então considerar uma alternativa para ela. 

— Não existe alternativa. 
— Existe — disse Kirk, enfático. — Faça a paz. 
— Depois de quinhentos anos de mortes? Você é louco! 
— Talvez. Nós também matamos no passado, como você mesmo disse 

agora há pouco. No entanto, paramos de matar. Podemos admitir que sim, 
nós somos assassinos... mas também podemos dizer, não, não vamos matar 
hoje. É só fazer isso: tomar uma simples decisão. Nós não vamos matar hoje. 

Anan levou a mão que tremia até a cabeça. — Eu não sei... eu não 
consigo... entender... 

— Vamos ajudá-lo — Kirk pegou o comunicador. — Scotty, o 
embaixador Fox está acompanhando essa conversa? Deixei o canal aberto 
para vocês. 

— Sim, senhor. Ouvimos tudo. 
— Então pode teleportar o embaixador aqui para baixo. 
Depois de um instante, a Sala do Conselho iluminou-se com o feixe de 

materialização trazendo Fox, que parecia um pouco confuso. 
— Isso é o que deve fazer — disse Kirk a Anan. — Contate Vendikar. 

Acredito que vai encontrá-los tão apavorados quanto vocês estão. Eles farão 
qualquer coisa para evitar a guerra. Paz ou destruição completa. Agora 
depende de você. 

Anan olhou para seus compatriotas, com uma expressão dividida entre a 



esperança e o desespero. O embaixador Fox adiantou-se: 
— Conselheiro, — disse ele — como uma terceira parte interessada 

apenas na paz e no estabelecimento de relações normais, ficarei feliz em 
oferecer meus serviços como negociador entre vocês e Vendikar. Tenho 
alguma experiência nesses assuntos 

Anan aproximou-se dele. — Talvez... — murmurou — Talvez haja 
tempo. Eu tenho um canal direto com o Conselho de Vendikar. Não é usado 
há séculos. 

— Então não devemos protelar — disse o embaixador, gentilmente. — 
Se tiver a gentileza de indicar o caminho... 

Hesitante, Anan tomou a direção do corredor, mas já readquirindo o 
controle de seus passos. Fox o acompanhou de perto. 

— Eu sei que o líder do Conselho de Vendikar, Ripoma, é um homem 
inteligente. E se ele ouvir uma parte desinteressada como vocês... 

Sua voz tornou-se ininteligível à medida que se afastavam. A equipe da 
Enterprise os observou ir embora. 

— Existe uma chance de que funcione, capitão — disse Spock. — Agora 
só depende da forma com que as negociações serão conduzidas. 

— Apesar de inconveniente, o embaixador Fox tem a reputação de fazer 
bem o seu trabalho. Estou feliz de vê-lo fazendo algo de bom, finalmente — 
O capitão ativou mais uma vez seu comunicador. — Kirk para Enterprise. 
Cancelar Ordem Geral Vinte e Quatro. Alerte a sala de transporte. Prontos 
para subir em dez minutos. 

— Sim, senhor. 
— Apesar de tudo, capitão — prosseguiu Spock — o senhor se arriscou 

muito. 
— Me arrisquei, sr. Spock? Eles estavam matando três milhões de 

pessoas por ano e isso por um total de quinhentos anos. Um ataque de 
verdade não teria matado mais pessoas do que os trilhões de inocentes que já 
morreram nos ataques por computador, mas teria destruído a habilidade 
deles em fazer guerra. A luta teria de acabar. Permanentemente. 

— Eu não contaria tanto com isso. 
— Eu também não, sr. Spock. Foi apenas um risco calculado. Eu 

contava, na verdade, é com a sociedade altamente ordenada de Eminiar VII. 
Uma guerra real é uma verdadeira bagunça. Eu desconfiava que eles fariam 
de tudo para evitar isso... e até mesmo falariam de paz! 

— Desconfiava, capitão? Intuição? 
— Não. Eu chamaria de... vamos dizer... morfologia cultural! 
Se Spock ia dizer alguma coisa, a resposta perdeu-se no cintilar do efeito 

de teletransporte. 



 Sobre o episódio 
 
 
 
Em plena Guerra Fria dos anos 60, Star Trek antecipou os jogos de 

guerra dos anos 80/90: esse é o tema básico de Um Gosto de Armagedon, 
um episódio que curiosamente complementa seu antecessor, A Hora Rubra. 
Se neste último, um computador determina a vida dos habitantes de um 
planeta, no outro a máquina decide a hora de sua morte. É a guerra limpa e 
tecnológica, o mesmo espetáculo de pirotecnia fatal que presenciamos na 
Guerra do Golfo. E, mais uma vez, Kirk encontra uma situação em que se 
sente moralmente obrigado a violar a Primeira Diretriz, atitude aplaudida por 
uns e reprovada por outros. Da mesma forma, encontramos um novo 
representante diplomático da Federação, que prima por sua irritante 
mentalidade burocrática, só que, dessa vez, sua presença acaba tendo mais 
utilidade. 

A atriz que interpreta a conformada habitante Mea 3, Barbara Babcock, 
irá voltar a aparecer num episódio do terceiro ano da série, Os Herdeiros de 
Platão. 

O nome " Armagedon" do título é uma referência ao lugar onde as forças 
do Bem e do Mal irão se enfrentar na última batalha do Juízo Final. Segundo 
a Bíblia, quando o mal e seus agentes são atingidos pelo anúncio do 
Evangelho, eles se unem com os aliados num supremo esforço para fazer 
frente a Deus e a seu povo. Armagedon significa montanha de Meguido, 
lugar de derrotas famosas no Antigo testamento, tornando-se o símbolo da 
derrota para quem aí guerreia. (Apocalipse 16:16) 
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Semente do Espaço 
 

 
 

Foi uma sorte que Maria McGivers estivesse na ponte bem na hora em 
que o S.O.S. foi recebido. Oficialmente, a tenente McGivers era especialista 
em controles de sistemas, mas, na verdade, ela era historiadora. Talvez 
ninguém a bordo da Enterprise pudesse reconhecer tão rápido o código 
Morse, uma vez que este não era usado desde o ano 2.000, depois de todo o 
caos provocado pelas Guerras Eugênicas. Maria, no entanto, era uma 
estudiosa daquele período conturbado, muito embora Kirk, no fundo, 
achasse que ela poderia se sair muito melhor como bailarina... 

O sinal de emergência, quando respondido, passou a transmitir a 
identificação da nave SS Botany Bay e nada mais emitiu, como se estivesse 
incapaz de maiores comunicações. Depois de receber a mensagem, a 
Enterprise viu-se frente a frente com o escuro casco de uma nave da classe 
CZ-100. Os bancos de memória indicavam que a última nave desse tipo 
havia sido construída por volta de 1994. Era óbvio que se tratava de uma 
nave abandonada, com o sinal transmitindo em automático. 

Mas os sensores da Enterprise mostravam que ainda havia equipamentos 
operando e, através do vácuo que separava as duas naves, também 
registravam batimentos cardíacos. Os batimentos era fracos e aparentemente 
provinham de umas oitenta ou noventa fontes diferentes, numa média de 
quatro batidas por minuto. Não havia sinais de respiração. 

