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Audaciosamente indo aonde ninguém jamais esteve . 
 

O NAVIO FANTASMA  
Marinheiros russos estão há séculos aprisionados 

como mortos-vivos numa entidade implacável e 
misteriosa. 

Como na lenda do Holandês Voador eles imploram 
pelo direito de morrer e acabar com sua infindável jornada 
pelo Universo. 

Cabe ao capitão Picard tomar uma angustiante 
decisão: destruir ou não a ameaçadora entidade e sua 
carga de almas atormentadas. 

Em meio a tantas dúvidas, a tripulação da nova 
Enterprise acaba descobrindo algo mais sobre sua própria 
essência. 

Uma aventura de tirar o fôlego, com um final 
comovente e emocionante. 

 
AVISO IMPORTANTE 
 

Ao longo deste livro aparecem termos e personagens com os quais o 
leitor pode não estar familiarizado. 

Por isso, colocamos nas páginas iniciais uma apresentação dos 
principais personagens e, no final, dois glossários: um relativo aos termos 
específicos da série Jornada nas Estrelas e outro relativo a Cultura Geral. 

É aconselhável lê-los em primeiro lugar para não interrompera leitura do 
romance. 

 
 
"O Espaço, a fronteira final. 
Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo em sua 

missão para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas 
civilizações, audaciosamente indo aonde ninguém jamais esteve." 



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

Galaxy, é a quarta nave herdeira do número de matrícula NCC-1701, maior 
e mais rápida que suas predecessoras. Sua missão de trinta anos é 
expandir as fronteiras territoriais, científicas e culturais da Federação de 
Planetas. Construída nos estaleiros de Marte, seu casco é feito de uma liga 
especial de trítanium/duranium. Tem um comprimento de 642,5m, largura 
de 467 m e altura de 137,5m. Sua velocidade máxima de cruzeiro é feita em 
dobra 9. A nave foi construída para que, em casos de emergência, o disco 
principal - onde estão as famílias dos 800 tripulantes, cerca de 300 
passageiros entre cônjuges e crianças -se separe da seção de batalha. 

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

Comandante William T. RIKER, é o imediato da 
Enterprise. Sua maior responsabilidade é a defesa e proteção da vida do 
capitão. É de sua competência, também, certificar-se que a nave se 



mantenha operacional e sua tripulação treinada. Lidera os grupos de 
exploração. Possui inteligência arguta e um senso de humor apurado que o 
auxilia com seus subordinados. 

 

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

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

 

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

 



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

 
WESLEY Crusher, é um adolescente superdotado, filho da doutora 

Beverly Crusher. Possui incrível facilidade para visualizar e projetar 
sistemas de circuitos eletrônicos. Tem paixão por física avançada, 
comandos computadorizados das dobras espaciais e tecnologia de raios 
tratores e repulsores. 

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

Alveta III, onde apaixonou-se pela medicina após observar sua avó 
improvisar um tratamento a base de ervas para salvar seu planeta de uma 
epidemia. Seu marido foi morto numa missão comandada por Picard e, 
apesar de não culpá-lo, tem emoções conflitantes a esse respeito. Possui 
personalidade forte e vibrante. 

 
Tenente Natasha YAR, é a chefe da segurança da Enterprise, natural 

do planeta Nova Paris, onde humanos formaram uma colônia que 
degenerou em violência e selvageria. Nunca conheceu o pai e foi 
abandonada pela mãe aos cinco anos de idade, passando a viver nas ruas 
e aprendendo a defender-se sozinha. Venera a Frota por tê-la salvo do caos 
de seu planeta e ter-lhe dado uma nova oportunidade de vida. 



In Memoriam,  

 
 
Poucas horas antes do início da impressão deste livro, recebemos a 

notícia do falecimento, aos 72 anos, do mais importante e mais fértil escritor 
de Ficção Científica de todos os tempos: o russo-americano Isaac Asimov. 

Todos os fãs da série Jornada nas Estrelas lhe devem eterna gratidão 
por vários motivos: não só contribuiu de maneira definitiva para tornar o 
gênero Ficção Científica respeitado e admirado, como foi um ativista 
incansável na batalha travada contra embotados executivos de TV que 
queriam terminar com o seriado Star Trek na televisão americana. 

Ele próprio um trekker, contribuiu também, de maneira indireta, para o 
universo ficcional de Jornada nas Estrelas. Afinal, se não fossem seus 
robots e seus maravilhosos cérebros positrônicos, o próprio Tenente-
Comandante DATA talvez não tivesse sido concebido. 

Dizer que "ele se foi, mas sua obra permanecerá para sempre" seria um 
chavão piegas em relação a qualquer outro escritor. No caso de Isaac 
Asimov, porém, essa frase assume o status de uma verdade absoluta. Não 
só seus leitores, mas, muitos autores estarão sempre obtendo inspiração de 
uma das mais criativas mentes do século XX. 

 
 
Editora Aleph 
Coleção Star Trek  
1 Portal do Tempo A. C. Crispin Série Clássica 
2 Encontro em Farpoint David Gerrold Nova Geração 
3 Efeito Entropia V.N. Mclntyre Série Clássica 
4 A Terra Desconhecida /. M. Dillard Série Clássica (Star Trek VI) 
5 O Navio Fantasma Diane Carey Nova Geração 
6 A Teia dos Romulanos M. S. Murdok Série Clássica 



 
Ao Capitão Frank R. Carey, U.S.M.C., I.R., por fornecer todos os 

detalhes corretos. Obrigada, papai. 
 
A Jack Ufton, meu próprio químico-físico particular e fonte da 

inteligência internacional. (A propósito - Clive? Morda-se de inveja.) 
 
A David Forsmark, pela contribuição para o esclarecimento das 

questões éticas mais difíceis - aquelas para as quais não haviam 
respostas fáceis - sem o quê, nosso livro teria sido apenas um ruído. 

Grandes mentes e assim por diante. 
 
A Nicole Harsch, especialista em psicologia espacial - você 

encontrou todos os artigos apropriados e nos conduziu por eles sem 
enganos. 

Já tentou esgrimar? 
 
E a Dave Stern, editor de Star Trek - deixando o melhor por 

último. Você torna toda a luta editorial mais fácil de suportar, e 
admiro-o muito. 

 
Gregory... você conseguiu novamente. 
 
Estas são as pessoas de quem falo quando os leitores me 

perguntam como consigo escrever passagens científicas, militares e 
filosóficas com acuidade. Estas são as pessoas de quem falo quando 
digo simplesmente: - Bem... tenho minhas fontes. 

 
 
 
 
"A Vida é uma ofensiva, dirigida contra o mecanismo repetitivo do 

Universo." 
Alfred North Whitehead 



 

UM 
 
 
O Sergei G. Gorshkov movia-se por sobre as águas como se o oceano 

tivesse sido especialmente feito para conduzir navios como ele. Como todo 
marinheiro sabia, no fundo de sua alma, os oceanos só passaram a existir 
depois que navios foram construídos, e tornaram-se tão grandes apenas 
porque os navios de grande calado haviam atingido suas mais distantes 
praias, empurrando para longe suas bordas, conquistando largura e 
comprimento com seu espírito intrépido. Os navios, cada vez maiores, mais 
poderosos, mais majestosos, eram o estandarte do espírito dos oceanos para 
toda a humanidade. 

Ao menos... assim pensam os marinheiros. 
Para os padeiros, é ao pão que cresce no forno que a humanidade deve 

voltar sua atenção. 
Ponto-de-vista. 
Arkady Reykov desabotoou o sobretudo azul-escuro da Marinha 

Soviética e tirou-o de seus ombros. Seu ordenança lá estava para apanhá-lo e 
guardá-lo. Reykov não percebeu o serviço prestado e, simplesmente, 
encaminhou-se para a ponte, sem o sobretudo e com sua autoridade intacta. 
Hoje, os olhos do Politburo estavam sobre ele e seu navio. 

Seu Imediato juntou-se a ele prontamente. Era um homem em quem se 
podia confiar como se confia em um cão fiel. Reykov considerava isso um 
pouco irritante mas, de certa forma, uma atitude sempre bem-vinda. Os dois 
homens trocaram um aceno e viraram-se ao mesmo tempo, no mesmo 
ângulo, para olhar por sobre o espantoso convés de pouso do segundo mais 
importante porta-aviões da União Soviética. Os estaleiros de Nikolayev 
estavam atrás deles. À sua frente, abria-se a imensidão do Mar Negro. Ao 
seu redor, em um raio de diversas milhas, o grupo de apoio do porta-aviões 
lançava-se ao largo, já quase fora do alcance da visão. Havia outros quatro 
cruzadores pesados e seis contratorpedeiros no grupo do porta-aviões. Um 
comboio de navios-tanque iria juntar-se a eles no dia seguinte. 

Reykov era um homem grande, de ombros retos, e sério - o tipo do 
soviético que aparece nas tragicomédias, quando a história exige 
personagens estereotipados - exceto pelo fato de que não tinha o tradicional 
bigode. O Imediato Timofei Vasska era mais magro, mais claro e mais 
jovem, mas ambos eram homens bonitos - o que, verdade seja dita, não era 
de grande utilidade nessa profissão em particular. Mas, ao menos, era mais 



fácil olhar-se no espelho pela manhã. 
Sempre se desejava ter boa aparência ao se comandar um navio como 

este - esta montanha nuclear sobre o mar. Consumira muito tempo se 
acumular a experiência necessária para construir um porta-aviões. Ninguém 
se transformava num arquiteto naval do dia para a noite e, mesmo que isso 
fosse possível, onde se conseguiria a estrutura econômica para dar apoio a 
esse conhecimento? É necessário ter vasta tecnologia, idéias, fábricas, 
maquinário, medidas, pesos, planejamento, conhecimento, produção e 
contra-produção, até mesmo para se fazer uma caneta esferográfica. E um 
porta-aviões é ligeiramente mais caro. 

Reykov estava orgulhoso do seu Gorshkov classe Lenin. Ele era grande e 
os russos gostam de coisas grandes. Carregava uma arma que era a primeira 
e única de seu gênero - orgulho e alegria de seu povo. Algo que nem mesmo 
os amerikanskis possuíam. 

Reykov estufou o peito, aspirando profundamente. Seu navio. Bem, ao 
menos podia fingir que era. 

Ali, na ponte, na torre do porta-aviões, sentia que as veias dos cinco mil 
homens de sua tripulação pulsavam com a constância de um metrônomo. 

— Aproximando-se da área de manobras, camarada Capitão — , disse 
Vasska, sua voz dando mais ênfase às palavras do que elas requeriam. 

Reykov olhou-o rapidamente. — Dê sinal ao oficial de vôo para que 
comece os lançamentos dos MIGs para prática de perseguição. — Sentiu um 
pequeno tremor de excitação ao dar esta ordem, porque era a primeira vez 
que os novos MIGs seriam lançados de um porta-aviões durante uma 
demonstração para autoridades. Até agora, apenas olhos militares os haviam 
visto. A União Soviética aprendera finalmente a trabalhar com o titânio em 
vez de aço, e agora havia uma nova classe de MIGs suficientemente leves 
para serem usados em porta-aviões. Por anos a fio, a mãe-pátria vendera seu 
titânio para os Estados Unidos, uma vez que os aviões soviéticos ainda eram 
feitos de aço. Muito pesados, consumiam muito combustível. Foi com 
grande prazer que Arkady Reykov observou os MIGs deixarem o convés de 
vôo, lançando-se ao céu um após o outro - sete deles. 

— Dê ordens para que os caças se afastem cinqüenta milhas e voltem em 
vários ataques-surpresa contra o navio, como exercício. Preparar para 
demonstração de rastreamento a laser e por radar. Vamos mostrar como 
poderíamos derrubar cada um deles assim que aparecerem. E aconselhe ao 
comissário político para que tire as autoridades da cama. Hoje eles vão 
desejar estar vermelhos ao invés de verdes, para variar. 

Sem hesitar, Vasska transmitiu tais ordens aos respectivos setores; mas 
não pôde evitar um leve enrubescimento e um tremor que lhe sacudiu os 



ombros num riso discreto. — Eles ficaram verdes, não foi, camarada 
Capitão? — disse ele a Reykov, mantendo a voz baixa e o olhar sobre os 
outros oficiais na ponte. 

O capitão sorriu. — E diga-lhes que se vistam antes de saírem para o 
convés. Aqueles satélites americanos podem contar os pêlos em suas pernas. 

— Você não ouviu a última? — retrucou Vasska. — Os burocratas não 
têm pêlos nas pernas. 

Reykov inclinou-se em direção a ele de uma maneira tão natural que 
quase tornara-se imperceptível após os anos em que passaram juntos. — 
Deveriam colocar todos os burocratas em um gulag. Então, talvez, muitas 
coisas pudessem ser realizadas. 

Vasska sorriu maliciosamente e lançou-lhe um olhar significativo. — 
Você era um deles. 

— Sim, — disse o capitão, — e eles deveriam ter-me amordaçado. 
Talvez agora você fosse o capitão e eu estivesse no Politburo. 

— Eu não quero ser capitão. Quando o tiroteio começa, é bom ter 
alguém atrás de quem se esconder. 

Reykov levantou o canto dos lábios. — Está bem. Meu desejo secreto é 
nunca me sentar no Politburo. Os aviões pilotados por controle remoto estão 
operacionais para o teste? Foram checados? 

— Alguns deles. Lançamos dois esta manhã e um apresentou defeito. 
Tomara que tenhamos melhor sorte nas demonstrações. 

— Nos velhos tempos, — comentou Reykov com sua habitual secura, — 
haveria um mecanismo de autodestruição nos alvos para o caso de não os 
atingirmos. 

Os dois homens riram. 
— Os mísseis Teardrop foram checados e rechecados. Este lote 

provavelmente irá disparar da maneira prevista - espero. Todo esse 
treinamento de tiro ao alvo e, na verdade, não temos no que atirar — , disse 
Vasska ao observar o mar sendo cortado pela grande proa do Gorshkov. 

— Humm —, concordou Reykov, pressionando os lábios. — Sabe, 
Timofei, servi por quase trinta anos e nunca atiraram em mim, nenhuma vez. 

Vasska endireitou-se, sua face juvenil denunciando um riso contido. — 
Então, como sabe que não irá se apavorar quando estiver sob ataque? 

— Bem, você foi apresentado à minha mulher. 
Vasska juntou as mãos às costas e abaixou a voz uma vez mais. — Qual 

a situação com Borka? 
— Falei com ele... a sós. 
— Fez algum progresso? 
Reykov deu de ombros. — Não podemos vigiá-lo o tempo todo. Fico 



preocupado com as ocasiões em que ele não pode ser observado. 
— O que você tentou? 
— Argumentação... ameaças... oferta de recompensas... nada adianta. 

Temo que chegou a hora de tomarmos uma atitude mais drástica. 
Vasska assentiu, concordando. 
— Seja firme com ele, Kady. Gostaria de poder estar lá. É o que 

acontece quando há permissividade. Rebelião. No entanto, o tempo tomará 
conta disso. Mais cedo ou mais tarde Borka tomará sua própria decisão e 
então você poderá dizer com orgulho que o seu neto não está mais usando 
fraldas. 