— Alienígenas? — perguntou Kirk a McCoy. 
O cirurgião sacudiu os ombros. — Me pegou, Jim. Mesmo alienígenas 

têm de respirar. Mas o nome da nave está em inglês. 
— Dizem que o inglês — observou Kirk — às vezes tem muita coisa de 

alienígena. Sr. Spock, pode localizar os registros de bordo? 
— Nada no computador, capitão. 
—Tenente McGivers, o que pode nos falar sobre o período em que essa 

nave foi construída? 
— Não tanto quanto gostaria. As Guerras Eugênicas foram causadas por 

um grupo de cientistas ambiciosos, de todas as nacionalidades, que tentaram 
aperfeiçoar a raça através de reprodução seletiva. Eles eram implacáveis 
quanto a isso e, antes que suas identidades fossem conhecidas, metade das 
nações da Terra estavam acusando-se mutuamente como responsáveis pela 
praga de monstros superdotados que estavam surgindo. O resultado foi a 



última Guerra Mundial e, nesse processo, a maioria dos registros foram 
perdidos. Estou surpresa com o fato de uma nave dessa época ter conseguido 
até mesmo decolar. 

— Bem, é melhor dar uma olhada — disse Kirk. 
— Já que é especialista nesse período, é melhor estar no grupo de 

desembarque. Scott, você vai verificar a maquinaria e ver o que pode ser 
aproveitado. Magro, você vem também. 

— Por que sempre sou incluído nessas coisas? - queixou-se McCoy. — 
estou nessa nave para praticar medicina e não ter meus átomos espalhados e 
reagrupados por um transporte. 

— Você está nesse grupo porque ouvimos batidas cardíacas e esse é seu 
departamento. Vamos logo 

 
Estava quase escuro dentro do Botany Bay. A equipe da Enterprise 

materializou-se numa espécie de corredor, ao longo do qual havia inúmeras 
cârnaras em forma esquifes ou gavetas embutidas nas paredes. Em cada uma 
delas, existia uma pequena luz verde piscando, produzindo uma 
luminosidade algo sinistra e de reflexos confusos. Kirk observou o lugar, 
atentamente. 

— Senhor Scott? 
— Ainda não sei nada, senhor. Parecem com casulos embutidos, mas 

para que tantos? Ah, ali está um painel de controle. 
—Já vi alguma coisa parecida — disse Maria. — Ou melhor, imagens. 

Parecem muito com os sistemas de suporte de vida do século XX. 
McCoy usou o tricorder junto ao casulo mais próximo. 
— Ah, aqui estamos! — comemorou Scott, ao conseguir acionar as 

luzes. McCoy resmungou algo, com vivo interesse. 
— Veja aqui, Jim. Uma nova leitura. As luzes parecem ter disparado 

alguma coisa dentro dessas coisas. 
Kirk não precisou olhar os indicadores do tricorder para ver. Havia sons 

dentro do casulo e a luz verde agora era vermelha. 
— Mas é claro! — exclamou Maria. — Essa é uma nave de suspensão 

animada! 
Isso nada significava para Kirk e McCoy perguntou: — Suspensão 

animada? 
— Sim. Essas naves eram muito necessárias para viagens espaciais até o 

ano de 2018. Não havia velocidade de dobra na época e as viagens 
interplanetárias levavam anos. Então as tripulações e passageiros eram 
colocados dormindo, à espera do fim de sua jornada... . 



— Deveriam estar mortos... — disse McCoy. 
— Mas essas batidas... será possível, depois de todos esses séculos? 
Scott aproximou-se e logo descobriu que a frente do casulo possuía uma 

tela protetora que, retirada, revelava um painel transparente para observação. 
No lado de dentro, iluminado por uma fraca luz violeta, estava um homem 
inerte e completamente despido. Ele era extremamente atraente e com uma 
compleição física magnífica. Seu rosto moreno denunciava o sangue ariano 
da guerreira raça Sikh, com alguns traços orientais. Mesmo em repouso, sua 
expressão sugeria força, inteligência e até mesmo arrogância. 

— Que lindo... — murmurou Maria. 
— Esse casulo foi programado para ser ativado em primeiro lugar — 

disse Scott. — Talvez ele seja o líder. 
— Ou o piloto — acrescentou Spock. — Ou o médico, que 

supervisionaria o despertar dos demais. 
— Ele é o líder — garantiu Maria. 
— Sim? E o que a faz ter certeza? — perguntou Kirk. 
— Bem... a gente percebe isso. Um sikh, norte da índia. Eles eram 

guerreiros fantásticos. 
— Ele está revivendo — avisou McCoy. — Batimento cardíaco subindo 

para cinqüenta e dois e agora respirando. 
— Scotty, veja se está acontecendo a mesma coisa com os outros 

casulos. 
O engenheiro obedeceu e começou as outras telas protetoras para 

observar o interior dos casulos. 
— Não, senhor. É um grupo bem misto, capitão. Orientais, europeus, 

latinos, indo-europeus. Todas luzes estão verdes, como o senhor pode ver. 
— Um homem do século XX — murmurou Maria, como se estivesse 

hipnotizada. — Voltando à vida. É incrível! 
—Talvez não seja — alertou McCoy, verificando o tricorder. — 

Batimentos começando a cair. Se você quer falar com esse fóssil vivo, Jim, 
sugiro que o levemos imediatamente para a enfermaria. 

— Oh, não! — exclamou Maria. 
McCoy a crivou com um longo olhar, mas admitiu — Concordo. Temos 

de lutar por esse paciente. É quase um livro de História vivo! 
— Não importa a História — disse Kirk. — É uma vida humana. Vamos 

salvá-lo. 

 
Enquanto McCoy trabalhava na reanimação do homem do passado, Kirk 

reuniu-se com seus oficiais para recolher mais informações. 



— O máximo que posso deduzir da direção que tomavam — disse 
Spinelli, que estava substituindo Sulu no leme — é que eles estavam tentado 
chegar ao sistema Tau Ceti. 

—Faz sentido. É perto do Sol e possui três planetas habitáveis. 
— Sim, senhor, mas eles não iam conseguir chegar até lá. A nave sofreu 

danos com o impacto de um meteoro e isso os tirou do curso. 
— Scotty, algum registro de bordo? 
— Negativo, capitão. Eles devem estar em suspensão animada desde que 

partiram. 
— Equipamento da nave? 
— Basicamente material de colonização. E também armamento pesado. 

Acho que era típico da época deles. Doze câmaras de suspensão animada 
com problemas, o que nos deixa setenta e duas funcionando. Uma dúzia 
deles são mulheres. 

— Setenta e dois vivos — murmurou Kirk, pensativo. — Alguma 
conclusão, sr. Spock? 

— Poucas, capitão. A nave de classe CZ-100 foi construída apenas para 
viagem interplanetária... não interestelar. 

— Eles tentaram. 
— Sim, mas por quê? — perguntou o primeiro oficial. 
— Talvez porque a vida na Terra tenha se tornado insuportável durante 

as guerras. 
— Capitão, para começar, considere os gastos da operação. Homens 

jovens, saudáveis e bem orientados pensariam numa maneira melhor de 
sobreviver... ou cometer suicídio. Tinham uma chance em milhão para 
chegar a Tau Ceti e eles deviam saber disso. E uma outra coisa: por que não 
registrar a tentativa? Mesmo com os registros incompletos, uma viagem 
estelar única como essa deveria fazer com que o nome Botany Bay tivesse 
milhares de registros ou apenas um poderia ter sobrevivido. Mas não existe 
nada. 

— Botany Bay. Hum. A tenente McGivers disse tratar-se de uma colônia 
penal situada na Austrália. Teria algum significado? 

— Está sugerindo que é uma nave penal deportada? — perguntou Spock. 
— É uma conclusão totalmente ilógica. Sua Terra estava à beira de outra 
Idade das Trevas. Populações inteiras eram dizimadas. Um grupo de 
criminosos poderia ter sido domado com mais eficiência do que desperdiçar 
com eles as mais modernas naves espaciais de sua época. 

— Bom, isso acaba com minha teoria. Estou esperando a sua. 
— Não tenho fatos, capitão. William de Occam uma vez disse que não se 

deve multiplicar as suposições sem dados suficientes. Sugiro que levemos a 



Botany Bay até a Base Estelar mais próxima para a investigarmos. 
Kirk pensou um pouco a respeito. — Está certo. Vamos usar os raios-

tratores. Enquanto isso, vou dar uma olhada em nosso paciente. 
Na enfermaria, o homem do passado ainda estava inconsciente, mas res- 
pirando normalmente. Maria McGivers estava a seu lado, observando-o. 
— Como ele está, Magro? 
— Ele deveria estar morto. 
— Falsa modéstia? 
— De modo algum. Eu sou bom, mas nem tanto. O coração dele parou 

três vezes. Quando consegui reanimá-lo pela terceira vez, ele acordou por 
um momento, sorriu para mim e perguntou "Quanto tempo?". Eu chutei uns 
dois séculos. Sorriu de novo e caiu na inconsciência. Não é que o coração 
parou por uma quarta vez e começou a reagir por sua conta própria? Existe 
alguma coisa dentro desse homem que se recusa a aceitar a morte. 

— Ele deve ter a constituição de um touro. 
— E isso não apenas no sentido figurado — disse o médico, indicando o 

painel de funções sobre a cama. — Olhe para isso. Pressão, coração, tudo 
nele tem duas vezes mais força do que em você ou em mim. Eficiência 
pulmonar, cinqüenta por cento melhor. E a coragem! Seja lá o que for, ou 
quem quer que seja, será um prazer conhecê-lo. 

Kirk olhou para Maria e respondeu ao médico: — Sei de alguém que 
concorda com isso. 

Aparentemente encorajada com o comentário, Maria perguntou: 
— Ele vai viver? 
— Se tiver algum repouso, acredito que sim — respondeu o médico, 

mordazmente. — Fora, vocês dois. Isso aqui é uma enfermaria, não uma sala 
de visitas. 

Achando graça, Kirk indicou a saída para Maria e a acompanhou. No 
corredor, Kirk a chamou. — Tenente, 

Ela parou e voltou-se para olhá-lo. —Tenente, se eu fosse julgar sua 
performance como membro de abordagem hoje, não poderia dar uma nota 
muito alta. 

— Sei disso, capitão. Sinto muito. 
— Não é suficiente. A qualquer momento a segurança de toda esta nave 

pode depender da atuação de um único tripulante. O fato de achar um 
homem atraente pessoalmente não é desculpa para... 

— Pessoalmente? — interrompeu ela, corando. — Capitão, minha 
segunda profissão é História. E descobrir um... espécime do passado, vivo... 
Bom, é um prazer antecipar o que pode revelar sua mente... 

— Mais do que isso. Os homens de então eram mais aventureiros, mais 



ousados, mais vivazes. 
Ela ficou um segundo em silêncio. Então o encarou, firmemente. — Sim, 

senhor. Eu acho que sim. 
Kirk assentiu. — Assim é melhor. Se eu posso contar com sua 

honestidade, posso contornar os erros... pelo menos, numa primeira vez. 
Dispensada. 

Ele a observou partir. 
Foi quando percebeu McCoy por perto, sorrindo. — É uma pena — disse 

o médico — que você gaste sua vida no comando, Jim. Teria dado um 
psicólogo regular. 

— Agradeço, Magro, mas prefiro o comando. Ele encobre um mundo de 
coisas. 

— Touché. Ou deveria dizer xeque-mate? 

 
Algumas horas depois, McCoy chamou Kirk na ponte. 
— Capitão, tenho um paciente aqui com muitas perguntas... E não me 

importo de dizer que pacientes como esse podem acabar com a medicina 
como profissão. Pode vir até aqui? 

O forte homem da Botany Bay, usando um uniforme arranjado na 
intendência da Enterprise, ainda estava deitado, mas agora desperto e cheio 
de vitalidade. Kirk apresentou-se. 

— Obrigado — disse o homem. — Disseram que eu estive dormindo por 
dois séculos ou mais e que estou a bordo de uma nave estelar de verdade e 
não um arremedo de nave como a minha. Qual é nosso destino? 

Kirk sentiu-se tanto divertido quanto aborrecido. 
— Importa-se em falar seu nome, primeiro? 
— Não, não me importo. Mas tenho uma responsabilidade. Se você é de 

fato um comandante, entenderá isso. Para onde estamos indo? 
Kirk decidiu ceder um pouco; não tinha muito sentido contrariar um 

homem renascido da morte, por mais arrogante que fosse. — Nosso destino 
é a Base Estelar 12, nosso posto de comando nesse setor. 

— Que setor? 
— Duvido que tenha condições de identificar qualquer setor que seja. 

Estamos a muitos parsecs do sistema para o qual você ia, e nosso sistema de 
coordenadas galácticas provavelmente não correspondem a nenhum que 
tenha usado. 

— Galácticas — murmurou o homem. — Compreendo. E meu povo? 
— Setenta e dois casulos ainda estão funcionando. As pessoas serão 

revividas quando chegarmos à Base Estelar 12. Queríamos ver primeiro 



como seria sua reação ao ser revivido. 
— Lógico e bem pensado. Eu aprovo isso. Começo a sentir um pouco de 

fadiga. Poderíamos continuar com essa conversa mais tarde? 
— Não me deu nenhuma resposta ainda, senhor. 
— Desculpe-me. Meu nome é Kahn. Eu comando a expedição de 

colonização Botany Bay. Acho que talvez possa responder melhor a suas 
perguntas se conhecer mais seu período, sua terminologia e etc... talvez algo 
que eu possa ler durante minha convalescença ajudasse. História, tecnologia, 
qualquer coisa disponível. Era um pedido razoável, pensou Kirk. — O dr. 
McCoy vai mostrar como utilizar sua tela monitora para entrar em nosso 
computador biblioteca. E acredito que a tenente McGivers vai apreciar muito 
atualizá-lo em História. 

— Muito bom — Kahn sorriu. — Tenho de recuperar dois séculos 
perdidos. Eu... 

Subitamente, ele cerrou os olhos. McCoy observou o painel médico. 
— Adormeceu. Bom, fico contente de ver alguma fraqueza humana nele. 
Kirk só se deu conta de como tinha obtido tão poucas respostas de Kahn 

quando já havia chegado à ponte. Irritado consigo mesmo, resolveu 
acompanhar a pesquisa de Spock no computador. 

— Nada, Spock? 
— Nada sobre um vôo estelar até a expedição de Alfa Centauri, em 2018 
— disse o primeiro oficial. 
— Como está o paciente? 
— Arrogante... e muito inteligente. Extremamente poderoso. E é dono de 

um forte magnetismo. Não é o que eu esperava de um homem do século XX. 
— Interessante. Talvez seja mesmo um produto de reprodução seletiva. 
— Isso me ocorreu, e eu imaginasse um super-homem, ele se ajustaria 

bem o tipo. 
— Exatamente, capitão. Ele é quase o esteriótipo do que um terráqueo 

sonharia em termos de força e poder. E, pelo que posso deduzir dos 
fragmentos e registros, é justamente o po de homem que precipitou o caos 
nos anos 90. 

— É? Pensei que tinha sido um grupo de cientistas. 
— Em parte é verdade. Mas, em parte, acredito que seja uma ficção bem 

adequada. Os cientistas encorajaram os casamentos arranjados entre si 
mesmos e aplicaram seu conhecimento de hereditariedade a sua 
descendência. Os monstros somente começaram a surgir depois que a guerra 
já havia começado e certamente foram resultantes de mutações espontâneas 
causadas pela radiatividade do ambiente. Os cientistas ficaram indiferentes a 
isso e prosseguiram com a reprodução do que eles imaginavam ser o Homo 



Superior. 
— Isso é fato? Ou apenas a velha lenda do cientista louco? 
— Em grande parte é dedução. Mas os cientistas existiram realmente. 