Assim que acabou de falar, Vasska fixou o olhar nos cabelos escuros e 
espessos de seu capitão, que já apresentavam fios grisalhos à testa. Era 
difícil imaginar que Arkady Reykov já era avô. O rosto do capitão quase não 
tinha rugas, seus olhos tão límpidos e vivos quanto no dia em que Vasska o 
vira pela primeira vez há oito anos - ou seriam nove? - enquanto Vasska 
ainda era piloto e Reykov já era oficial de vôo no pequeno porta-aviões 
Moscow. Estes oito anos não haviam sido maus, ao menos não após os dois 
primeiros, quando finalmente perceberam que podiam conversar 
francamente um com o outro. Esse é um dia que nunca chaga para muitos 
relacionamentos. 

— Certifique-se de que não há nenhuma outra aeronave na área, 
camarada Vasska. Dê ordens para que lancem o alvo aéreo e vamos 
prosseguir com esta demonstração antes que todos fiquemos famintos e não 
possamos realizar nosso trabalho. 

— Devemos esperar até que o comissário político nos informe de que as 
autoridades estão assistindo? 

Um vago sorriso apareceu no semblante de Reykov ao ponderar e 
saborear cada alternativa, diversas vezes, antes de finalmente apertar os 
olhos em seu privilégio de capitão. Inclinou-se em direção a Vasska para um 
daqueles cochichos em particular. — Não. 

As bochechas de Vasska comprimiram-se ao imaginar as autoridades 
assustando-se em seus camarotes quando o exercício de ataque começasse. 
Endireitou as costas e firmemente anunciou ao oficial do dia: — Dê sinal 
para que as manobras se iniciem, camarada Myakishev. 

A demonstração ao vivo com caças foi brilhante, primeiramente porque 
tudo estava "no papel". Não houve disparo de armas até que os aviões 
pilotados por controle remoto foram lançados para circularem por toda a 
extensão do Mar Negro, e retornarem para atacar o Gorshkov, como havia 
sido cuidadosamente planejado e replanejado. Os mísseis desarmados foram 
bombardeados com uma saraivada de projéteis de urânio sem carga, cujo 



peso por si só seria suficiente para esmagar um míssil atacante, caso o 
atingisse a uma distância suficiente. Havia autoridades a bordo, e nada 
estava sendo deixado ao acaso. Houve alguns erros de alvo e uns poucos 
alarmes falsos mas, embora não tenha sido uma demonstração perfeita, pôde 
ser considerada como se o tivesse sido, se a linguagem apropriada fosse 
usada. Reykov tinha certeza de que a linguagem deveria ser selecionada tão 
cuidadosamente quanto uma mãe corta as unhas dos filhos. 

Esse fato imutável a respeito da cobertura soviética pouco o confortava; 
entretanto, ao voltar-se para Timofei Vasska e dar-lhe calmamente uma 
ordem, suas palavras petrificaram os dois em seus assentos. 

— Prepare a demonstração do P.E.C. 
Com as demonstrações do poderio dos armamentos ocorrida na hora 

passada ainda ressonando em seus ouvidos, Vasska arrepiou-se com a 
ordem, embora não se permitisse demonstrá-lo. Uma arma e tanto. A 
primeira de seu gênero a ser montada em uma unidade móvel. Mesmo as 
unidades fixas antes da criação desta não haviam sido nada mais do que 
umas poucas armas de teste isoladas. Esta era real, montada 
permanentemente no centro do setor de artilharia do Gorshkov. P. E. C.... 
Pulso Eletromagnético Controlado. 

— Dê sinal ao Vladivostok para que comece a lançar os Teardrops 
desarmados. E Vasska — acrescentou Reykov rapidamente, dedo em riste, 
— certifique-se de que os lancem um a um e nos dêem quarenta segundos 
para reenergizar o pulso. 

Vasska meneou a cabeça e disse: — Não seria maravilhoso se nossos 
inimigos cooperassem e lançassem apenas um míssil de cada vez? 

Reykov deu de ombros e respondeu: — Estamos trabalhando para isso. 
Já será excelente se conseguirmos enganar seus sistemas-guia um a um. Não 
vamos procurar encrenca. Apenas não faça os projetistas de tolos. 

Vasska fez sinal com a cabeça para Myakishev, que passou a ordem 
adiante. 

— Captando no radar — veio o comunicado momentos depois. — Um 
míssil Teardrop, direção quatro-zero-nivelado. 

— Alcance visual? 
— Em seis segundos, senhor. 
— Quando pudermos avistá-lo, dispararemos o P.E.C. ao meu comando. 
— Sim, camarada Capitão. Visibilidade em três... dois... um... agora. 

Divisaram na atmosfera azul o míssil que se aproximava. Era pouco mais 
que um brilho prateado no céu. Ainda que estivesse desarmado, por si só já 
fazia estômagos revirarem de medo. Reykov podia imaginar as autoridades 
arrepiando-se neste momento. 



— Disparar o P.E.C. 
Myakishev tocou seu painel de controles, e logo abaixo deles, na torre, 

uma antena de quatro metros de largura girou em direção ao som que 
emitiam. Todos sobressaltaram-se quando o pulso foi disparado... Ouviu-se 
um estalido de imediato e viu-se um raio sair dele. Em um primeiro 
momento, pareceu que o estalido precedera ao raio, mas depois que tudo se 
acabou, já não tinham tanta certeza. 

No céu, à distância, o Teardrop desviou-se de sua trajetória, rodopiou 
para um lado, e mergulhou no mar, a uma grande distância de seu alvo, 
vítima de um sistema de navegação que fora totalmente desorientado. 

O pessoal da ponte irrompeu em comemorações. 
Reykov soltou um suspiro de alívio. — Reenergizar o pulso, camarada 

Vasska. 
— Recarregando agora, camarada Capitão. 
— Bom menino, bom menino... — Reykov respirou profundamente e 

tentou eliminar uma sensação de mal-estar. Não estava propriamente 
nervoso, mas, por alguma razão, suas mãos estavam frias. 

— Camarada Capitão... — Myakishev curvou-se por sobre os ombros do 
oficial, em direção à tela do radar. 

— Camarada? — cutucou-o Reykov, as mãos caindo para o lado. 
Vasska, percebendo algo no tom usado por Myakishev, também curvou-se 
em direção à tela do radar. 

— Estamos captando algo no radar... e não é dos nossos. 
Vasska correu para o fone TBS, enquanto Reykov ordenava: - Contacte 

o Vladivostok. ' — Senhor, o Capitão Feklenko informa que não dispararam. 
Eles não dispararam em nós. 

— Então quem foi? 
— Não sei. 
— A quem pertence? Americanos? 
— Não parece ser deles. 
— Então é o quê? Francês? Britânico? Albanês? Os africanos têm 

mísseis? De quem é? 
— Senhor, não há registro deste... não tenho nem mesmo certeza de que 

seja um míssil — , disse Vasska, estalando os dedos para outros homens em 
seus postos, passando ordens em silêncio. 

Reykov pôs as mãos sobre os ombros de Myakishev. — Bilhões de 
rublos para vocês, gênios, e não podem nem ao menos me dizer o que é isto. 
Quero saber a quem pertence. O que nossos instrumentos estão captando? 

— Está vindo direto sobre nós. 
Reykov endireitou-se, os olhos fixos no céu. Pela primeira vez em sua 



vida, tomou a decisão que esperara não ter de tomar. 
— Apontar o P.E.C. para ele e disparar. 
A grande antena retangular girou como se fosse a cabeça de um estranho 

inseto e, uma vez mais, o estalido e o raio surgiram quando o pulso 
eletromagnético foi lançado na atmosfera com frieza científica. 

Deveria ter funcionado. Deveria ter confundido os controles direcionais 
de qualquer míssil ou aeronave - qualquer um. 

— Está se dirigindo para o raio - acelerando agora! — A voz de 
Myakishev ecoou na garganta. 

Vasska sussurrou: — Nem mesmo os americanos têm algo assim... 
Reykov virou-se, passando pela tripulação da ponte em direção ao 

peitoril da janela. Olhou para o Mar Negro. 
Havia algo lá. Não era um míssil. 
No horizonte, tornando a distância que a separava do Gorshkov uma 

brincadeira de criança, estava uma muralha. 
Uma muralha elétrica. Chiava e crepitava; lançava cores ao céu; amorfa 

e feia - o fenômeno parecia, mais do que qualquer outra coisa, uma imagem 
de infravermelho falsamente colorida. Cores dentro de cores - mas não havia 
uma forma básica. Engatinhava por sobre as águas - do tamanho de um 
arranha-céu. 

Atrás dele, Myakishev engasgou. — O radar não funciona. Os sistemas 
de comunicação também - estamos recebendo feedback... 

Reykov tossiu duas vezes antes de poder falar. — Força total à frente! 
Alerta geral! Alerta... 

Sua voz emudeceu. Ao seu redor, cada peça de equipamento parou de 
funcionar. Todos os mecanismos pararam de funcionar, como se açúcar 
mascavo houvesse sido jogado por toda a ponte. Não havia nem ao menos o 
som confortador de falha no equipamento. De fato, não havia som algum. 

Mas então houve um som - um grito elétrico, cortando a água e 
engolindo todo o navio, quando um falso espectro surgiu, estrondeando, na 
proa de boreste, e sugou o navio para dentro de si. Tinha três vezes o 
tamanho do navio. Três vezes. 

O último movimento de Reykov como ser humano foi o de voltar-se para 
a estação de radar. Olhou para Timofei Vasska, que endireitou-se para fitar, 
com olhos arregalados, o seu capitão, as duas mãos sobre os ouvidos. Os 
dois homens prenderam-se em um olhar, congelados, imóveis. Era como se o 
sangue se lhes estivesse coagulando. 

A última percepção de Reykov foi a visão das sobrancelhas de Vasska 
unindo-se no momento em que os dois homens compartilharam a totalidade 
daquele momento final, antes da destruição. 



Então o rosto de Vasska cobriu-se daquela imagem furta-cor, e a mente 
de Reykov, misericordiosamente, parou de funcionar. 

O fenômeno varreu o porta-aviões com sua esteira elétrica. Em questão 
de momentos, não havia mais formas de vida a bordo. O imenso navio havia 
sido limpo de organismos, da hoste de humanos às pequenas baratas 
escondidas nos sapatos do cozinheiro. Mesmo o couro dos assentos da sala 
do capitão desaparecera. 

Restaram apenas aço, fiações, alumínio e titânio, e os vários tecidos - 
lonas e uniformes - reconhecíveis como inertes. O Gorshkov se assentava 
sobre as águas, vazio. 

Seu casco, pistas de pouso e decolagem começaram a vibrar. Pequenas 
ondulações começaram a aparecer no casco junto à água, criando movimento 
no oceano, e com o passar dos segundos, a intensidade dessas vibrações 
aumentou a tal ponto que o Gorshkov começou a criar ondas no Mar Negro. 

O navio foi sacudido como se fosse um brinquedo; balançou e foi 
cortado ao meio como se fosse um bolo de chocolate. O som agudo de metal 
se partindo ecoou por todo o oceano. Cada pedaço do navio tornou-se uma 
explosão individual, uma mancha de cor dentro de um vórtice elétrico, e 
explodiu como vários fragmentos de granada. 

Nove mil toneladas de fragmentos de metal choveram por sobre as águas 
do Mar Negro. 

 
***  

— Capitão na ponte! 
O U.S.S. Theodore Roosevelt CVN-71 deslizava pelo oceano no centro 

dos seis cruzadores e dezessete contra-torpedeiro que compunham o seu 
comboio. De onde estava, ao lado da estação de navegação da ponte, o 
Capitão Leon Ruszkowski podia facilmente divisar dois dos cruzadores 
Aegis navegando a uma distância de quatro milhas à sua frente e a bom-
bordo. 

— Ótimo — murmurou ele. — Céu azul, dia quente, sob nós as águas do 
exótico Mediterrâneo, e uma canção em nosso coração. Ah, estar em Paris. 
Ou Atenas... Bem, apenas escolha uma cidade. 

— Café serve? — O Imediato David Galanter apareceu, e trouxe consigo 
o aroma de café. 

O Capitão pegou o bule de porcelana e disse: — Dave, você ainda será 
um grande garçom algum dia. Todos iremos nos aposentar e abrir um 
restaurante grego, na zona leste de Los Angeles. O Almirante Harper poderia 
ser o maître... Annalise poderia ser a cozinheira. 

A Tenente-Comandante Annalise Drumm, que estava concentrada no 



porta-aviões, olhou para ele. — Eu ganho desjejum grátis? 
— Polvo a pochêt em uma torrada de trigo integral, nossa especialidade. 
Ela sorriu e revirou os olhos. 
— Depois de um tempo poderíamos substituir o polvo por aquelas 

borrachas cor-de-rosa que vêm na ponta dos lápis da Marinha. Ninguém 
notaria a diferença. 

— Provavelmente ganharíamos uma reportagem no Connoisseur. Dave, 
o que é este blip? 

— Sinto muito, senhor... Um minuto. Compton, cheque isto. 
O capitão aproximou-se, piscando. — Desapareceu. O que era? 
Galanter meneou a cabeça e franziu o cenho. — Não tenho certeza, 

senhor. Todos os postos, verificar a integridade da área. 
Uma mudança muito sutil fez-se sentir na ponte. Ao comando, os 

homens da tripulação altamente treinada colocaram-se em ação de maneira 
tão suave, que a série de exercícios que realizavam mal podia se diferenciar 
das vezes em que não estavam praticando. 

Então o oficial de radar disse calmamente: — Captamos seis blips, 
capitão... correção - sete blips. Parecem ser caças. 

— Caças de quem? Annalise, temos aviões lá em cima e você não sabe? 
Annalise aproximou-se dele junto ao monitor, repentinamente possessiva 

em relação ao espaço aéreo. — Não senhor, todas os aviões aparecem aqui. 
As sobrancelhas do capitão juntaram-se. — E o Dwight Eisenhower está 

a três mil milhas daqui. Consiga uma identificação, Compton. 
— Parecem ser sete MIGs, senhor. O radar acusa configuração de MIG-

33B, Versão Naval. 
— Estamos sob ataque? 
— Não, senhor. O radar de mísseis deles não está ligado. 
— O que estariam MIGs-33 fazendo aqui? O que aconteceu? Quem fala 

russo? 
— Eu falo, senhor — disse Compton, sem tirar os olhos da tela. 
O capitão não hesitou. — Comunique-se e descubra o que está 

acontecendo. 
— Sim, senhor. — Brincou com seu sistema de comunicações em russo, 

e em segundos comunicou o seguinte: — Capitão, o líder da esquadrilha 
soviético está requisitando permissão para aterrissar em nosso porta-aviões. 
Dizem estar quase sem combustível. Aproximando-se com grande ruído. 
Muito agitados. 

A Comandante Drumm e o Imediato aproximaram-se do capitão, ao ele 
comentar: — Sete MIGs-33 desejam aterrizar em um porta-aviões dos 
Estados Unidos? Deve haver alguma razão muito forte para isso. Suponho 



que não devamos esperar um aviso da Mãe com relação a isto. 
Galanter concordou, assentindo com cautela. — Estar sem combustível é 

estar sem combustível. 
O capitão observou os registros. — Diga ao líder do esquadrão soviético 

para lançarem ao mar todos os mísseis e bombas, e esvaziarem 
completamente suas outras armas. Annalise, lance quatro caças Tomcats 
para escoltá-los. 

— Sim, capitão. — Ela saiu tão depressa, que só a notaram depois que se 
foi. 

Mas o capitão o sabia e nem ao menos se incomodou em olhar. — Dê o 
sinal de alerta. 

A voz de Galanter soou firme. — Sim, senhor; contra-mestre, dê o sinal 
de alerta. 

— Sim, senhor. — O contra-mestre imediatamente dirigiu-se ao 
intercomunicador, quase ensurdecendo todos a bordo com o assobio de 
alerta, e enviou a ordem enganosamente calma por todos os dois mil 
compartimentos pressurizados do comboio. — Alerta. Alerta. Todos a seus 
postos. Isto não é um exercício. Todos a seus postos. Isto não é um 
exercício. 

O Capitão Ruszkowski não esperou pela ordem perturbadora para parar, 
porque isto tomaria muitos minutos. Por todo o navio, milhares de homens e 
mulheres treinados estavam se dirigindo a seus postos, seu sangue aquecido 
com o arrepio que inevitavelmente acompanha este anúncio no 
intercomunicador. Ele sempre é sentido, não importa qual o perigo nem quão 
terrível seja ele. Era parte do vodu que fazia as coisas funcionarem em um 
navio militar. 

Ruszkowski manteve-se em silêncio por mais uns poucos segundos, até 
ouvir os F-14 decolando do convés em sucessão, tão depressa que até 
assustava. O som de sua decolagem era um bom som, e ele começou a 
respirar novamente. — Procurar por qualquer navio num raio de mil milhas. 
Vamos ver se isto é um truque. 

Compton voltou-se, em sua cadeira. — Senhor? 
— Prossiga, Compton. 
— O comandante russo diz que têm três compartimentos cheios. Eles 

obedecerão à ordem de lançar suas armas no mar e qualquer outra exigência 
que o senhor venha a fazer. 

— Pergunte ao líder do esquadrão que tipo de freio possuem, então diga-
lhe o que temos e veja se são compatíveis. Temos de saber se os seus 
ganchos de cauda agüentam a velocidade ou se temos que levantar uma 
barricada. 



Galanter endireitou-se. — Devemos dizer-lhes isso? Quero dizer, isto 
não é confidencial? 

— Sim, mas não me importo com isso. E dê sinal para o nosso contra-
torpedeiros de salvamento, avisando-os de que talvez tenham de socorrer os 
MIGs se não pudermos pará-los e tiverem que cair no mar. 

— O líder da esquadrilha soviética diz que está pronto para obedecer 
incondicionalmente a todos os seus pedidos, senhor. Parece estar realmente 
abalado. 

— Diga-lhe que têm permissão para aterrizar, Sr. Compton. Dave, 
vamos trazer aqueles pilotos até aqui. 
 

***  
Nunca, em toda a história do Universo, havia estado tão quente. Uma luz 

amarela fantasmagórica piscava, refletindo as pequenas gotas de transpiração 
na pele de marfim da mulher. Algumas delas escorreram até as pontas de 
seus longos e negros cílios, enquanto estava ali, deitada, os olhos cerrados. O 
brilho era espasmódico. 

Seus olhos abriram-se de repente. As mãos agarraram-se às extremidades 
do colchão. As costas subitamente ficaram rígidas, por haver-se sentado 
rapidamente, e ela não se lembrava de modo algum de haver-se sentado. Sob 
o seu uniforme, a transpiração escorria-lhe por entre os seios, como se 
alguém lhe tivesse jogado glicerina sobre os ombros. 

— Não dispare... desligar todos os sistemas... Vasska... Vasska! 
Ela estava tossindo. Alguns segundos passaram-se sob o terrível brilho 

da luz amarela, antes que seus olhos pudessem divisar o delicado arranjo 
floral em sua cômoda. 

— Alerta amarelo... Alerta amarelo. 
Voltou a cabeça, piscando para remover as lágrimas dos olhos, seus 

cabelos negros, desalinhados, movendo-se em seus ombros, relembrando-a 
de quem era. Tentava agarrar-se à sua identidade, que saía e entrava em sua 
mente. Queria fixá-la ali, agarrar-se a ela. 

— Alerta amarelo... Alerta mareio... Conselheira Troi, queira 
apresentar-se à ponte imediatamente. Conselheira Deanna Troi, queira 
apresentar-se à ponte. Alerta amarelo... Alerta amarelo... 



 

DOIS 
 
 
— Disparar phasers. 
O enunciado preciso do Capitão Picard emprestou à ordem um tom 

teatral de tenor. Em seguida, quase que imediatamente, um trovão de armas 
irrompeu por toda a grande nave. Homem de ar professoral, esguio, de 
movimentos rápidos, Picard permaneceu no convés sem movimentar-se, 
como muitos teriam feito, observando a última de uma série de experimentos 
científicos um tanto enfadonhos. 

Com o canto dos olhos ele viu a luz do alerta amarelo piscando e isto o 
lembrou de que as estações tinham seus homens a postos e quaisquer 
mudanças súbitas na integridade da órbita poderiam ser cuidadas sem 
surpresa. — Condição da órbita, Sr. LaForge? 

Ao falar, Picard atravessou o carpete cor de topázio em direção ao centro 
dá ponte, e olhou por sobre o ombro de Geordi LaForge, ignorando -por 
costume - o fato de que aquele jovem possuía um aro de metal sobre os olhos 
como se estivessem vendados. Havia algo irônico e desconcertante - para os 
humanos - em se confiar a navegação de uma gigantesca nave a um homem 
cego. 

A cabeça de LaForge moveu-se levemente para baixo e para a esquerda - 
único sinal de que imagens estavam sendo passadas ao seu cérebro. — 

Uma órbita tão pequena quanto esta pode ser perigosa, uma vez que os 
gigantes gasosos não têm superfície, senhor; mas estamos estáveis na 
posição. Acho que a Federação poderá obter toda a informação que quiser, 
quer gostemos disso ou não. 

Picard moveu-se silenciosamente para o outro lado de LaForge, e 
colocou a mão no console à frente do jovem oficial. — Quando eu quiser um 
editorial pedirei por ele, Tenente. 

LaForge ficou constrangido. — Sim, senhor. Desculpe-me, senhor. 
O Capitão imperiosamente guardou a própria opinião. Embora a nova e 

grande espaçonave estivesse, supostamente, em uma missão exploratória, a 
Federação estava desperdiçando a Enterprise ao permitir que ela 
prosseguisse com essa missão. A nave ainda não tinha se aventurado por 
espaço inexplorado e Picard estava perturbado pelo gigantesco planeta de 
gás que ocupava a tela à sua frente. Muito bem, era uma anomalia. Era 
exótico. Sim, era grande. Mas se o Centro de Ciências da Federação desejava 
estudá-lo, certamente o planeta não iria a lugar algum. Eles não precisavam 



ocupar toda uma nave da classe Galaxy para dar uma olhada nele. 
— Senhor Riker, libere-nos do alerta amarelo. Mudar para condição três. 
William Riker respondeu — Condição três, sim senhor. — Começou a 

olhar para o posto tático, de onde a ordem seria passada adiante, mas, no 
último minuto, deixou isto para o oficial encarregado, porque o seu próprio 
olhar estava fixo em Jean-Luc Picard. 

O Capitão considerava a ponte, seu pessoal e seus deveres com a 
majestade de uma ave pousada em um galho. Mas não uma ave de rapina, 
este Capitão. Ele podia voar em qualquer direção, para onde quer que o 
dever o enviasse. Não era um homem grande, nem mesmo imponente - 
tarefa que deixava para o seu primeiro oficial. O Capitão era, não raro, 
discreto, o pássaro que se esconde atrás da folhagem, observando, sem nunca 
ser visto, até que aquelas grandes asas repentinamente se espraiassem. Os 
que estavam ao seu redor sabiam que isto podia acontecer a qualquer 
momento, este súbito vôo rasante por todo o panorama da ponte, como algo 
que se vê num dia de céu limpo. Mesmo em repouso, sua presença os 
mantinha alertas. 

Gostaria de poder fazer isso, pensou Riker, com uma pequena ruga 
aparecendo na face. Tentou não olhar para o Capitão, enquanto o mesmo 
olhava para a ponte, mas era quase que hipnótico. Como sempre, as costas 
de Riker doíam-lhe ao se postar a boreste, de maneira rígida. Desejava poder 
livrar-se do hábito de empinar-se, que surgia de pequenas e profundas 
inseguranças que o assolavam constantemente como que para mantê-lo na 
linha. Em seguida, desejou que não tivesse se movido tão solenemente de 
um lado para outro. Seria horrível arriscar que o Capitão pensasse que ele 
estava sendo deliberadamente teatral. Próxima música: "Primeiro Oficial na 
Parada." 

Mas o pior seria... se o primeiro oficial parecesse inseguro. Isto não seria 
mesmo pior? Não havia meio-termo, ou, ao menos, Riker não o havia 
descoberto. Queria ser uma muralha de proteção, mas não do tipo que o 
Capitão tivesse que escalar. Era cansativo fingir que estava em completo 
uníssono com o oficial comandante, a quem ele simplesmente não conhecia 
bem em termos pessoais. No entanto, tinham de encarar a possibilidade de 
compartilharem os próximos anos um ao lado do outro. Isto poderia ser feito 
no plano da formalidade que se havia estabelecido entre eles. 

Riker tentou andar pela ponte casualmente sem, no entanto, parecer 
perdido. Esta era a parte difícil. Algumas vezes isto lhe causava dores -nas 
costas, nas pernas. Como agora. Se não fizesse isso de maneira correta, os 
movimentos tornar-se-iam pomposos e ambíguos. Tornar-se-ia vítima do 
simples fato de que o primeiro oficial tinha, na verdade, muito pouco a fazer 



na ponte. Preocupava-se com isto o tempo todo. O aspecto positivo, era que 
ele geralmente tinha o comando dos grupos de desembarque; ao menos tinha 
isso para fazê-lo sentir-se útil. 

... Picard tinha tudo. Autoridade silente. Uma presença quase 
despercebida que transmitia confiança. Podiam facilmente esquecer-se de 
que estava na ponte. Ele podia simplesmente observar, pousado em seu 
galho. 

Riker fez um esforço para desviar seu olhar do perfil do Capitão, antes 
que se tornasse completamente hipnotizado. 

— Alguma coisa errada, Sr. Riker? 
Descoberto. 
Riker virou-se e tentou sorrir, o que deve ter parecido forçado - um outro 

erro - e disse: — Não, senhor. Tudo está bem. — Sentiu as pálpebras 
tremerem e não queria que o sorriso saísse de controle. Assim, apertou os 
lábios, e fingiu estar muito interessado no monitor tático. 

Ótimo - o Capitão estava olhando para outra direção. Relaxe, Riker. 
Abaixe um dos ombros. Agora o outro. Bom soldado. 

Uma ligeira olhada pela ponte deu-lhe a certeza de que ninguém estava 
olhando para ele. Estavam todos muito atarefados com o gigante. 

Um momento mais tarde, ficou novamente hipnotizado, mas desta vez 
não foi pela presença dominante do Capitão Picard. Desta vez, era um 
gigante gasoso que lhe prendia a atenção, em seu azul sem igual, ao girar 
lentamente diante deles na imensa tela. 

Ah, aquela tela. Era a única coisa nesta nave que realmente dava uma 
idéia do tamanho dela e de sua grandeza tecnológica. Dominando a ponte, a 
tela era, em si mesma, metade do Universo. 

A outra metade estava sobre os ombros de Riker: a nova Enterprise. 
Recentemente domada, elegante como um cisne, espalhava-se por detrás 
dele, como as asas de um pássaro. 

Pássaros. Tudo transformou-se em pássaros, de repente, pensou Riker, e 
olhou para Jean-Luc Picard. 

— Relatório de condições, Sr. Data—, solicitou então o Capitão, 
dirigindo o olhar ao posto de ciências à frente do posto tático. 

Riker voltou-se a tempo de ver um humanóide esguio endireitar-se no 
posto de ciências. O rosto ainda era surpreendente, seu brilho quase de 
porcelana suavizado apenas por sua expressão esculpida. A expressão de 
Data, quando havia uma, sempre carregava em si uma ingenuidade infantil 
que varria a severidade de seu penteado e das cores pastéis de sua pele. Pela 
centésima vez, Riker involuntariamente ficou imaginando por que alguém 
tão inteligente para criar um andróide tão intrincado, tinha sido tão estúpido 



a ponto de não lhe pintar o rosto da cor certa, ou colocar alguma coloração 
em seus lábios. Se os seus construtores o haviam enchido com informações a 
respeito dos humanos, em algum lugar deste acervo deveria haver a 
informação de que os tipos de pele humana não incluíam o amarelo. Era 
como se tivessem-no formado como humano, e então houvessem ido muito 
além, a ponto de colocar nele sinais que diziam: "Ei, eu sou um andróide"! 

As sobrancelhas de Data levantaram-se. — Leituras chegando dos ecos 
dos phasers. Absolutamente sem vida - grandes concentrações de 
componentes químicos não catalogados, muito comprimidos... Reatividade 
extremamente rara, Capitão. Esta informação será muito valiosa. 

— Há uma margem segura para tentarmos pesquisar o centro do gigante 
gasoso? — perguntou Picard. O rosto de Data estava emoldurado pelo manto 
negro de seu uniforme justo, sua cor sendo uma vez mais evidenciada pelo 
ouro-mostarda em seu peito, uma cor-padrão da Frota Estelar desde o Big 
Bang. — Uma grande margem, senhor. Recomendo-o. 

Riker deixou cair os braços ao lado do corpo. Havia algo irreal acerca da 
voz de Data. Extremamente humanas, as palavras eram arredondadas e 
pronunciadas com uma garganta aberta, como se estivesse se esforçando 
mais do que o necessário. 

"Ele." Não, "isso". Pelo bem do resto da tripulação, pense nele como 
sendo "ele". Não há razão para destruir a confiança que os outros possam 
estar acidentalmente extraindo do fato de que ele é um instrumento, mesmo 
que ele de fato o seja. Riker interrompeu os próprios pensamentos ao 
perceber o olhar de Picard, e na mesma hora reuniu a autoridade de que 
precisava para acatar a ordem não proferida do Capitão. 

Pigarreou. — Aumentar phasers para capacidade total. Vamos ver o que 
está no coração desta beleza. 