Não enlouquecidos, obviamente. Homens dedicados e crentes de que suas 
criações cresceriam para deter o poder de forma pacífica, acabar com a 
guerra, com a fome, a ganância... um objetivo nobre, que obviamente falhou. 

— E nosso paciente? 
— Talvez seja uma dessas criações. A idade dele corresponde. Um grupo 

de homens jovens, agressivos e arrogantes, que detiveram o poder 
simultaneamente em cerca de quarenta nações. Mas eles se excederam e não 
conseguiram manter o poder que conquistaram. Isso é um fato. E mais uma 
coisa, capitão. O senhor sabia que cerca de oitenta ou noventa dessas pessoas 
nunca foram levadas a julgamento, nunca foram encontradas depois do caos? 
Sem corpos, sem túmulos, sem traços. 

— É claro que não sabia. 
— Eles precisavam ser descobertos, ou, pelo menos, as autoridades 

precisaram fingir que eles foram descobertos. Imagine o pânico de uma 
população sobrevivente aos horrores da guerra se houvesse a suspeita de que 
oitenta Napoleões poderiam ainda estar vivos. Além disso, capitão... 

— Sim — concluiu Kirk, tenso. — Posso não usar a lógica tão bem 
quanto o senhor, mas entendo aonde quer chegar. Talvez esses oitenta 
Napoleões ainda estejam vivos... temos setenta e nove por perto e um deles a 
bordo. 

— Precisamente, capitão. 
O pensamento de Kirk foi rápido. 
— Faz sentido. Mas não podemos obter outras informações de mais 

ninguém, a não do próprio Kahn. Ele tem seus segredos guardados a sete 
chaves e não podemos forçá-lo a revelar nada. Podemos tentar persuadi-lo... 
mas isso provavelmente também não vai funcionar. Talvez possamos usar 
algum costume de seu tempo para convencê-lo. Vamos ver o que a tenente 
McGivers tem a sugerir. 

 
O que Maria McGivers sugeriu foi um jantar formal, com a presença dos 

oficiais superiores da Enterprise para dar as boas-vindas do século XXIII ao 
comandante Kahn. Ela estava obviamente muito interessada no evento e 
Kirk começou a suspeitar que Kahn já havia feito sua primeira conquista no 
novo século. Não havia, no entanto, regulamento algum contra romance e 
Kirk não encontrou sugestão melhor. 

Maria surgiu com um penteado novo e totalmente fora de época, o que 



confirmou as suspeitas de Kirk de que ela queria mesmo impressionar o 
convidado especial. Era difícil dizer se o detalhe havia agradado a Kahn; o 
certo é que Kahn estava agradando a todos. Ele parecia colocar-se à vontade 
em qualquer situação, depois de poucos minutos de um primeiro contato. 

Foi na hora em que o conhaque estava sendo servido que um dos oficiais 
da Enterprise demonstrou estar imune ao poder de sedução daquele homem 
tão encantador. Spock foi direto à questão: — Mas o senhor ainda não nos 
disse por que decidiu fazer uma viagem estelar, comandante Kahn... nem 
como conseguiu mantê-la fora dos registros. 

— Aventura, sr. Spock. Existia tão poucos desafios na Terra. 
— Havia uma guerra contra a Tirania Eugênica. Muitos homens 

consideraram isso uma causa nobre. 
— Um desperdício de espírito num deserto de vergonha. Havia um 

sentido muito nobre nas Cruzadas Eugênicas. Essa foi a última grande 
tentativa de unificar a humanidade, pelo menos em meu tempo. 

— Unificar como um grupo de animais debaixo de um único chicote? 
— Não vou ficar ofendido, sr. Spock — disse Kahn, bem-humorado. 
— Eu conheço bem aqueles tempos, senhores. Era uma época de grandes 

sonhos... grandes aspirações. 
— Grandes aspirações sob o domínio de vários pequenos ditadores? — 

insistiu Spock. 
— Eu discordo. Um único homem acabaria tendo o domínio. Como em 

Roma, com César. Pense nas realizações feitas! Capitão Kirk, o senhor deve 
entender. Deixou seu segundo em comando atacar enquanto observa em 
silêncio, à procura de fraquezas. É uma questão de tática. 

— Tem a tendência 
— observou Kirk — de expressar suas idéias em termos militares, 

comandante Kahn. Esta é uma reunião social. 
—Já foi dito que reuniões sociais são militares camufladas — disse 

Kahn, rindo. — Muitos preferem honestidade, mais clareza. 
— Havia uma guerra na Terra. E ainda assim, vocês optaram por ir 

embora — acusou Kirk. 
— Havia muito pouco a fazer com um mundo destruído. 
— Em síntese, vocês tiveram medo. 
Os olhos de Kahn faiscaram. — Eu nunca tive medo. 
— E isso não o amedronta? 
— Como? Eu não o entendo, sr. Spock. Como pode um homem ter medo 

de nunca ter tido medo? É uma contradição. 
— Não exatamente. É uma classe nula a classe de todas as classes que 

não são membros de uma determinada classe. 



Kahn começava a demonstrar certo aborrecimento. Kirk, no fundo se 
divertindo, resolveu interferir: 

— Sinto muito, comandante, mas o senhor acabou de acionar o botão de 
lógica do sr. Spock, que agora vai tornar-se incompreensível pelos próximos 
dez minutos. No entanto, a pergunta é boa. O senhor disse que nunca teve 
medo e, mesmo assim, partiu quando a humanidade mais precisava de 
coragem. 

— Coragem! Como se pode impor coragem aos cordeiros? Eu ofereci ao 
mundo ordem. Ordem! E o que aconteceu? Eles entraram em pânico. 
Simplesmente deixei para trás o que não valia a pena ser salvo. 

— Mas então sua nave é uma obra de cordeiros que não estavam em 
pânico? Não quero contestar sua lógica, comandante, mas começo a 
desconfiar de sua visão geral das coisas. 

Maria, que estava em completo silêncio desde o início da discussão, 
levantou-se tão intempestivamente que fez as xícaras de café tremerem sobre 
a mesa. — Nunca pensei ver tamanha descortesia para com um convidado. 

— Eu fui descortês? — perguntou Spock, erguendo uma sobrancelha. — 
Se fui, peço desculpas. 

— Eu também — disse Kirk, reprimindo outro sorriso.  
— Aceito suas desculpas — disse Kahn, também levantando-se. — Se 

me desculparem, senhores e senhoras, estou cansado e, depois de todos esses 
séculos, gostaria de voltar a meus aposentos. Se puder conduzir-me até lá, 
Maria...? 

Eles saíram, acompanhados atentamente pelos olhares de Kirk e seus 
oficiais, menos Spock. Quando a sala ficou vazia, Kirk observou: — E 
McCoy diz que eu sou um psicólogo regular! Nunca tive tanto trabalho para 
arrancar algo de alguém, sr. Spock. 

— Também não estou muito satisfeito com o que obtivemos, capitão. O 
lado humano de minha formação parece adormecido quando eu mais preciso 
dele. Veja o quão pouco realmente sabemos a res-; peito de nosso 
convidado. Seu nome: Sibahl Kahn Noonien. De 1992 a 1996, ditador 
absoluto de um quarto da Terra, da Ásia até o Oriente Médio. Um dos 
últimos tiranos a ser derrubado e, aparentemente, um dos mais respeitados. 
Houve muito pouca liberdade sob seu domínio, mas também não houve 
massacres e guerras até ser atacado por ditadores menores e de sua própria 
raça. Um homem de poder, que conhecia as extensões desse poder. E um 
homem muito admirado por aqueles a quem chama de cordeiros, pessoas que 
se sentem melhor quando são lideradas. 