— É lindo, não é, senhor? Não se tropeça em um destes todos os dias—, 
comentou Beverly Crusher. Cruzando os longos braços, ela sentava-se ao 
lado da conselheira, exercendo o direito tradicional do cirurgião da nave de 
estar na ponte sempre que o desejasse. A doutora Crusher era mais uma 
pincelada de cor sobre as paredes e carpetes pastéis. Sobre o uniforme 
cobalto e preto, os cabelos eram uma coroa de Cleópatra, de pura ter-racota - 
e simplesmente havia algo a respeito das ruivas. Era esguia, inteligente, 
graciosa, e dada a usar sapatos baixos, apesar de sua adorável estrutura de 
ossos pequenos. Riker gostava dela. Também o Capitão. Especialmente o 
Capitão. 

— Sim—, murmurou o Capitão Picard, usando a conversação como 
desculpa para se aproximar dela, — e possui duas vezes o tamanho dos 
gigantes de gás. Disparar phasers. 



Sentiu-se o disparar dos phasers por toda a nave novamente, e na tela um 
raio de energia apareceu, cortando-a de cima para baixo. 

— Obtendo leituras de várias concentrações de gás —, informou Data, 
— realizando fusão para o estado líqüido... comprimindo-se em massa sólida 
em algumas áreas... registrando os componentes agora, senhor. 

— Excelente — , respondeu Picard. — Tenho certeza de que... 
O turboelevador ao lado da sala de reuniões do Capitão abriu-se, e 

Deanna Troi emergiu na ponte. Ela não parecia ser a mesma, o que chamou a 
atenção de todos. Estava em frangalhos - o que era frontalmente oposto ao 
seu usual modo recatado de ser. Seu cabelo, geralmente preso de forma tão 
apertada que fazia os músculos das outras pessoas doerem, era uma massa 
negra caindo-lhe sobre os ombros e ao redor da face de marfim. Os olhos, 
maiores do que o habitual, com o seu toque alienígena, como vidrilhos num 
mosaico greco-romano, estavam tomados por alguma terrível calamidade. 
Ela estava ofegante. Teria ela corrido? 

Riker aproximou-se dela rapidamente. — Deanna... O que aconteceu? 
Ela ofegava, as sobrancelhas perfeitas juntando-se para formar dois 

sulcos sobre o nariz. — Por quê... por que há um alerta amarelo? 
Mesmo nesta circunstância, ela falava suavemente, as palavras tocadas 

por aquele leve sotaque betazóide alienígena. Esforçava-se para se recompor, 
mas alguma coisa estava obviamente pressionando-a. 

Riker aproximou-se ainda mais, esperando dar-lhe segurança. — 
Estamos tentando uma órbita mais próxima ao redor daquilo. — Fez um 
gesto em direção à tela, mas seu pensamento não estava no que dizia, não 
mais do que o dela. Começou a abrir a boca para continuar a falar, mas Data 
o interrompeu, 

— Estamos disparando na atmosfera para conseguirmos retorno de 
leituras. Embora o seu centro não esteja em ebulição, o planeta está 
liberando três vezes mais energia do que deveria, a maior parte dela em 
radiação de ondas longas. Temos que estar alertas para o caso de haverem 
ondas de choque ou coice gravitacional... 

— Data—, disse Riker, desejando que houvesse um botão que pudesse 
desligá-lo. Silenciou o andróide com um olhar duro, e então voltou-se para 
Troi. — Deveria ter dito ao computador para repassar o procedimento 
padrão e não chamá-la. Foi minha culpa. 

Ela esticou a mão, no que pareceu ser um gesto de apelo, mas ao falar, 
tornou-se a típica coisa que uma mulher faz quando quer se sentir segura. — 
Não... Não é sua culpa... 

O Capitão aproximou-se pela esquerda de Riker. — O que a perturba, 
conselheira? — perguntou ele gentilmente, mas com uma ponta de 



impaciência. 
Seus olhos estreitaram-se por sob as sobrancelhas contraídas. — Ouvi 

algo... em minha mente... 
— Pode descrevê-lo? —, perguntou Riker. Um formigar percorreu-lhe a 

espinha. Os silenciosos talentos telepáticos de Troi sempre o deixavam 
nervoso. Não se tratava de descrença propriamente, porque ninguém podia 
questionar a existência das qualidades mentais dos betazóides, mas era um 
tipo de desconfiança. 

Ela afastou-se um pouco. — Sinto muito... — Piscou, respirou 
profundamente, e fingiu que se recuperava — Capitão, sinto muito pela 
interrupção. Não pretendi perturbar a realização dos testes. Por favor, queira 
perdoar-me. 

Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer algo, ela saiu nervosa e 
apressadamente. 

Riker arregalou os olhos quando as portas do elevador se fecharam. — 
Nunca a vi agir assim — , murmurou ele. 

Data levantou-se e aproximou-se da rampa. — A conselheira Troi está 
doente? 

— Não é isso. É outra coisa — , decidiu Riker, falando baixo como se 
apenas para si próprio. 

— Ela comportou-se de maneira anormal. 
Imediatamente os olhos de Riker desviaram-se das portas do elevador 

para se lançarem sobre Data com tal intensidade que o teria derrubado se 
fosse um soco. — Você não é ninguém para julgar isto! — vociferou ele. 

Picard virou-se, dizendo: — Permissão para deixar a ponte, Número Um. 
Temporariamente. 

— Obrigado, senhor—, disse Riker. — Não me demorarei.— Teve de 
controlar-se para não correr para o elevador. Lançou um último olhar 
cortante para Data, antes de deixar a ponte. 

Picard suavizou o momento com mais testes científicos. — Prosseguir 
com os disparos dos phasers a intervalos regulares. Data voltou ao seu lugar, 
recuperando-se da reação confusa e agressiva de Riker. — Postos de ciências 
estão recebendo informações contínuas a respeito do centro do planeta agora, 
Capitão. — Abaixou a voz, da mesma maneira como vira os humanos 
fazerem por várias vezes, e disse a LaForge: — O comandante Riker está 
aborrecido comigo. 

LaForge deu de ombros. Olhou para o andróide, e viu o que olhos 
humanos não poderiam ver. O calor do corpo do andróide era distribuído 
desigualmente por todo o seu corpo altamente tecnológico, um corpo muito 
mais denso do que um corpo humano de mesmo volume. As seções de 



infravermelho estavam localizadas em lugares quentes, mais definidos do 
que os pontos de infravermelho em um corpo humano, e LaForge podia 
facilmente discernir os lugares onde o material orgânico havia sido 
encaixado em mecanismos intrincados. Data irradiava uma aura 
eletromagnética, mas ele não era exatamente uma torradeira. 

— Você poderia ao menos tentar ser menos formal—, sugeriu LaForge. 
— Aprenda a usar gíria, ou algo mais informal. 
Data retorquiu. — Gíria. Jargão coloquial, expressões não padronizadas, 

conversa de rua... São freqüentemente imprecisos. Já tentei incorporar este 
tipo de discurso à minha linguagem, mas não pareceu fluir. 

— É porque você a utiliza como se ainda tivesse aspas ao início e final 
de cada frase. Utiliza as palavras individualmente, ao invés do seu 
significado global dentro de um contexto. Você deve tentar utilizar gíria de 
maneira mais informal. 

— E a que propósito, de fato, ela atende? 
LaForge inclinou-se em direção a ele e disse, delicadamente: — Ela o 

torna mais acessível. Tente entrar no balanço. 
Quando seus lábios emularam silenciosamente a última palavra, uma 

expressão perplexa cobriu a face de Data. Diferentemente das vezes em que 
se esmerava em demonstrar expressões e acabava por parecer com um 
palhaço de vaudeville, neste momento ele pareceu mais humano do que nas 
vezes em que havia tentado, quando emoções inesperadas simplesmente 
afloraram. — Balanço... um brinquedo de criança, uma manobra de vai-e-
vem... oh! Um esforço, uma tentativa. Sim, balançar. Vou entrar no balanço. 
Computador, mostre-me todos os bancos de dicionário e dialética sobre gíria 
da Terra - alimentação rápida. 

O computador manifestou-se no painel diante dele e sua voz feminina e 
suave perguntou, soando mais descontraída do que a voz do próprio Data: 

— Você deseja saber sobre gíria de que época em especial, e em que 
língua? 

Geordi LaForge acomodou-se em seu lugar e murmurou: — Sempre 
achei que você precisava de um hobby. 

Abruptamente fez-se ouvir um som na ponte, semelhante a um grunhido, 
que sumiu tão rápido quanto apareceu, substituído pela voz grave do Tenente 
Worf, arregalando os olhos diante de seu monitor. 

— Impossível! 
O Capitão Picard desviou a atenção que concentrava no gigante azul e 

aproximou-se de sua cadeira de comando, atrás da qual o corrimão em 
formato de ferradura arqueava-se para cima e ao longo do console tático. 

Além deste, Worf estava de costas para a ponte, arregalando os olhos 



para seu monitor, como se sua insatisfação pudesse fazer com que seu olhar 
o atravessasse. Naturalmente, no que se refere aos klingons, isto até seria 
possível. 

Valendo-se da calma extra que habitualmente usava para lidar com 
Worf, Picard solicitou: — Tenente? Algo errado? 

— Não tenho certeza de ter visto o que vi—, respondeu o klingon 
secamente. 

Mas a chefe de segurança Tasha Yar virou-se para ele, sem tirar as mãos 
de seu console tático, e disse: — Eu o vi também. 

— Viram o quê? — perguntou Picard. 
— Um pulso energético, Capitão.— A mulher afastou da fronte uma 

mecha de cabelos loiros. — Muito grande. Atravessou todo o sistema 
planetário. 

Com uma passada apenas, Worf postou-se ao lado de Tasha. — Muito 
agudo e poderoso, senhor, uma sonda de refração, como uma varredura de 
sensor instantâneo. 

— Muito rápido para um sensor — , retrucou Tasha. 
— Então o que foi? — vociferou Worf. — Não há vestígio dele agora. 

Picard usou este intercâmbio para camuflar sua subida pela rampa até o 
posto tático, onde examinou os controles. Estes nada acusavam. — Poderia 
ter sido uma anomalia? Uma resposta de retorno devido às nossas 
experiências? 

— Senhor, ele veio de fora do sistema planetário — , disse Tasha, a 
garganta apertando-lhe a voz, como sempre acontecia quando se deixava 
agitar por alguma coisa. 

— Faça o rastreamento 
— Não há nada para rastrear —, disse Worf, a voz soando rouca. Picard 

levantou a cabeça. — Não use desse tom para comigo, Tenente. A crise 
ainda não aconteceu. 

A grande face marrom de Worf não demonstrava a menor intenção de 
desculpar-se, o crânio sulcado de sua origem racial klinzhai emprestando-lhe 
uma textura particularmente animalesca, a tensão que passara a dominar-lhes 
o caráter durante a última purgação klingon. Era uma figura imponente; de 
fato, era mesmo aterrorizadora, porque todos os outros membros da 
tripulação sempre notavam que estava em constante luta consigo mesmo, 
para controlar-se e, algum dia, ele poderia perder essa batalha. 

— Peço desculpas, senhor — disse ele. — Estava aí durante nosso 
último disparo de phaser, e então desapareceu. — Colocou as enormes mãos 
sobre o painel tático e lançou um olhar penetrante para a tela à sua frente. — 
Não gosto disso. É como se estivéssemos sendo observados. 



Picard refletia, os belos olhos arregalando-se. — Poderia ser uma outra 
nave. Vamos nos certificar de que não nos percam de vista. Dizer alô faz 
parte de nosso trabalho. Colocar sensores em varredura ampla. Tenente Data, 
cuide para que a freqüência padrão transmita saudações em todas as línguas 
e códigos interestelares, bem como em tradução universal automática. 

— Falô. 
— Tenente LaForge, tire-nos de órbita. Interrompa os testes com o 

gigante gasoso até que localizemos as fronteiras do sistema planetário. 
— Sim, senhor. Saindo de órbita. - LaForge tocou os controles em seu 

belo painel, ao nível dos pulsos, e com facilidade levou a enorme nave 
estelar para fora da órbita gravitacional do gigante gasoso. Durante a 
manobra, enquanto a nave estava sob o controle seguro do computador de 
navegação, olhou para Data por um momento. 

Ao olhar para os outros tripulantes, viu as camadas de infravermelho -
que ele podia identificar segundo a necessidade, o sangue correndo pelas 
artérias, veias, vasos capilares e assim por diante, mas os via melhor do que 
poderia um computador, porque seu cérebro agia como intérprete, e era mais 
intuitivo do que um computador. Sobre a imagem de infravermelho, como 
uma meia de nylon em uma manequim, ele via a pele e um brilho fosco de 
pelos sobre a mesma. O manequim parecia ser iluminado de dentro, e 
emanava um certo brilho. 

Mas Data... Data era uma obra de arte. Apenas Geordi podia ver os 
materiais exóticos, brilhantemente misturados, os diferentes níveis de calor e 
frio, as diferentes densidades onde o metal se encontrava com o sintético, 
onde o sintético se encontrava com o orgânico, e onde todos se misturavam. 
Via a densidade do corpo de Data, e todos os milhares de pequeninos 
impulsos elétricos que o mantinham funcionando e percorriam-lhe o corpo 
quando se esforçava ou concentrava, demandando, assim, uma carga maior 
de energia. Mas não era como olhar para os computadores de bordo à sua 
frente, ou para o mecanismo por detrás da parede do console de alimentação. 
De maneira alguma. Estes eram mecanismos. 

LaForge às vezes tinha a impressão de que as pessoas se esqueciam de 
que ele podia ouvir também. Percebera o tom que Riker usara para com ele 
um pouco antes de deixar a ponte. Percebera o leve tremor na voz de Data, 
quando este mencionou que Riker não estava muito satisfeito com ele. Data 
era um ser mecanizado; mas, para Geordi LaForge, não era uma máquina. 

Geordi permitiu-se lançar um olhar indulgente para o rosto de Data, ao 
vê-lo brilhar com a própria concentração. Viu as estruturas de ossos faciais 
sintéticos, tênues ligamentos fibrosos irrigados com sangue, acoplados a 
intérpretes de impulso, envolvidos pelo frio invólucro de sua pele. Geordi 



viu um rosto bonito, que não temia as próprias feições - um rosto que podia 
mostrar muitos tipos de sentimento, de coragem a cálculo, de confusão a 
compaixão, a todos os que fossem suficientemente sensíveis para perceber 
essas mudanças. E os olhos de Data, apesar de um tanto inexpressivos, eram 
invariavelmente gentis. 

Geordi meneou a cabeça e murmurou: — Máquina uma ova! 
Picard olhou para ele. — Tenente? 
— Distância segura, senhor. 
— Então fale em voz alta. 
— Sim, senhor. 