— E você pegou isso tudo apenas através da conversa desta noite? Eu 
diria que são informações consideráveis. 



— Mas não é isso que precisávamos saber — insistiu Spock. — A 
questão mais importante é saber por que ele fugiu. Era isso 

que eu queria que ele revelasse. Mas Kahn conseguiu me evitar. Não 
posso chamar isso de. boa psicologia. 

— Entendo o que quer dizer — disse o capitão, pensativo. — Pelo que 
sabemos até agora, não temos a menor idéia do que ele pretende fazer daqui 
para frente, nem podemos nos arriscar a reviver setenta e tantos homens do 
mesmo tipo. Temos de tentar de outro modo... Mais uma coisa: qual o 
objetivo da pergunta sobre estar com medo ou nunca ter tido medo? Por um 
momento, achei que sabia o que você pretendia fazer, mas então me perdi 
em suas técnicas de lógica. Sua pergunta não seria uma espécie de 
tautologia? 

— Não, capitão. Mas tentei fazer com que parecesse uma. Não estava 
tentando confundir o senhor e sim o comandante Kahn. Espero que, pelo 
menos nisso, eu tenha me saído bem. O medo é uma reação essencial para a 
sobrevivência de qualquer ser inteligente. Se ele não conhece o medo, nunca 
saberá quando fugir e, mesmo assim, Kahn fugiu. Como garante que nunca 
sentiu medo, então deve existir um outro motivo para ter fugido. 

— Humm. Nunca vi uma criatura com inteligente que não sentisse medo 
quando apropriado. Mesmo assim, ele foi muito convincente em suas 
argumentações. 

— Sim, ele foi. E isso, capitão, me causa medo. 
Kirk ficou surpreso com as palavras de Spock e deixou a sala de 

refeitório decidido a lançar um alerta o quartel general da Frota Estelar. 

 
— Capitão!? Abrams, da segurança. Kahn desapareceu.  
— McCoy falando. Kahn não está aqui. 
Sem sinais da tenente McGivers também, nem mesmo em seu 

alojamento. 
— Sala de transporte. Encontramos um segurança agredido. O tenente 

Adamski está desaparecido e temos o registro de muita força gasta na última 
meia hora. 

— Scott falando. Eu... 
— Uhura, o que aconteceu a Scotty? Chame-o de volta! 
— Canal interrompido, capitão. Não consigo contatar a sala de armas 

também. 
— Spock, envie alguém lá embaixo. 
— Todos os turboelevadores estão inoperantes. Saídas de emergência 

obstruídas. 



A luzes começaram a falhar. — Baterias! 
— Desativadas, capitão. Assim como o controle atmosférico'. 
— Engenharia! Scott! O que está acontecendo aí? Scotty! 
A voz de Kahn veio pelo intercom. A transmissão saía diretamente pelo 

painel de Uhura, embora fosse impossível imaginar como Kahn havia 
conseguido estabelecer a comunicação através de um canal com problemas. 

— Ele não está em condições de falar nesse momento, capitão — disse 
Kahn. — Lamento informar, mas a nave está em meu poder... ou melhor, 
nosso poder. Eu trouxe todo meu pessoal a bordo. Todos os sistemas estão 
obstruídos. Vocês têm uns dez minutos antes de sufocarem sem o suporte de 
vida. Gostaria de negociar comigo? 

— Uhura, pode alcançar o Comando da Frota? 
— Não, senhor, o painel está completamente obstruído. Nem mesmo 

posso enviar uma mensagem por cápsula. 
— Brilhante — observou Spock. 
Só restava uma coisa a fazer. — Segurança cinco, sr. Spock. Inundar 

todos os conveses com gás neutralizador. 
— Circuito secundário inoperante, capitão. O comandante Kahn é um 

estudante muito aplicado. 
— Podemos atingir o seis? — Isso preencheria o ar com gás radiativo 

proveniente da câmara de fusão e mataria todos a bordo, mas... 
— Não, senhor. Não podemos. Nada podemos fazer, a não ser optar pela 

autodestruição. 
— O ar vai ficar irrespirável em breve. Não resta muito tempo — 

advertiu Kahn. 
— O que você quer, Kahn? 
— Quero que se rendam. 
— Negativo. 
— Muito bem. Isso é acadêmico de sua parte. Em dez minutos, todos na 

ponte estarão mortos. 
Nada mais foi ouvido de Kahn depois disso. Lentamente, o ar ficou 

rarefeito. Aos poucos, todos perderam a consciência, com exceção de Kirk, 
mas então... 

 
Kirk acordou, assustado, em meio à sala de reuniões. Todos os oficiais 

do comando estavam com ele, todos fracos, mas vivos. E todos sob severa 
vigilância de Kahn e um grupo de homens muito parecidos com ele, armados 
com os feisers da Enterprise. Os homens da Botany bay também eram 
esplêndidos espécimes de sua força, altos, fortes, saudáveis, atraentes e todos 



muito, muito alertas. 
— Muito bom — disse Kahn. — Agora vamos conversar. Veja, capitão, 

nada muda. Exceto o homem. Seus avanços técnicos são uma ilusão, simples 
instrumentos a serem usados pelo homem. A chave sempre será o homem. 
Melhore o engenho mecânico e dobrará sua capacidade; melhore o homem e 
a multiplicará por mil. Você, capitão, acredito que seja esse homem, assim 
como eu sou. Seria sábio unir-se a mim. 

Kirk nada disse. Kahn voltou-se para Spock e o consultou com olhar. — 
É uma proposta tentadora — disse o vulcano. — Admiro sua tática... mas 
não sua filosofia. E eu sei, através da história, como os autoproclamados 
super-homens trataram os espécimes impuros. Será interessante ver como 
vão controlar esta nave sozinhos. 

— Vocês verão. Minha oferta está feita. Navegador, quero que 
estabeleça curso para o planeta habitado mais próximo, um com facilidades e 
uma população que não tenha medo de disciplina. 

— Vá para o inferno — disse Spinelli. 
— Foi o que eu pensei — disse Spock. — Pode conhecer bem nossa 

nave, comandante, mas seus homens não a conhecem. Estamos num 
impasse. 

— Estamos? Dr. McCoy, o senhor mantém uma câmara de 
descompressão em seu laboratório, não é? Sim, eu sei que sim. Joaquim, 
pegue o capitão Kirk e o leve até lá. Coloque-o sob pressão zero. Acredito 
que todos saibam o que isso significa. Vocês podem salvá-lo disso. Tudo o 
que eu quero é sua palavra de que continuarão atuando em suas funções. 

— Ninguém — disse Kirk, asperamente — vai mover um dedo para me 
salvar. Isso é uma ordem. 

— Eu não estou blefando — disse Kahn, com prazer. — Se vocês 
permitirem que seu capitão morra, é claro que todos terão o mesmo destino, 
um a um. 

Kirk olhou para Maria McGivers, que observava Kahn atentamente, 
como se tivesse descoberto algo até então desconhecido para ela. 

O intercom foi ativado e todos puderam ouvir sons de vozes excitadas. 
— Kahn, aqui é Paul, na sala de recreações. Os tripulantes estão 
descontrolados. Vou ter de matar alguns deles. 

— Faça-o, então. 
—Não!— gritou Maria. — São meus amigos... Kahn, por favor. Se eu 

puder falar com eles... fazê-los entender. Não é preciso matá-los. 
— Você pode tentar. Mas faça-os entender que não terei escrúpulos em 

matar se eu for forçado a isso. 
O brutamontes arrastou Kirk para fora da sala e Maria os seguiu. Os 



homens de Kahn podiam não conhecer a nave em detalhe, mas sabiam o 
caminho para o laboratório de McCoy. Eles prenderam Kirk na câmara de 
descompressão com o mesmo desinteresse de quem coloca uma cobaia para 
fazer testes. A porta fechou-se e em alguns instantes os pulmões de Kirk 
estavam para explodir. 

Por algum motivo, o capitão não estava alarmado ou resignado. Sua 
principal emoção era a raiva, por estar sendo colocado para asfixiar duas 
vezes em menos de uma hora. 

Mas não havia nada a fazer. 
A porta, no entanto, deslizou para que sa&se. Kirk moveu-se 

cuidadosamente para fora e viu um dos super-homens de Kahn, de nome 
Joaquim, caído, desacordado, no chão, com Maria junto a ele, segurando 
uma ferramenta de forma ameaçadora. O outro guarda havia desaparecido. 

— Você está bem? — perguntou a historiadora, tremendo. 
— Acho que sim. A pressão não teve tempo de fazer efeito. Estou feliz 

em ver que você é boa em alguma coisa — disse ele, pegando o feiser de 
Joaquim. 

Maria agarrou seu braço. — Capitão, por favor... 
— O que é? 
— Eu salvei sua vida. Prometa... que não vai matá-lo. 
— Sem promessas — disse o capitão, olhando em torno do laboratório. 

Depois de um instante, localizou o que queria, um tubo de gás anestésico 
usado por McCoy para dopar espécimes. — Fique aqui e tente não se meter 
em mais problemas do que já criou. Acho que estou prestes a recolher alguns 
itens para nosso zoológico. 

 
Não foi assim tão fácil. Antes que tudo acabasse, um dos super-homens 

foi morto e quase todos os outros, de ambos os lados, ficaram 
consideravelmente feridos. Mas os sobrevivente da Botany Bay foram 
trancafiados numa cela de segurança máxima, enquanto Kirk e seu oficiais 
tinham uma obrigação a cumprir na sala de reuniões. 

— Bem, sr. Spock — disse Kirk. — Acho que agora sei porque eles 
deixaram a Terra. 

— Sim, senhor. A intenção era deixar para trás o povo que consideravam 
inferior e partir em busca de um novo começo. Na minha opinião, não teriam 
sucesso, mesmo que tivessem chegado a um mundo habitado. O homem que 
não conhece o medo está em grande desvantagem. 

— Estamos aqui para colocar isso em teste. Traga Kahn até aqui, por 
favor. 



Kahn chegou sob forte vigilância, com Maria a seu lado. Ambos olharam 
Kirk em desafio. 

— Nesse momento — disse o capitão — estamos orbitando um planeta 
em um sistema desconhecido para você e que não vai ser identificado. É 
selvagem e inóspito, mas possui atmosfera respirável e terra que pode ser 
cultivada. Vocês têm a seguinte escolha: serem levados a esse planeta, com o 
mínimo de equipamento para sobrevivência, ou serem transferidos para a 
Base Estelar 12, onde ficarão confinados para reabilitação. A segunda 
escolha permitirá que possam se adaptar a nossa sociedade. Qual vocês 
preferem? 

— Capitão, — disse Kahn — acredito que o senhor lembre o que Lúcifer 
disse quando caiu no inferno. 

— Sim, eu lembro. Acredito que essa seja sua resposta. 
— Sim, é. 
— Deve interessar a você saber que a oficial McGivers teve como 

alternativa escolher entre a Corte Marcial ou partilhar de seu exílio. Ela 
escolheu ir com você. 

Kahn olhou a mulher e sorriu. — Eu sabia que estava certo a seu 
respeito. Você tem a chama. A mulher superior. E acho que agora temos o 
que queríamos... um mundo a conquistar — Ele voltou a olhar Kirk. — 
Acredite, capitão, faremos dele um império. Você verá. 

— Se o fizer, você o merecerá. Seguranças, teletransporte-os para a 
superfície. 

Kahn saiu sem olhar para trás, mas Maria voltou-se antes de passar pela 
porta. 

— Adeus, capitão. Sinto por tudo. Mas eu o amo. 
— Desejo sorte a você, tenente. 
Depois de um longo silêncio, Scott disse: — É uma vergonha um bom 

escocês como eu admitir, mas não estou em dia com minha leitura de Milton. 
O que Lúcifer disse quando caiu no Inferno? 

— Ele disse: "É melhor reinar no Inferno do 
que servir no Paraíso". Sr. Spock, prontos para partir. Eu quero sair 

daqui o mais rápido possível. — Sim, capitão. O que faremos com a Botany 
Bay! 

— Hum... podemos abandoná-la... não, uma outra idéia. Vamos rebocá-
la. Acho que ainda existem coisas a bordo que vão interessar aos 
historiadores. Não sei por que, mas acho que toda vez que falar a palavra 
"historiador" vou sentir um calafrio. 

— Vamos pensar mais a frente, então — disse Spock. — Seria 
interessante voltar a esse sistema daqui uns cem anos e ver os resultados da 



semente que hoje o senhor plantou, capitão. 
— É, seria. Mas lhe digo uma coisa mais, sr. Spock. Eu só espero que 

daqui a cem anos essa semente não deixe o solo e decida vir atrás de nós. 



Sobre o episódio 
 
 
Esse é o episódio que deu origem ao segundo longa-metragem de 

cinema, Jornada nas Estrelas II: A Ira de Kahn, que trouxe de volta Kahn 
Noonian Singh, o implacável vilão vivido por Ricardo Montalban, uma dos 
mais marcantes persongens da série. 

Traçando o paralelo de como um homem renascentista se comportaria 
em nosso século, o roteirista Carey Wilbur teve a idéia de questionar como 
um homem do passado se comportaria na época da Enterprise. No roteiro 
original, no entanto, Kahn era apenas um criminoso fanático e de nome 
Harold Ericcson, uma reminiscência dos antigos vikings, deportado por seus 
crimes. Ericcson acabou virando Kahn, o produto da engenharia genética do 
seu tempo, um super-homem com superintelecto e superambições. 

Em uma espantosa mostra de chauvinismo, Khan tira proveito da atração 
que a historiadora Maria sente por ele. Ela estudou tipos históricos em sua 
carreira profissional e quando se confronta com um deles em carne e osso 
suas fantasias têm precedência sobre sua lealdade para com a Frota. Ela 
escolhe tornar-se uma exilada e se entrega a Khan. Tudo isso é 
surpreendente se considerarmos que Star Trek é conhecido como uma série 
que exibe a igualdade entre sexos. 

Na adaptação de James Blish o confronto direto, como mostrado no 
episódio, entre Kahn e Kirk acaba sendo superado por uma disputa 
intelectual entre o vilão e o sr. Spock. 

 

 
 
 



 

Diário de bordo 
 
Para Lar sobre Ciência 
"Seria presunçoso pensar que 
aquilo que se sabe não possa ser 
também tornado compreensível 
à maioria dos outros Homens." 
- Konrad Lorenz 
 
 
O homem do nosso tempo quer saber e, sobretudo, quer saber de si. 

Busca compreender-se, discute seu papel no mundo e sua relação com o 
Universo. Para tanto recorre a tudo quando lhe possa ser útil. O 
conhecimento da ciência, sem dúvida desempenha uma função vital neste 
contexto. 