 
***  

A campainha soou claramente, mas Troi não atendeu à porta. Uma vez 
mais, luzes brilhavam em seu rosto, mas não as luzes do alerta amarelo. 
Estava sentada à sua mesa, observando um holograma que simulava o 
movimento de uma porção de mar azul. Nas extremidades do holograma, o 
oceano desaparecia e tornava-se mesa. Exatamente no centro da água estava 
a imagem tridimensional de uma antiga nave militar. Tinha a forma de 
fenda, ocupado por pilhas de metal cinza, o que não fazia o menor sentido 
para ela. Na tela, uma simples descrição: Primeiro barco a vapor de ferro, S. 
S. Great Britain. Franziu o cenho e pediu pelo próximo. A imagem 
tridimensional coalesceu em si mesma, como que implodida, torceu-se, e 
reanimou-se em algo totalmente diferente, maior, mais chato, mais pesado, 
mais metálico, singrando ruidosamente em sua mesa. 

Na tela, a identificação: 
Navio Tanque, Edmund Fitzgerald, perdeu-se com toda a tripulação, 

Lago Superior, Michigan, Estados Unidos, Terra, 1975. 
Troi tocou o botão um tanto agressivamente. Não eram esses navios que 

procurava. Não eram esses. Uma nova imagem surgiu quase que 
instantaneamente, um grande navio preto, branco e vermelho, muito elegante 
e, dessa vez, mais comprido e mais estreito, obviamente construído para 
transportar passageiros. Passageiros - isto estava correto. Olhou para a 
identificação: Navio de luxo, Queen Elizabeth II, Cunard Line, Terra. 

Não... não... Os lábios carmesim de Troi perderam a forma perfeita. Não. 
Moveu o dedo novamente. 

H. M. S. Dreadnought, navio de batalha, Grã-Bretanha, Terra, 1906. 
Curvou-se sobre a imagem, ao reconhecer algum tipo de elemento - a 

cor, o aspecto desse navio... mais perto. Tocou o botão novamente, dizendo: 
— Navios deste tipo. 

— Este é um navio de defesa/ataque que seria usado antes e depois da I 



Guerra Mundial —, disse o computador, com cortesia. 
— Continue. 
O holograma piscou, e ela estava olhando para outro navio do mesmo 

tipo, mas de um ângulo diferente. Sua proa cinza subia e descia sobre as 
águas. A imagem do computador girou como se Troi a estivesse 
comandando de uma aeronave que a sobrevoava, para que tivesse uma visão 
completa dele sob todos os ângulos. Possuía uma espécie de graça bruta, 
força, mas não havia luzes, nem cores como as brilhantes luzes amarela e 
branca da nave estelar, os vivos tons de vermelho, os vibrantes e elétricos 
tons de azul. 

— Cruzador Aegis, construído pela SYSCON para a Marinha 
Americana, Terra, 1988. 

A campainha soou novamente. 
— Sim; entre. 
O velho navio abriu caminho por entre as águas do pequeno oceano à sua 

frente. Olhou para a porta e viu Will Riker entrando. Assim que entrou, seus 
olhos fixaram-se nos dela. Por quanto tempo teria ele esperado lá fora. 
Lembrava-se vagamente agora de que a campainha havia soado antes. 

— Estava preocupado com você —, disse ele. Sentou-se na outra cadeira 
e apoiou o cotovelo sobre a mesa, bem próximo ao holograma. O maciço 
cruzador navegava em sua direção e, no entanto, permanecia exatamente no 
mesmo lugar. — Não sabia que gostava de pesquisar História. — Acenou 
com a cabeça em direção ao Aegis. — Belo navio. 

Troi inclinou a cabeça. — Nunca vi nada assim antes. 
Riker percebeu que colocara um fim ao pequeno colóquio informal. Algo 

no tom de voz que ela usara fê-lo perceber que suas palavras tinham mais 
significado do que aparentavam. 

— O que aconteceu? — perguntou ele, não mais protegendo-a do 
comportamento que tivera na ponte. 

Ela deu de ombros e meneou a cabeça, um sorriso de constrangimento 
cobrindo-lhe os lábios. — Você viu o que eu fiz? Estou tão constrangida!. 
Nunca antes confundi um sonho com a realidade. Devo ter parecido 
engraçada. Alguém riu? 

— Rir? —, disse Riker, com vivacidade. — Você deveria tê-los visto. O 
Capitão Picard teve de ser retirado da ponte em cadeira de rodas; Worf... 

— Ora! —, disse ela, batendo levemente nos joelhos dele, rindo. 
— Não me preocuparia com isto —, disse Riker, acomodando-se na 

cadeira. — Cedo ou tarde todo mundo faz algo parecido. Quanto mais 
estóico se é, piores parecem ser as gafes. 

— E eu sou estóica? — perguntou ela, o sorriso alargando-se. 



— Não sei, conselheira —, disse ele. — Não me lembro da última vez 
em que olhei para você e vi apenas a profissional. Tenho coisas mais doces 
para me lembrar a seu respeito. 

Troi apertou os lábios, inclinou-se, ignorando o holograma do navio, que 
continuava em sua não-viagem, e colocou o queixo em uma das mãos. — 
Então me conte, Bill. Faça-me sentir melhor. 

— Não é justo. Descubra por si mesma. Você, melhor do que qualquer 
pessoa, pode fazê-lo. 

Acomodando-se de volta à cadeira, disse: — Isto não é de grande 
consolo a alguém que acaba de invadir a ponte em estado frenético. 

Os olhos de Will Riker brilharam maliciosamente. — Você quer 
consolo? Veja o que acha disto: fui designado como segundo oficial em um 
contra-torpedeiro, logo após minha promoção para Tenente-Comandante - há 
uns mil anos atrás, se não me falha a memória. Recebi designação na Base 
Estelar 18, e coloquei no sistema de teletransporte as coordenadas para a 
nova nave, postei-me na plataforma, e bum! - lá estava eu, andando 
orgulhosamente, o poderoso segundo oficial, estufado como um sufflê, e 
apenas dez horas depois da partida é que me dei conta de haver-me 
teletransportado para a nave errada. 

— Oh, Bill! Não... 
— E a nave onde estava tampouco era um contra-torpedeiro. Era a U.S.S. 

Yorktown - uma nave estelar classe Excelsior, partindo para uma missão de 
dois anos. Seu Capitão fazia Picard parecer São Francisco de Assis. Sua 
partida havia sido adiada por quatro dias devido a problemas diplomáticos, e 
lá estava o segundo oficial Riker tendo que se apresentar ao verdadeiro 
segundo oficial. 

Ela colocou a mão sobre a boca, abrindo os dedos o suficiente para dizer: 
— E o que eles fizeram? 

Ele abriu as mãos. — Que podiam fazer? Deram meia volta, naquela 
enorme nave, e voltaram todo o caminho para encontrar o contra-torpedeiro 
onde eu deveria estar. E lá estava o contra-torpedeiro, tendo de encontrar 
uma nave estelar apenas para apanhar o seu segundo oficial, que deveria ter-
se apresentado dez horas antes. 

— Que situação! 
— Então pare de reclamar. 
— Isto aconteceu mesmo? Você não inventou tudo isto para me fazer 

sentir melhor, não é? 
— Inventar? Deanna, ninguém em sã consciência poderia inventar algo 

tão punitivo. É como uma brincadeira de mau gosto que alguém faz para o 
noivo no dia do casamento - só que eu a fiz para mim mesmo. — Meneando 



a cabeça, acrescentou: — Nunca mais pude encarar uma plataforma como o 
fazia antes deste acontecimento. Sempre fico imaginando se vou acabar me 
transportando para o banheiro de alguém por engano. E o pior ainda estava 
por vir. Dois anos depois, eu fui realmente designado segundo oficial da 
Yorktown, e tive que me apresentar àquele Capitão novamente! 

Ela riu, um ar de menina tomando conta do semblante. — Ele se 
lembrou? 

— Lembrar-se? A primeira coisa que me perguntou foi onde eu estivera 
me escondendo todo aquele tempo. 

O riso dos dois misturou-se e encheu a sala, eliminando todo o 
desconforto. 

Riker observou-a, notando que ela havia percebido seus sentimentos e 
estava, na verdade, facilitando as coisas para ele. Primeiramente, ele tentara 
recolher-se em si mesmo, mas sabia que isso não importava. No que se 
referia a Deanna, recolher-se para dentro de si era o mesmo que brilhar como 
um farol. Era inútil. Desejava poder ficar tão à vontade com os outros 
membros da tripulação. Estavam ali juntos, sorrindo um para o outro, 
aquecidos por suas memórias mútuas e pela privacidade de um 
relacionamento e um passado que não haviam permitido que ninguém a 
bordo viesse a conhecer. Era como começar novamente, com uma nova vida, 
com a atração que sentiam um pelo outro tendo uma segunda chance porque 
ninguém mais sabia da existência dela. Ninguém mais, em toda a nave, o 
sabia. 

Riker tirou os olhos do rosto de Troi e olhou para o holograma ao seu 
lado. Perguntou: — Você teve um pesadelo? 

A expressão dela fez seu sorriso desaparecer. Forçou-se a não dizer nada 
mais, para dar-lhe uma chance de responder, a seu próprio tempo, enquanto 
ali permanecia, na presença de seus olhos atribulados. 

— Um pesadelo —, murmurou ela, — mas neste pesadelo pude sentir as 
emoções dos estranhos que nele estavam. Nada que pudesse reconhecer. 
Apenas imagens de coisas sobre as quais nada sei. Nomes que nunca ouvira 
antes. 

Riker aprumou-se. — Que nomes? 
Ela puxou pela memória e forçou-se a falar. — Havia Vasska, Arkady, 

Gork... Gorsh. Não conheço estes sons, e não compreendo porque ouviria 
nomes. Não sou capaz disso. Posso apenas captar algumas emoções. Nunca 
fui capaz de conseguir comunicação completa. 

Aproximou-se dela. — Mas você é betazóide. O que há de tão 
surpreendente no fato de conseguir... 

— Eu não posso. Nunca pude —, insistiu ela, imaginando se poderia 



fazê-lo compreender. 
— Você não compreende o que significa comunicar-se com uma mente 

silenciosa. Não conhece todo o trabalho e desconforto de se lidar com raças 
que não podem guardar os pensamentos. É como se uma pessoa capaz de 
ver, repentinamente entrasse num mundo de luz e cores caóticas, ou uma 
pessoa capaz de ouvir repentinamente entrasse num lugar onde não há nada a 
não ser barulho descontrolado. A luz seria cegante, e o barulho 
ensurdecedor... Tive de dar duro para separar meus próprios pensamentos 
dos outros, Bill, e fui bem sucedida. Acho que agora pode perceber porque 
me perturba o fato de experimentar algo que não me seja familiar. 

— Deanna, foi um sonho —, disse ele, procurando acalmá-la, colocando 
a mão dela sob a sua. 

Sua voz tornou-se um sussurro. — Mas não foi —, insistiu ela. — Ao 
menos, não inteiramente. 

Ele acreditava nela. Deanna Troi era a quintessência do profissionalismo 
e não era dada aos vôos de personalidade freqüentemente demonstrados por 
sua raça betazóide. Imediatamente perguntou: — Você pediu ao computador 
que identificasse os nomes? 

Troi acomodou-se na cadeira, finalmente relaxando. — Computador, 
desligar. 

O holograma, num estalido elétrico, coalesceu em um pequeno centro de 
luz, como um balão que repentinamente perde todo o ar e desapareceu. 

— E então? 
— Suponho que terei de fazê-lo. 
— Por que diz isto desta forma? 
— Não gosto de ceder aos meus sonhos. Riker olhou-a com dúvidas. 
Sem dar-lhe tempo para formular uma resposta para isso, ela perguntou: 

— Bill, o que você acha? Acha que poderia usar meus talentos de maneira 
melhor? 

— Você não está querendo deixar a nave, não é? Não está pensando 
nisso. 

— Talvez —, disse ela, — se puder servir melhor à Federação desta 
maneira. 

O desespero tomou conta dele. Embora tivesse tentado evitá-la, embora 
tivesse receio de que sua ligação no passado pudesse anuviar-lhe a eficácia 
como primeiro oficial, a perspectiva de tê-la desaparecendo de sua vida 
repentinamente o atingia como a um raio. — Não gosta daqui? —, perguntou 
ele, com cuidado. — Não gosta dos deveres a bordo de uma nave estelar? 

— Oh, sim. Eu gosto disso, e muito. Oh, sim, muito, muito. Mas às 
vezes... Pode imaginar o que é estar na ponte e perceber que não tenho nada 



a fazer. 
Com outro menear de cabeça, Riker tamborilou o dedo na mesa e 

respondeu. — Se eu posso imaginá-lo. Não é necessário. É o legado de todo 
primeiro oficial em todo o Universo. Se procurar a palavra primeiro oficial 
no dicionário da Marinha, encontrará "não abra até que a crise aconteça". 
Ouça, leva tempo até que uma nova posição se desenvolva. Quando tivermos 
missões de exploração para realizarmos, acho que ficará atolada de serviço 
até o pescoço. Manter-nos sãos no espaço profundo - isso realmente não 
pode ser considerado "nada para fazer". O psicólogo de bordo é segundo em 
importância apenas ao cirurgião-cego, no que refere a missões no espaço 
profundo. 

Ela sorriu suavemente diante de seu esforço e murmurou: — Mas onde 
isto coloca a telepata da nave? 

Para isto Riker não tinha resposta. 
Troi percebeu a preocupação e forçou um sorriso parcial para amenizá-

la. Fixou o olhar nos grandes olhos azuis, como fazia há muito tempo, e 
atravessou-os, assim como o cruzador do holograma atravessava sua mancha 
de mar azul. 

Como poderia fazê-lo compreender? Poderia algum ser humano 
compreender quão desconfortável ela se sentia o tempo todo. Sabia que as 
pessoas se sentiam constrangidas perto dela, porque a consideravam uma 
espécie de voyeur, sempre a espreitar pelos buracos de seus pensamentos. 
Prostituta da mente - chamavam-na. Muitos a evitavam. Assim, Troi sempre 
tentara uma atitude mais estóica e burocrática a respeito de seu talento 
extremamente antiburocrático. E mesmo este tiro havia saído pela culatra. 

Haviam-na chamado de fria. De prostituta da mente insensível. 
Como poderia dizer-lhe que um corredor apinhado de gente era um lugar 

vazio para ela? Desolado e solitário. Fez tanto esforço para esconder-se 
dentro de si mesma que acabara por se isolar, exceto dos olhos das pessoas, 
acusada de um crime que havia recusado cometer. 

Entre sua própria gente ela não poderia se mostrar à vontade; tendo 
construído sua autodisciplina quase que obsessivamente, ela não poderia 
mais deixar de se comportar segundo ela, mesmo pelos curtos períodos de 
tempo que passava entre os betazóides. Assim, perdida nas duas 
comunidades, mal interpretada por ambas como arrogante, havia-se tornado 
uma mulher de sentimentos que estava só para sempre. 

Mesmo agora, ela escondia estas verdades de William Riker e de suas 
gentis ondas de preocupação. 

Imperceptivelmente, ele engoliu e entreabriu os lábios. — Agora eu te 
pergunto - qual o problema? O que a perturba? — Ela podia perceber e senti-



lo pesando se lhe diria ou não o que estava pensando, e quase que 
imediatamente mudou de idéia. 

— Não gosto de vê-la experimentando dores que não as suas próprias — 
admitiu ele. — Não parece justo. 

— Faz parte da minha natureza — disse Troi. — É a herança do povo de 
minha mãe. É a natureza da telepatia. Eu bem poderia fechar minha mente, 
tornar-me mais só, como você, mas encontrei minha maneira de ser útil. 
Tenho sorte — disse ela, forçando um sorriso. — Posso experimentar 
emoções e ainda assim permanecer objetiva a respeito delas. 

Ele pensou a respeito do estranho navio que estivera ali na mesa há um 
minuto atrás e deu de ombros. — Acho que nunca pensei nisso desta 
maneira. 

Ela tirou sua mão e então colocou-a sobre a dele, afagando-a 
gentilmente. — Há mais do que dor para sentir. Também posso sentir amor. 

Riker permitiu-se um sorriso sentimental. Por um momento isolado, 
compartilharam de algo que nenhum deles estava completamente certo de 
que ainda existia entre eles. O magnetismo era irrefutável, mas ao mesmo 
tempo ele o assolava com seus próprios perigos. 

— Não posso ficar — disse ele, — tenho de voltar lá para cima e fingir 
que sou indispensável. 

— Eu sei. 
Colocou o dedo sob o queixo dela. — Tente relaxar. Todos temos esse 

tipo de sonho às vezes. Apenas queria me certificar de que você estava bem. 
Ele apertou-lhe a mão, sentindo de alguma forma que não havia atingido 

o objetivo que o levara a vir ter com ela. Bem, não havia motivo para ser 
piegas. Movendo-se em direção à porta, fez o que considerou ser uma saída 
desajeitada. 

A porta abriu-se e então fechou-se automaticamente atrás dele, deixando-
a a sós, à medida que tomava um passo ou dois em direção ao elevador da 
ponte... 

E então parou. 
Havia alguém à sua frente. Poderia jurar que o corredor estava vazio há 

um segundo atrás. O ar estava frio, pesado. 
O homem era grande, ou quase tão grande quanto Riker. E talvez quinze 

anos mais velho. Seus olhos estavam postos nos de Riker e não piscaram, 
mas permaneceram firmemente focalizados. Uma mecha grisalha era a única 
inconsistência em seus cabelos grossos e escuros, e havia um boné militar 
colocado sob o seu braço. Sim... usava um uniforme, um uniforme de 
alguma espécie, azul-escuro. 

Riker vagamente reconheceu o estilo, mas era quase que mais um tipo de 



memória "racial" do que alguma coisa com o que ele tivesse tido contato por 
experiência. 

Os lábios pálidos do homem separaram-se. Seu rosto contraiu-se, como 
se procurasse falar, mas havia uma parede invisível entre eles. Não havia 
som, não havia sensação de calor - na realidade, havia agora um distinto frio 
no corredor. O enorme homem, postado ereto, levantou a mão em direção a 
Riker, acenando-lhe. Ou talvez pedindo - um gesto de quem implora - mas 
então sua bela face contraiu-se, as sobrancelhas juntando-se, rugas de 
frustração formando-se nos cantos da boca. 

Riker estava como que acorrentado durante aqueles momentos. Poderia 
ter acreditado em qualquer coisa, quando a forma do outro homem 
vagarosamente turvou-se, afinou e desapareceu. 



TRÊS 
 
 
 
— Capitão, estou captando um pulso de energia... 
Tasha Yar parou de falar e fez uma careta para o seu console, confusa. 

Uma explosão de sons era percebida por seus ouvidos e olhos, como que 
para insistir que uma parte dela sempre se rebelasse contra a disciplina. A 
sua delicada aparência lituana arredondava-se levemente ao redor das maçãs 
do rosto, ao tentar fazer com que os instrumentos começassem a dar-lhe 
informações sensatas, especialmente quando o Capitão Picard apareceu ao 
seu lado e olhou para os mesmos instrumentos. 

— Desapareceu agora - disse ela amargamente. — Como pode ser? 
Worf, você captou alguma coisa? 

— Nada — vociferou o klingon, com impaciência redobrada. — Eu não 
gosto disso. 

— Calma, vocês dois — disse Picard. As leituras pareciam 
absolutamente normais. Estes dois "cabeças-quentes" eram confiáveis, mas o 
São Tome que havia dentro dele desejava que ele mesmo, Data ou LaForge 
também tivessem tido a oportunidade de ver este pulso de energia que Worf 
e Yar alegavam ter estado lá. 

Subitamente, Yar bateu com os punhos no console e gritou: — Está aí 
novamente! Mas está dentro da nave! — Imediatamente acionou o intercom, 
sem consultar Picard. — Segurança, para o convés doze, seção A-3! 

— Dentro da nave? — Picard aproximou-se. — Tem certeza? 
— Desapareceu novamente! 
— Verifique se os instrumentos estão em ordem. Worf, faça o mesmo 

com os seus sensores de longo alcance. 
Yar respirou profundamente. — Sim, senhor. 
— Verificando — disse Worf, muito menos constrangido do que Yar. 

Picard endireitou-se. — E chamem o senhor Riker de volta à ponte. 
 

***  
Troi continuou a olhar pensativamente para o espaço vazio onde os 

hologramas dos navios haviam estado sobre a sua mesa. Seu olhar era 
distante, contemplativo e, embora houvesse tentado levantar a mão diversas 
vezes para apertar o botão de Reviver e Continuar no painel do computador, 
alguma coisa a impedia. Nem mesmo podia fazer com que pedisse ao 
computador para que continuasse. 



Um sonho. Mas não um sonho formado dentro de sua própria mente -
disto ela estava quase certa. 

A porta abriu-se novamente, e desta vez sem que a campainha houvesse 
soado polidamente antes, e Riker entrou. Troi quase no mesmo instante 
recobrou absoluto controle sobre sua expressão perturbada. 

Olhando-o com uma expressão de brincadeira, perguntou: — Você 
esteve se escondendo este tempo todo? 

— Quanta energia você está colocando nessa unidade? — Riker 
perguntou. 

Ela piscou. — Como? 
Ela parou a poucos milímetros da mesa. — Seus hologramas. Eles estão 

vazando. Ela começou a responder, mas foi impedida pelo intercom. 
— Comandante Riker, sua presença é requisitada na ponte. Queira 

apresentar-se aponte. 
Riker tocou o seu comunicador-insígnia. — Riker a caminho. 
Voltou a atenção para Troi. — Sua lição de história. Está vazando para o 

corredor. 
Ela tentou compreender o que ele estava dizendo e encontrar a resposta 

certa. Sua expressão, seu tom, de alguma maneira fizeram-na pensar que 
deveria haver alguma resposta, e detestava o fato de fazê-lo sentir-se tão tolo 
quanto parecia ser sua afirmação - mas do que estava falando? 

Finalmente aprumou-se e disse calmamente: — Mas isto não é possível. 
Riker colocou o peso sobre um dos pés. — Mas certamente que é. Você 

deveria chamar o pessoal da manutenção para verificar a entrada de energia 
nessa coisa. 

Tentando evitar o inevitável, Troi tentou não se sentir responsável. — 
Não — disse ela, — não pode ser. Você não se lembra? Eu o desliguei antes 
que você saísse. Não o liguei novamente. 

Sem realmente se alterar muito, os olhos azuis de Riker assumiram uma 
dureza perplexa que não era dirigida a ela, mas a um mistério repentino. 
Apertou os lábios tão levemente que ela poderia não ter percebido se não 
estivesse atenta às mudanças. 

Troi colocou as mãos sobre o colo e resistiu ao impulso de tocá-lo. Pega 
pela percepção cataclísmica nos olhos dele, acrescentou: — Completamente 
frios... 
 

***  
— Mas isto é loucura — queixou-se Yar. Comprimiu os lábios e tentou 

forçar-se a fornecer o relatório de uma maneira mais correta para seu 
Capitão. — A segurança informa que nenhuma atividade inusitada ocorreu 



no convés doze, Capitão. Meus instrumentos estão em perfeita ordem. Não 
compreendo. 

Na parte anterior da ponte, o Capitão Picard tinha as costas voltadas para 
os consoles de navegação e operações e não percebeu que Data começara a 
abrir a boca para fazer seus comentários, nem viu LaForge fazer sinal ao 
andróide para que ficasse quieto. Todo o resto do pessoal da ponte percebeu 
a movimentação e compreendeu a prudência dela, especialmente quando 
Picard levantou a voz e esbravejou: — Já chega disto. Da próxima vez em 
que estes sinais aparecerem, eu quero os computadores dessa nave prontos 
para registrá-los. Temos a mais avançada tecnologia disponível na 
Federação, incorporada ao centro de memória e matrizes ativas desta nave, e 
vocês ainda estão se baseando na intuição e nos próprios olhos. Agora 
deixem que a nave faça o seu trabalho. 

O seu tom indiscutivelmente dizia que ele não estava sugerindo que 
deixassem a nave fazer o seu trabalho por eles, mas que deveriam estar 
trabalhando de forma mais completa com os sistemas que tinham às mãos. 
Picard era simplesmente o tipo de oficial-comandante que não gostava de ter 
nada fora do lugar. 

Ele virou-se e, arregalando os olhos para a tela principal, como se 
estivesse procurando por algo que pudesse encontrar, como se pudesse 
coagir o espaço profundo a fornecer-lhe uma resposta, e então murmurou; — 
Jovens demais. 

O turboelevador abriu-se e Riker apareceu, escoltando Troi pelo braço. 
Estranho... ela ainda parecia despreparada para vir à ponte, os cabelos ainda 
caíam sobre os ombros, vestia o uniforme curto em vez do macacão usual 
que ela usava freqüentemente, e os dois se postaram, juntos, diante de 
Picard, uma expressão atribulada cobrindo seu rosto. 

— Capitão — começou Riker — podemos ter uma palavra com o 
senhor? 
 

***  
A perturbação de Troi não era mais óbvia. Havia sido cuidadosamente 

encoberta uma vez mais por seu profissionalismo e apenas aqueles que a 
conheciam muito bem poderiam dizer que suas mãos estavam um pouco 
apertadas demais sobre o colo ao sentar-se em seu lugar na área de comando 
e contar a história de seus sonhos. E havia apenas uma pessoa que a conhecia 
bem o suficiente para perceber isso. 

Will Riker observava-a, forçando-se a não interrompê-la, a não dizer 
nada depois de ele também haver terminado de descrever o incidente no 
corredor, não importando o quão tolo isso tudo parecesse. Ele simplesmente 



estava lá, ao lado dela, enquanto os outros focalizavam a atenção sobre Troi. 
Não havia sido fácil para ela dizer ao Capitão que havia tido um sonho que 
não ia embora, e nem para Riker descrever aquela pessoa -ou o que quer que 
fosse - no corredor. Havia sido tudo muito extenuante. Apenas a atenção 
estudiosa do Capitão Picard, centralizada em suas tolas histórias, dizia-lhes 
que havia visto o suficiente na Galáxia para não classificar tais coisas como 
sendo tolas. 

O Capitão estava perto de Troi agora, absorvendo toda a idéia do seu 
sonho com o que Riker acabara de lhe dizer. Navios da Terra, humanos 
uniformizados - em algum lugar havia um denominador comum. E ele iria 
descobrir. 

— Pode descrever suas percepções mais especificamente, Conselheira? 
Troi inclinou a cabeça. — Tentarei verbalizá-las, Capitão, mas devo 

adverti-lo de que serão explanações imprecisas. Impressões telepáticas são 
às vezes muito vagas para serem interpretadas. 

— Faça o melhor que puder. 
Ela assentiu. — Minha mente me descreve vários períodos históricos 

diferentes, não necessariamente todos da Terra, embora os mais claros 
pareçam ser humanos ou humanóides. Talvez isso seja simplesmente devido 
à minha parte humana - não posso dizer. Alguns, entretanto... são tão 
alienígenas que eu não conheço palavras para descrever o que vi. 

— Você disse alienígenas? 
— Sim, são obviamente alienígenas. Mas o navio que eu vi era 

definitivamente da Terra. 
— Creia-me, chegaremos nisso em um momento. Continue. 
Ela fez uma pausa, mas não por muito tempo. Picard não era homem 

para se deixar esperando. — Havia uma onda de apreensão... urgência... 
resistência. Mas não havia intenção violenta. 

_ Você não pode ter certeza disso! — interrompeu Tasha, de sua 
posição, com sua serenidade usual. Ela percebeu o olhar de Riker e sua 
desaprovação, mas continuou... — Se eram sensações alienígenas, então 
Deanna poderia estar interpretando-as mal. Para eles, estas impressões 
poderiam ser hostis, agressivas e perigosas. 

— Você é muito desconfiada, Tasha — disse Riker, defensivamente. 
— Estou apenas realizando meu trabalho — retaliou ela. Nada abalava 

sua convicção. Sabia perfeitamente que era explosiva - era uma vantagem. 
Ao contrário de Worf, que constantemente procurava controlar sua 
agressividade klingon, Tasha assumia a própria. Riker viu-o nos olhos dela, 
na ferocidade escondida em sua expressão, e de fato isso fez com que ele 
retrocedesse. Após alguns segundos de silêncio, ele percebeu quão 



completamente ela havia atingido o seu objetivo. 
Troi captou imediatamente a tensão, embora não precisasse ser telepata 

para tanto. Ela simplesmente penetrara nela; e o seu trabalho era manter 
vigília sobre as emoções e o estado mental da tripulação da nave estelar, 
guiá-los em meio às suas tensões e eliminar os contratempos prejudiciais que 
acompanhavam este tipo de separação prolongada. Que terrível era ser a 
causa de tudo isto... que terrível. 

— Não... Tasha está certa. Porque embora não haja percepção de 
intenção agressiva — disse ela, pausando então para dizer a única coisa que 
realmente a atemorizava — isto não muda o fato de estar recebendo 
vislumbres de destruição violenta. 

Não permitindo que tal declaração tivesse qualquer chance de tomar 
conta da imaginação da tripulação da ponte, Picard sentou-se em sua cadeira 
de comando ao lado dela, esperando colocar a ela e a todos à vontade. Tinha 
consciência do efeito que estas pequenas perturbações estavam tendo sobre a 
tripulação, especialmente quando viram a habitual postura de Deanna Troi 
inexplicavelmente abalada. — Pode concentrar-se nisso? Estamos em 
perigo? 

— É o que me confunde, senhor — disse ela firmemente. — Enquanto 
vejo imagens de destruição, não parece haver nenhuma intenção por detrás 
disso, embora seja definitivamente produto de uma mente e não de 
fenômenos naturais. Como eu disse, nenhuma intenção violenta. 