Percebemos, entretanto o aumento do número de pessoas com 
dificuldades para ler e compreender textos científicos, mesmo aqueles que se 
destinam ao grande público leigo: os chamados textos de divulgação 
científica. 

Por isso, para se ler sobre ciência, é preciso reconhecer o que se perde 
por não fazê-lo, principalmente quando sabemos da existência de interações 
entre todas a áreas do saber humano. 

Ao se ler ou assistir, por exemplo, as histórias do seriado STAR TREK, 
percebemos a perda da compreensão de várias cenas (nos filmes) ou 
parágrafos (nos livros) que fazem uso de conceitos científicos atuais (ou uma 
extrapolação a partir deles). É evidente que STAR TREK é apenas um 
pequeno exemplo. Grande parte dos textos de Ficção Científica, também 
deixam de ser devidamente apreciados e compreendidos. São livros 
fascinantes como Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke, O Jogo do 
Exterminador, de Orson Scott Card, Contato, de Carl Sagan, entre dezenas 
de outros, que deixam de ser plenamente "saboreados", a não ser por uma 
minoria que consegue compreendê-los em sua totalidade. 

 
ESCOLA E EDUCAÇÃO 
"Nos grandes estados a educação pública 
será sempre medíocre, pela mesma razão 
que em grandes cozinhas a comida é ruim." 
- Friedrich Nietzsche 



 
Mesmo numa sociedade como a nossa, integralmente dependente do 

conhecimento científico, que "respira" ciência e tecnologia em tempo 
integral, não é difícil entender por que as pessoas estão despreparadas para 
ler sobre ciência. Atualmente nossa escola não ensina a compreender, na 
verdade, ela se tomou mais um teste de paciência, persistência e submissão 
do que qualquer outra coisa. Os alunos se tornam "doutores", na medida em 
que conseguem ser pacientes para suportá-la, persistentes para terminá-la e 
submissos para não se insurgirem contra ela. 

A escola, na verdade, acaba entulhando a mente do aluno com montes de 
informações desconexas, misturando o superficial com o supérfluo ou 
enfatizando este último. O normal portanto, é o leitor não dispor do 
ferramental teórico básico para ler e compreender textos de ciência, não 
conseguindo relacioná-los entre si e apenas armazenando mais informações. 
Sabemos que isso um simples computador pode fazer muito melhor. 

A alteração dessa situação de ignorância (no sentido literal da palavra: 
falta de conhecimento, de saber, de intuição) depende fundamentalmente do 
leitor. 

O título deste artigo talvez seja enganoso. Seria muita pretensão querer 
fornecer uma receita (se é que existe) de como se deve proceder para ler 
sobre ciência. 

Não propomos isso. Queremos apenas chamar a atenção para equívocos 
comuns e dar algumas dicas que podem ajudar na construção de uma visão 
científica do Universo. 

 
 
TIJOLOS E CASAS 
"A ciência é feita de fatos assim como 
uma casa é feita de tijolos. 
Mas um amontoado de fatos 
não é uma ciência, assim como um 
monte de tijolos não é uma casa." 
- Henry Poincaré 
 
A primeira coisa que se deve ter em mente antes de ler sobre ciência, é a 

necessidade de dominar ao menos seus conceitos mais básicos e 
fundamentais. Mesmo que rudimentar, o conhecimento básico é essencial. 

E a base para a compreensão da ciência ocidental, podemos dizer, 
repousa sobre alguns poucos conceitos de Física, Biologia e Matemática que 
devemos conhecer. 



De Física: 
As três Leis de Newton  
Lei da Gravitação Universal  
Modelo atômico de Bohr  
Noções de Relatividade  
Noções de Mecânica Quântica 
 
De Biologia:  
Evolução  
Genética 
 
De Matemática: 
Operações aritméticas 
Equações e inequações 
Proporcionalidade 
Ângulos — seno, cosseno, tangente 
Triângulos e circunferências 
Probabilidade 
 
A Física e a Biologia são ciências e a Matemática a linguagem com a 

qual seus conceitos objetivos são escritos. 
Todos esses temas são tratados na escola, só que de forma fragmentada 

através de informações isoladas, como tijolos soltos. Cabe ao leitor ter o 
trabalho autodidata de ver e conseguir usar esses conhecimentos como um 
sistema único, como uma "cosmovisão unificada". 

Infelizmente, a leitura dos textos escolares nem sempre é a mais 
aconselhável. Felizmente, existem excelentes textos de divulgação científica 
que têm muito mais sucesso em formar e informar seus leitores. De qualquer 
maneira, cabe a cada um decidir quais e quantos textos lhe são necessários e, 
principalmente, desejáveis. 

 
 
O QUE LER? 
"Quando não somos inteligíveis 
é porque não somos inteligentes". 
- Victor Hugo 
 
Para quem quer começar a ler sobre ciência, é mais seguro procurar 

autores já consagrados, reconhecidamente eficazes. No caso da leitura de 
divulgação científica em jornais e revistas, deve-se lembrar que ela é muito 



condicionada pela qualidade e capacidade de quem escreve. Existem textos 
excelentes, como os do jornalista José Reis, sempre precisos e bem 
elaborados, tanto para o leigo quanto para o especialista. Mas, em linhas 
gerais, os textos de jornais e revistas acabam se tornando superficiais e 
sensacionalistas. 

Encontramos facilmente autores de divulgação científica nos quais 
podemos confiar tranqüilamente. Para aqueles que se interessam e desejam 
ler sobre ciência, podemos sugerir: Isaac, Asimov, Arthur C. Clarke e Carl 
Sagan que escrevem sobre quase tudo relacionado com ciência e o fazem 
muito bem. Mesmo seus livros de ficção científica estão "recheados" de 
ciência. Não há, por exemplo, nenhum compêndio escrito para leigos, que 
descreva melhor as técnicas empregadas na tentativa de comunicação com 
inteligências extraterrestres que o livro Contato, de Carl Sagan. 

George Gamow e Lev Davidovich Landau têm dezenas de excelentes 
livros sobre Física. 

Richard Dawkins, Salvador Edward Luria, Robert Wallace e Steven Jay 
Gould têm livros fascinantes e surpreendentes sobre Biologia. 

Astronomia possui excelentes textos de autores nacionais: Rubens de 
Azevedo, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, Romildo Póvoa Faria, entre 
outros. 

De Matemática existem magníficos compêndios de G. Polya, Iakov Yo 
Perelman e do brasileiro Malba Tahan, o mais lúdico deles. 

 
 
PANACÉIA OU CAIXA DE PANDORA? 
"Professores já arruinaram mais 
romancistas americanos que a bebida". 
- Gora Vidal 
 
Algumas pessoas vêem na ciência uma verdadeira Caixa de Pandora, de 

onde todos os males escaparam e para onde devem voltar a qualquer custo. 
Essa é a postura anticientífica. 

O lado oposto, que assume a postura cientificista muito comum em 
leitores de ficção científica), atribui à ciência qualidades das quais até os 
cientistas duvidam, procurando nela a panacéia para todos os males que nos 
afligem, exagerando sua finalidade e sua abrangência. 

A realidade, entretanto, é que a ciência não é uma coisa nem outra e 
apenas a ignorância (falta de conhecimento) pode justificar o cientificismo e 
o anticientificismo exarcebados. 

 



 
A NEGAÇÃO DA CIÊNCIA PELA EXCEÇÃO  
 
"Um pequeno aprendizado é uma coisa perigosa". 
- Alexander Pope 
 
Os anticientificistas, com freqüência, se apegam às exceções e ignoram 

as regras. No mundo real, no entanto, o bom senso nos aconselha a pensar 
em termos de regras e não de exceções. 