— Bem, ao menos isto é confortante. 
— Mas o senhor não compreende. — Impediu que ele se levantasse, com 

um toque suave em seu braço. — Eu não deveria estar recebendo imagens 
concretas. Simplesmente não faz parte de minhas habilidades receber visões 
e formas. Assim — acrescentou ela relutantemente — não tenho certeza de 
que possa confiar em meu julgamento. 

Um sorriso apaziguador apareceu no rosto de Picard. — Eu confio na sua 
interpretação, Deanna. 

— Mas ela é uma telepata — observou a doutora Crusher. Até agora, a 
doutora havia sido uma observadora silenciosa, fascinada tanto pessoal 
quanto profissionalmente pela história de Deanna Troi, de impressões 
indesejadas e sonhos não focalizados; e ao sua voz cortar a distinta tensão 
que havia no ar, acrescentou um toque do senso comum de que precisavam 
neste momento. — Ela não é uma paranormal. Naturalmente percebe que 
esta é uma importante distinção. 

— Sim, isto é verdade — disse Troi, olhando-a com gratidão. — É o que 
quero dizer. A diferença entre o que eu posso fazer e o que eu, de alguma 
forma, estou sendo forçada a fazer. 



Tentando ajuntar todas as informações e, ainda assim, conseguindo um 
mero mosaico com peças faltando, Picard assentiu. — Diga-me o que está 
sentindo — disse ele — em uma palavra. 

Ela não respondeu imediatamente. Diversos minutos longos e ansiosos 
passaram-se, enquanto selecionava e descartava uma série de possibilidades. 
Todos ao seu redor observaram à medida que cada uma delas atravessa-lhe a 
expressão, cada uma tornando-a perplexa diante de sua inadequação. 

Então ela encontrou a palavra. Ou uma, pelo menos, que mais se 
aproximava do que sentia. Pela primeira vez, em todos aqueles minutos de 
busca, Troi fixou o olhar em Jean-Luc Picard, e fez com que a palavra fosse 
proferida. 

— Tormento. 
Ao falar, o próprio tormento brilhou em seus olhos. Foi pega em uma 

onda de empatia por aquele instante. Empatia pelos seres cujas impressões 
ela estava recebendo, ou estava sendo forçada a receber. Era como se 
estivessem pedindo, implorando por ajuda. Após um momento, respirou 
profundamente e suspirou. Suas adoráveis sobrancelhas cruzaram-se ao 
perceber que o impacto total daquela palavra, de alguma forma, não exercia 
o mesmo efeito sobre eles. Afinal, não o estavam sentindo. 

Picard percebeu a mudança em seu rosto. — Tormento pode ser muitas 
coisas, Conselheira — disse ele. 

Assentiu. — Sim — concordou ela, — clinicamente eu a chamaria de 
uma espécie de dysphoria. Mas eu seria imprecisa se dissesse que não havia 
sofrimento físico e, no entanto, eu não percebo um senso corpóreo. É muito 
confuso, senhor. Sinto muito. 

— Permissão para parar de falar, Conselheira — disse Picard. Colocou 
as mãos nos joelhos e levantou-se. — Bem, vamos ver esses navios. — 
Conduziu todos aos monitores extragrandes no posto de ciências, e Worf 
moveu-se para que os outros se colocassem em semicírculo à volta deles. O 
Capitão se pronunciou de imediato. — Computador, mostre-me várias 
navios militares de - de quando? 

Troi adiantou-se, de alguma maneira tentando ficar perto de Riker, para 
extrair forças de sua presença. — O mais familiar era do final da década de 
1980, Capitão. Um cruzador Aegis, segundo os registros. 

— Computador, faça conforme especificado. 
Na tela, quase que instantaneamente, uma imagem de duas dimensões do 

Aegis apareceu. Picard perguntou: — É este o navio? 
— Não, senhor, simplesmente a idéia... correta. A época correta. 
— Computador, mostre-nos o índice. 
O Aegis foi substituído por um navio diferente, então outro, e mais outro, 



à medida que a suave voz feminina discorria a respeito da descrição de cada 
um deles. 

— Contra-torpedeiro, Marinha dos Estados Unidos... Navio PT, 
Marinha dos Estados Unidos... Navio de Apoio Computadorizado, Comando 
Marítimo Real Canadense... Transporte Anfíbio Leve, Marinha dos Estados 
Unidos... Submarino Nuclear, Marinha da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas... Cruzador Classe Invencível V/STOL, Marinha Real da Grã-
Bretanha... Carregador de Aeronaves Tipo CV Poder Convencional, 
Marinha dos Estados Unidos... 

— Pare! 
Troi conteve a sua própria ansiedade, mas continuava a apontar para a 

tela. — É bem parecido com este. 
— Parecido, mas... — observou Picard. 
— Mas... eu não sei. Sei muito pouco a respeito de navios de superfície. 
— Computador, identifique este navio. 
— U.S.S. Forrestal, CV-59, lançado em outubro de 1955, Marinha dos 

Estados Unidos. 
— Muito bem, continue. 
Um outro navio surgiu na tela, parecendo igual ao anterior aos olhos 

destreinados que agora o observavam. — Tipo CVN, porta-aviões nuclear... 
— Sim! — disse Troi. — Sim, este! — Colocou a mão sobre a boca, 

profundamente perturbada pelo que via. 
Picard permanecia inalterado, tentando abafar a reação dela com sua 

própria implacabilidade. — Computador, identificar. 
— U.S.S. George Washington, CVN-73, porta-aviões classe Enterprise, 

lançado em janeiro de 1992, Marinha dos Estados Unidos. 
Troi retirou a mão de sobre a boca. — Este é extremamente familiar para 

mim. 
Um desconforto quase palpável atingiu a ponte. Todos os olhos piscaram 

e então voltaram-se para ela. Naturalmente ela soube, sem ter de olhar para 
eles. Percebendo o que dissera, corrigiu-se: — Quero dizer que é familiar no 
que se refere às impressões que tenho captado. 

— Sim — murmurou Picard, olhando para Riker por sobre a cabeça de 
Troi, — naturalmente. Você disse algo sobre nomes. 

Troi arregalou os olhos para o porta-aviões, como se ela temesse que 
pudesse desaparecer como todas as outras imagens. — Vasska era um deles. 
Arkady... e Gor... Gorsha - não, não está completo. 

— Data, aqui, por favor. 
Pego de surpresa, Data apressou-se, tomando o assento no posto de 

ciências, como se tivesse sido profundamente ofendido por não o haverem 



solicitado mais cedo. Riker afastou-se um pouco mais do que o necessário, 
dando lugar a uma ponta de preconceito; mas fez um esforço no sentido de 
não permitir que tal sentimento prevalecesse. Data era qualificado. Um 
instrumento lidando com outro instrumento. 

Evidentemente, Data estava pronto para guiar a busca por todo o vasto 
centro de memória da Enterprise, focalizando-se no tipo específico de porta-
aviões e nos nomes que Troi havia pronunciado; não solicitou que ela os 
repetisse. Os dedos quase que se emaranharam em sua pressa de participar e 
de ser útil em meio a toda essa conversa de sentimentos e percepções de 
memória. 

Se havia desapontamento, não permitira que isto fosse demonstrado em 
seu rosto. 

— Senhor, eu lamento, mas isto pode levar algum tempo. Terei que 
operar por um processo de eliminação. Posso sugerir que eu o notifique 
assim que obtenha a informação. 

Se esta era a sua maneira polida de solicitar que não ficassem 
pendurados sobre os ombros dele o tempo todo, então ela funcionara. 

— Muito bem. — Picard fez menção para que a pequena multidão se 
afastasse, e voltou-se para Riker. — O que foi que ele disse? 

— Senhor... — Tasha levantou a mão, num gesto breve, e rapidamente 
abaixou-a ao Picard voltar-se para ela. — Tenho ancestrais lituanos. 

Picard engoliu um impulso de parabenizá-la por isso e meramente 
perguntou: — Sim? 

— Reconheço estes nomes, senhor. São nomes russos. 
— Ah, muito bem Tenente. Sr. Data, utilize esta informação. 
— É isso aí — respondeu Data, sem perceber o olhar que Picard lhe 

lançou, enquanto voltava a atenção novamente para seus instrumentos. 
— Capitão... — Troi voltou-se abruptamente. — Com sua permissão, 

gostaria de retornar aos meus aposentos. Talvez eu possa clarear a minha 
mente. Concentrar-me nessas impressões ou permitir que elas se concentrem 
em mim. 

Picard percebeu que Data ainda estava observando-o como se uma 
decisão dependesse da outra - busca em computador e caçada mental. — 
Esta é uma boa estratégia — disse ele, — uma vez que parecemos não ser 
capazes de encontrá-la mais rapidamente apenas com nossa aparelhagem. 
Mas tenha cuidado. E nada é pequeno demais para não merecer ser 
informado. 

— Sim, senhor — murmurou ela e, ao dirigir-se ao turboelevador, 
captou o olhar preocupado de Riker. — Eu prometo. — A ponte era 
espaçosa, e a caminhada até o turboelevador era desconfortavelmente longa. 



Troi deliberadamente tentava não demonstrar ansiedade. As próprias pernas 
de Riker estavam tensas; ele não podia ter empatia pelo que ela estava 
sentindo a cada passo, e desejava estar com ela para que pudesse, de alguma 
maneira, ajudá-la. Parecia que ultimamente tudo o que ele e Deanna podiam 
ser um para o outro era uma distração mútua... 

— Ela é uma figurinha batuta pacas — disse Data. Tão inócuo. Tão 
inútil... 

Riker parou de respirar. Picard estava zangado. LaForge e Worf 
congelaram em seus lugares. Tasha enrubesceu. Bev Crusher desviou o 
olhar. 

Troi estava quase às portas do turboelevador. Teria ela ouvido? 
Data assentava-se em meio a perpétuas boas-intenções, sua cadeira 

girando levemente em direção ao resto da tripulação e, quando os olhares de 
todos caíram sobre ele com aquela reprimenda coletiva, sua expressão 
denotou confusão. Olhou para cada um deles. — Garota? Menina? 

As portas do turboelevador abriram-se. A Conselheira da nave passou 
por elas, preocupada. 

— Coisinha? Mocinha? Garotinha? Perua? 
— Data! — exclamaram ao mesmo tempo Picard, Riker e Yar, assim 

que as portas se fecharam. 
O andróide estremeceu, fechando a boca quase que com um muxoxo. 

Seu rosto assumiu uma expressão de repentina inocência; parecia vulnerável. 
Sob os olhares de repreensão de todos, retirou-se uma vez mais para sua 
busca na memória do centro do computador da nave, e Picard pôde observar 
um relaxamento tomar conta dos ombros de Data, quando os olhares o 
deixaram. 

— A seus postos, todos — disse Picard, casualmente, procurando 
restabelecer a normalidade à ponte, a fim de proporcionar um ambiente de 
calma até que não houvesse razões para tal. A tensão não se dissolveu 
inteiramente, mas cada oficial fez um esforço louvável para não contribuir 
para a sua intensificação. 

De um lado, Picard aceitou um gracioso aceno da cirurgiã-chefe de sua 
nave. Reconheceu o gesto médico - Crusher ainda não iria oferecer uma 
opinião - não agora. Não até que todas as cartas estivessem sobre a mesa. 
Não sobre a condição agitada de Troi, nem sobre estas ocorrências tão 
aclínicas, nem a respeito de qualquer coisa. 

— Estarei na enfermaria, Capitão — disse ela, — se o senhor precisar de 
mim. 

Picard assentiu, tocado por suas palavras além da lógica, e o passado 
uma vez mais moveu-se entre eles, a tristeza e visão mútuas que os haviam 



apresentado um ao outro, que os fizeram encontrar-se há muito tempo, 
haviam também permanecido entre eles, impedindo-os de se tornarem mais 
chegados. Ele observava, com uma ponta de ressentimento, Crusher deixar a 
ponte. 

Enterrando os sentimentos, Picard aproximou-se de Riker de uma 
maneira que este nem mesmo o percebeu, até que o Capitão o chamasse. — 
Senhor Riker. 

— Ahn — Capitão... Sim, senhor. O que posso fazer pelo senhor? 
— Melhor perguntar o que poderia fazer por si mesmo. Conte-me 

novamente o que viu no corredor. 
Riker moveu-se um pouco, um tanto constrangido, infeliz com a idéia de 

que estivera "vendo coisas". Ainda havia um peso em seu estômago, as 
sobrancelhas ainda cruzavam-se por sobre seus olhos, não importando o 
quanto desejasse ou tentasse relaxar a expressão. — Gostaria de saber. 
Parecia tão sólido, tão sólido quanto o senhor me parece agora - ele parecia. 
Quando sumiu, conclui que havia vazado dos hologramas de Troi. Mas não. 
Eu também não estava imaginando aquilo. 

— Como pode ter certeza disso? 
— Porque ele não fez o que eu teria esperado que fizesse. Acho que 

minha imaginação faria algo agir segundo o que eu esperasse que fizesse, 
mas este... homem... tentou se comunicar comigo, com a expressão mais 
estranha que já vi. É difícil, senhor. Gostaria de ser mais objetivo... 

— Capitão — disse Data, girando abruptamente sua cadeira. — Já 
encontrei, senhor. 
 

***  
— Oi, mãe. 
Wesley Crusher levantou a cabeça quando sua mãe entrou em seus 

aposentos, próximos à enfermaria principal. Seu rosto tinha a suavidade 
típica de uma pele com dezesseis anos de idade, os cabelos penteados um 
pouco bem demais, as roupas coladas a seu corpo delgado. Começara a 
parecer-se mais assim, desde que o Capitão o nomeara alferes interino. 
Parecia a Beverly Crusher que Wesley estava mantendo-se perfeitamente 
arrumado, para que não parecesse deslocado entre o pessoal uniformizado na 
ponte e, como qualquer garoto de dezesseis anos, estava levando isso longe 
demais. 

— Wes — começou ela, não em tom de cumprimento. — Preciso que 
você faça algo para mim. 

Desviou-se alegremente de suas fitas de estudo. — Claro, mãe. O quê? 
— Está escalado para se apresentar na ponte hoje? 



— Eu? Bem, não exatamente. O senhor Data pediu-me que o ajudasse a 
catalogar algumas teorias físicas em algum dia desta semana, e eu iria usar 
isto como desculpa para ir até lá mais tarde... 

— Pode fazer isso agora? 
Wes levantou-se, o que fez com que subitamente se tornasse tão alto 

quanto sua mãe. — Mesmo? Quero dizer, por quê? 
— Quero que vigie a ponte para mim. 
A face lisa de Wes enrugou-se. — Ahnn? 
— Quero que você fique observando as coisas para mim. Há algo 

acontecendo e ninguém tem certeza do que é. Está afetando Deanna Troi e se 
eu não puder contar com a experiência dela, então ao menos quero estar por 
dentro das condições. 

Wes fez uma careta. — Mãe, eu não estou entendendo do que você está 
falando. 