O leitor de textos de divulgação deve ter em mente que o bom senso (ou 
senso comum) em ciência, se forma apoiado nas regras, mesmo levando em 
conta as exceções. 

Exemplo típico de argumento baseado na exceção é o de motoristas que 
não usam o cinto de segurança: "em caso de incêndio eu posso ficar preso e 
morrer queimado" ou "caso um carro caia num rio posso ficar preso e morrer 
afogado". 

Tolices rotineiras como essa são muito mais freqüentes do que se 
imagina. Ao se ler um texto que descreva e explique uma idéia científica é 
preciso tomar muito cuidado para não extrair dele conclusões erradas 1 e 
atribuí-las à ciência. 

Infelizmente, há aqui um fator atenuante para o leitor e agravante para 
quem escreve: a maioria dos textos de divulgação científica de jornais e 
revistas populares são, intencional ou acidentalmente, repletos de  
conclusões não-científicas tiradas por quem escreve (não pelos cientistas!) a 
partir de dados científicos. Por hora, basta lembrarmos de ter sempre em 
mente ao lermos sobre ciência, a idéia do "não procurar pêlo em ovo". 

 
 
Quanta Terra Contém Um Buraco? 
 
"Educação é um dos maiores obstáculos 
para a inteligência e 
para a liberdade de pensamento". 
- Bertrand Russel 
 
Raciocínio lógico não é algo que se possa esperar de qualquer um. Se 

fosse fácil pensar de modo lógico, não teria sido necessário o emprego do 
tempo de tantos gênios, durante milênios. Desde muito antes de Aristóteles, 
a lógica tem se mostrado uma disciplina árdua e cheia de armadilhas. 

Portanto, não depõe contra a inteligência e nem é um demérito para o 



leitor não possuir um raciocínio lógico acurado. Existem porém, situações 
corriqueiras em que a falta dos rudimentos da lógica tornam impossível a 
compreensão de conceitos simples e a argumentação do interlocutor inócua. 
Perguntas do tipo: Quanta terra há num buraco?" são comuns e contém em si 
mesmas, a impossibilidade de resposta. 

Ao lermos textos de ciência devemos ter muito cuidado com as questões 
que formulamos para não ficar-nos sem resposta. Cuidado redobrado deve 
ter com as perguntas formuladas e respondidas pelos próprios jornalistas. 
Recentemente, quando o ônibus espacial foi lançado ao espaço para fazer 
pesquisas sobre o comportamento de organismos em órbita (queda livre) ao 
redor da Terra, podia-se ler em vários jornais e revistas perguntas como: 
"Por que o comportamento dos organismos na ausência da gravidade é 
diferente?" 

Ora, há mais de 300 anos sabe-se que a gravidade se estende por todo o 
Universo. Não existe local com "ausência de gravidade". Além do que, a 400 
km de altura (órbita do ônibus espacial) a gravidade é quase igual a da 
superfície. De fato, é cerca de 80% da gravidade da superfície. 

Além desse tipo de erro ocorrem erros sutis ao se tentar aplicar 
raciocínios lógicos onde eles não se aplicam. A lógica é uma ferramenta 
necessária para a compreensão da Natureza à luz da ciência ocidental, mas 
nem de longe é suficiente. Frases como "Eu nunca digo a verdade" ilustram 
patologicamente esses casos. É muito comum querer se aplicar a lógica a 
casos em que ela, definitivamente, não se aplica. 

 
 
O MEIO É A MENSAGEM 
"Hoje em dia ser inteligível 
significa ser decifrado". 
- Oscar Wilde 
 
"Devido ao efeito lente gravitacional relativístico, formam-se duas 

imagens de um mesmo quasar, indicando a possível presença de um buraco 
negro em sua direção". 

O que você entende quando lê a frase acima? O que é um efeito 
relativístico? O que é uma lente gravitacional? O que é um quasar? E um 
buraco negro? 

Muitas pessoas bem intencionadas, procurando maior familiaridade com 
conceitos mais modernos da ciência deparam-se freqüentemente com frases 
como essa e, apesar da boa vontade, não compreendem quase nada. 

Textos como esse são os estereótipos do que se costuma encontrar em 



muitos jornais e revistas de divulgação. Impressionam tanto quanto um texto 
da Bíblia em latim mas esclarecem quase nada. 

Existem, é claro, dificuldades em tornar interessantes, claras e excitantes 
as descobertas científicas, sem desagradá-las intelectualmente. Na verdade, 
existe uma contradição real e sensacionalismo e a prudência científica, entre 
o exagero e a precisão cética, entre a modesta impessoalidade, considerada 
apropriada para o cientista, e o culto da personalidade, desenvolvido pela 
imprensa popular. 

Portanto, a credibilidade de um meio de comunicação é outro importante 
fator a ser considerado com critério pelos leitores. Se algum dia você ler em 
alguma publicação que "a 400 km de altura não há gravidade", ou ler que "o 
homem descende do macaco", duvide! 

 
 
ABRANGÊNCIA E CIÊNCIA 
 
"Se você não espera o inesperado, 
não o encontrará; porque 
é difícil e penoso procurá-lo." 
- Heráclito 
 
O mundo se apresenta para nós como um amontoado de fatos e 

processos desconexos. Cabe-nos a árdua tarefa de tentar encadeá-los de 
forma coerente, como se montássemos um enorme quebra-cabeça. Se 
assumirmos essa analogia, poderemos considerar cada fato, cada informação, 
como sendo uma peça desse quebra-cabeça. 

Quanto maior a área montada em nosso "quebra-cabeça" particular 
(porque cada um vê o Universo de uma forma distinta) maior a confiança 
que temos em nossa cosmovisão. 

O "quebra-cabeça" montado por um astrólogo, provavelmente terá uma 
grande área (muitas peças encaixadas) sobre astrologia, esoterismo, etc, mas 
poucas peças (uma pequena área) sobre ciência. Um cientista, ao contrário, 
provavelmente terá a maioria das suas "peças" encaixadas na área de ciência. 

Se ambos leres a frase "NASA Busca Vida Extraterrestre", a 
interpretação de cada um será diferente. O astrólogo tentará encaixar essa 
informação (peça) em alguma posição da área da astrologia, enquanto o 
cientista tentará encaixá-la na área da ciência. 

Assim cada fato (peça/informação) novo que obtemos, tentamos encaixar 
no nosso quebra-cabeça. A primeira tentativa, com certeza será encaixá-lo na 
maior área já montada. Somente se não conseguirmos, tentaremos encaixá-



los em nossas áreas menores. 
Portanto, se quisermos entender o Universo como a ciência o entende 

devemos sempre procurar encaixar as novas peças de modo a aumentar a 
área preenchida sobre a ciência. 

A ciência está influenciando e transformando cada vez mais nossa 
sociedade, tanto pelo impacto tecnológico, quanto pelo número de pessoas 
ligadas às suas atividades. Poucas pessoas, hoje em dia, têm qualquer dúvida 
acerca da amplitude e importância dessa transformação. 

Por isso, é sempre bom ter em mente as sábias palavras de Henry 
Margenau, prêmio Nobel em Física, quando diz que "a ciência não alberga 
nenhuma verdade final ou absoluta. Tem seus inícios em compromissos com 
postulados cujas conseqüências são submetidas à prova da experiência. 
Quando novos fatos contradizem estas conseqüências, alteram-se os 
postulados, geralmente em pequena escala; todavia, algumas vezes sofrem 
completa rejeição. A ciência reconhece problemas eternos, mas não admite 
respostas eternas." 

 
 
 
Silvio Alexandre 
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