A doutora Crusher fez uma expressão de tristeza. — Chame isso de 
intuição médica. Chame do que quiser, mas apenas seja meu espião na ponte. 
Eu mesma não posso ir até lá porque tenho hora marcada para vários check-
ups pediátricos esta tarde e, além do mais, eu seria muito óbvia. 

Ele deu de ombros, certo de que havia uma armadilha em algum ponto. 
— Claro que o farei. 

Tocou-lhe o rosto, como fazia às vezes, para relembrar a si mesma de 
que este brilhante, vivo e alto rapaz ainda era a criança de 14 quilos e meio 
que mal conseguia dormir a noite toda até completar doze anos. — 
Obrigada. Eu nunca esquecerei disto. 

Ela dirigiu-se à entrada do laboratório, mas virou-se quando Wes 
perguntou: — Mãe, o que eu devo observar? 

Beverly Crusher não diminuiu o passo para voltar-se uma vez mais para 
ele — Use a imaginação. 
 

***  
Riker entrou nos aposentos de Troi com uma certa hesitação. Sabia que a 

estava interrompendo muito antes do que ela esperava. E lá estava ela... 
exatamente como antes. — De volta, Bill — murmurou ela, e sorriu-lhe. A 
penumbra dos aposentos iluminou-se um pouco. 

Surpreendia-o, como sempre acontecia, aquele seu "Bill". Muito poucas 
pessoas o chamavam assim e, nesta nave, apenas Troi o fazia. Somente 
Deanna. — Sinto muito por isso — disse ele, aproximando-se, mas sem se 
sentar. — Acredite ou não, mas Data já achou os arquivos. Não queria 
perturbá-la tão cedo, mas... 

— Não se desculpe — disse ela, — não lhe fica bem. Suas sobrancelhas 



levantaram-se. — Não? Isso não é bom. Troi deu de ombros. — Depende da 
fonte, de onde vem. 

— A fonte não tem o luxo de não saber desculpar-se. Talvez algum dia. 
— Talvez algum dia, Capitão Riker, não acha? 
— Você está me provocando, Deanna — acusou-a, com um sorriso. — 

Sou apenas um conjunto de folhas soltas para você, e não pense que eu não o 
saiba. Não estou pronto para a capitania, mas admito... 

— Que a posição de Imediato é muito constrangedora — complementou 
ela. 

Riker sorriu e sentou-se na cadeira mais próxima. — Pare com isso, está 
bem? — Primeiro acomodou-se na cadeira e casualmente fez um gesto com 
a mão, mas o tempo urgia e inclinou-se novamente. — Detesto apressá-la. 

— Está bem. Estou ansiosa pela resposta tanto quanto pela paz. A 
solidão não é uma companhia bem-vinda. 

Riker ficou imaginando se ela poderia pressentir a empatia que tinha em 
relação a ela, e quão inadequada era a sua compreensão. Em última análise, 
ao perceber que era incapaz de desviar de seu olhar, ele simplesmente 
perguntou: — Por que você fica? O que o fato de estar entre os humanos 
pode fazer por você? Nós devemos enlouquecê-la. 

Troi riu-se. — Oh, Bill... Você é uma pessoa tão decidida. Não sabe por 
que eu fico? 

— Estou ouvindo, Conselheira. Diga-me. 
Seu sorriso modificou-se, tornou-se mais contemplativo e abaixou o 

olhar. Ao olhar para ele novamente, seus olhos brilhavam. — Gosto dos 
humanos. 

Riker sorriu. — Gosta mesmo? 
— Sim, bastante. Mais do que gosto dos betazóides. Mas não conte a 

ninguém. — Comprimiu os lábios de maneira conspiratória. — Sim, gosto 
deles. Embora eu faça com que se sintam constrangidos perto de mim, gosto 
muito deles. São tão honestos, tão bem intencionados. Têm uma integridade 
tão profunda como espécie... e a minha metade humana deu-me algo que 
poucos betazóides possuem. 

— E o que é? 
Acomodou-se em sua cadeira e disse: — Disciplina. Autodisciplina. E... 

acredito possuir uma intuição que os betazóides nunca tiveram que 
desenvolver. Minha mãe e seu povo consideram apenas os valores aparentes, 
e que invadir a mente dos outros é meramente uma piada. Aprendi que no 
Universo nada pode ser considerado pelo que parece ser, e aprendi-o com os 
humanos. Você sabia que, como híbrido alienígena, posso na verdade ler um 
espectro maior de emoções do que os betazóides puros? Mesmo que as 



intenções não sejam claras, posso fazê-lo. Tenho muitas vantagens, graças à 
minha metade humana, e tenho orgulho disto. 

Riker estava surpreso com a generosidade dela. Sabia que ela devia 
sentir-se sozinha muitas vezes, e que via os olhares que eram lançados para 
ela ao entrar em uma sala ou sair dela. Por um longo tempo, havia imaginado 
se sua afeição por ela era realmente afeição ou apenas aquela atitude de 
proteção em relação ao que ele considera como sendo a fraqueza de uma 
mulher. Troi possuía um excesso de contingências, de pontos vulneráveis em 
sua posição como Conselheira da nave, uma posição que era nova para a 
Frota Estelar, nova para a Federação, e ainda indefinida. Ninguém realmente 
sabia ou nem ao menos compreendia qual era o propósito dela a bordo. Mas 
todos sabiam que ela estava lá para observá-los, para avaliar a condição 
psicológica geral da tripulação da nave e fazer relatórios ao Capitão 
conforme a necessidade. Uma guardiã mental - um cão de guarda, 
dependendo da percepção. Algum dia a Federação seria capaz de definir o 
posto de Conselheira da nave, ou as pessoas teriam apenas que se 
acostumarem à idéia; mas no momento Deanna Troi e os poucos como ela 
teriam que navegar nesse mar de indeterminação. 

— Você me impressiona — disse ele espontaneamente. 
Ela sorriu novamente. — Não se impressione. Choro até pegar no sono 

por mais vezes do que gostaria de admitir. 
Seu leve sotaque grego fez com que as palavras soassem como se um 

pequeno pardal estivesse pululando por sobre o mármore. Riker mordeu a 
língua e guardou suas inadequadas palavras de conforto para si mesmo. Ela 
não precisava delas - ao menos de nenhuma que pudesse proferir. 

— Obrigada — murmurou ela, e ele soube que uma vez mais falhara em 
manter escondidos os sentimentos. — Sou necessária, Bill. Posso fazer uma 
contribuição que mesmo os betazóides puros nunca poderiam fazer. Por este 
privilégio, eu alegremente pagarei o preço. Entretanto, não tenho certeza de 
que este é o lugar para fazer esta contribuição. 

Riker juntou as mãos e apoiou os cotovelos nos joelhos. Olhou para o 
chão um momento, e então para ela. — Você tem idéia do quão culpado está 
me fazendo sentir? 

Troi piscou, fez uma pausa e então inclinou a cabeça. — De fato, sim. 
Pego de surpresa, Riker corou e não pôde controlar o sorriso. Mas ela 

ainda sorria também. Droga! Era boa nisso. 
— Para a ponte, Número Um? — sugeriu ela gentilmente. 
Ele levantou-se e estendeu-lhe a mão. — Para a ponte, Conselheira. 

 
***  



— Prossiga, Data. 
Picard falou calmamente, ao postar-se à direita de Troi, Riker à esquerda 

dela, como se a presença deles, ladeando-a, pudesse ajudar a protegê-la do 
que estava por vir. Ela ainda parecia suficientemente controlada, 
considerando que não tivera nenhuma chance mesmo de pôr sua cabeça para 
trás por um momento e absorver estes acontecimentos. Data mostrou os 
registros que havia descoberto. 

— Senhor, devo desculpar-me — disse Data. — A busca não foi tão 
exaustiva quanto pensei que seria em um primeiro momento. As percepções 
da Conselheira Troi foram precisas e toda a informação veio junta - 

— Vamos ouvi-la então, Data. Pare de resmungar. 
— Sim, senhor. Como pode ver no monitor, este é um porta-aviões 

nuclear da década de 1990. Era um navio da União Soviética, que realizava 
uma demonstração no Mar Negro, quando misteriosamente desapareceu. 

— Desapareceu? — vociferou Picard. — Você tem alguma idéia do 
tamanho de um porta-aviões, comandante? 

Embora Picard tivesse a intenção de que sua pergunta fosse retórica, 
Data tinha uma resposta imediata. — Oh, sim, senhor. Cerca de noventa mil 
toneladas, com uma tripulação cinco vezes maior do que a de nossa nave. 

O Capitão subitamente sentiu-se tolo por haver feito aquela pergunta. — 
Muito bem, prossiga. Qual o nome do navio? 

Mesmo Data estava consciente da tensão de Deanna Troi, ao responder 
calmamente: — Gorshkov. — Os olhos de Troi fecharam-se. Mergulhou nos 
sons daquela palavra, e então abriu os olhos novamente, e manteve um 
controle sólido da carga de emoções que sentia - mesmo da tristeza. 

— Prossiga, Data — ordenou Picard. 
— Seu Capitão era Arkady Reykov. Era dono de uma longa história 

política conturbada, antes de deixar esta arena para assumir um comando 
naval. Por desaprovar o sistema soviético, isto lhe trouxera algum 
desconforto, mas a sua habilidade como oficial naval evidentemente superou 
tudo isso. Tal experiência era um prêmio na U.R.S.S. e, naqueles dias, foi-
lhe permitido continuar. 

Riker ouviu a descrição simplificada de um esquema internacional 
contorcido, toda a instabilidade daquele período volátil, e não podia deixar 
de imaginar o que Reykov teria sentido se conhecesse o futuro. Se ele 
soubesse que seria um dos pinos do mecanismo que acionaria os cataclismos 
do século XXI na Terra. 

— E este Vasska? — perguntou Picard. 
A resposta proferida tão tenuemente como uma teia de aranha 

arrebentando-se entre duas folhas, veio não de Data mas de Troi. 



— Timofei... Viraram-se para ela. 
Troi aprumou-se e complementou: — Timofei Vasska. Creio que era o 

primeiro oficial. Desconfortavelmente, Picard voltou-se para Data, em busca 
de confirmaçao. 

— Sim, está correto — disse Data, também sentindo-se desconfortável. 
— Tem as fotografias deles? — perguntou Riker. 
Data olhou para ele. — Possivelmente... Deixe-me dar busca. 

Computador, mostrar quaisquer visuais disponíveis de Reykov ou Vasska. 
O computador iniciou a busca, mas não tiveram de esperar por muito 

tempo até que sua suave voz feminina dissesse: — O único visual disponível 
das duas pessoas especificadas é uma fotografia de jornal, tirada um pouco 
antes do lançamento do Gorshkov. Na tela. 

A tela fez o melhor para focalizar uma fotografia que mostrava cem ou 
mais homens uniformizados, aparentemente oficiais do porta-aviões, todos 
juntos no grande convés. As figuras eram pequenas e apinhavam-se, mas à 
esquerda dois oficiais permaneciam um tanto separados e à frente dos outros, 
suas faces borradas pela pobre qualidade da fotografia. 

— Lá — disse Riker, apontando. — Computador, aumente os dois 
homens da parte anterior. 

Abruptamente, duas faces apareceram um tanto borradas e, no entanto, 
seus traços fortes e expressão orgulhosa estavam quase claros na tela. 

— É ele — murmurou Riker, apontando novamente, e desta vez para o 
homem grande da direita. — Este é o homem que eu vi no corredor. 

Picard olhou profundamente para os olhos daquele oficial soviético forte 
e murmurou: — Reykov... — Ao dizer o nome, percebeu que sua reação era 
instintiva. Ninguém havia dito a ele que este era o Capitão do Gorshkov e, 
no entanto, de alguma maneira ele o sabia. De alguma maneira, havia uma 
simbiose, algo no rosto mostrando que ele, como Capitão, compreendia. 

Voltou-se para Deanna Troi. — Conselheira? 
Ela aprumou-se, olhando para as faces que estavam na tela. — Sim — 

disse ela calmamente. — Reykov e Vasska. 
— Data — disse o Capitão, — você tem alguma coisa a mais acerca 

destes dois? 
O andróide meneou a cabeça e disse: — Pouco mais, senhor. Timofei 

Vasska tinha 35 anos e há muito trabalhava com Reykov. Os registros são 
incompletos, mas os poucos artigos a respeito do incidente especulavam que 
os dois homens eram amigos e que talvez tenham tramado juntos para 
desertarem, levando alguma nova tecnologia consigo. 

— Que tecnologia? — perguntou Riker, não se importando de estar 
quebrando a hierarquia. Sentia a tensão do belo corpo de Troi ao lado dele, e 



poderia ter feito qualquer coisa naquele momento para acalmar seus temores. 
Sentia-o de maneira tão forte, que ele mesmo parecia ser o telepata. 

Data estava pronto para responder, quando as portas do elevador se 
abriram e Wesley Crusher entrou na ponte, suas longas pernas caminhando 
como se fossem aros de rodas. Parou quando todos os olhares caíram sobre 
ele. A expressão plácida foi subjugada por uma onda de surpresa por que 
estavam todos juntos no posto de ciências? 

Ficou rígido um momento em seu lugar e então acenou meio sem jeito e 
sorriu: — Oi, todo mundo. 

O Capitão aprumou-se. — O que você está fazendo aqui a esta hora, 
senhor Crusher? 

A boca de Wes ressecou. Engraçado, mas tudo tinha parecido tão fácil 
quando sua mãe falara disso. — Eu... eu... 

— Bem, isso não importa agora. Prossiga e não nos interrompa 
novamente. 

O constrangimento foi tomando conta dele e Wes dirigiu-se ao outro 
monitor de ciências e tentou fingir que trabalhava, embora não pudesse 
evitar olhar para o que os outros estavam fazendo. 

— Prossiga, comandante — disse Picard abruptamente. 
Data olhou para ele e reiniciou de onde havia parado. — O Gorshkov 

estava carregando um aparelho especial, um pulso eletromagnético que 
poderia defletir armas e aeronaves atacantes. A ciência era nova na época, 
mas os soviéticos haviam alcançado sucesso nos testes preliminares e 
conseguido montar um pulso completo naquela nave. 

— Ótimo — disse Picard, — mas o que aconteceu a eles? 
— Ah, sim. Aparentemente o navio foi... pulverizado. Inexplicável e 

completamente. 
— Meu Deus — disse o Capitão. 
— Pouco restou do navio — disse Data, interrompendo-se então, — e 

nada da tripulação. Riker aproximou-se. — Nada? Nem mesmo um corpo 
em qualquer lugar? 

— Correto. As relações entre as grandes potências haviam melhorado 
gradativamente, desde o início da década de oitenta, mas quando a análise 
dos destroços indicou um cataclismo ocorrido fora do navio ao invés de um 
problema com os seus reatores, por exemplo, o mundo praticamente 
irrompeu em acusações mútuas. 

— Isso não me surpreenderia — murmurou Picard. 
— Mas não havia prova de que qualquer nação houvesse pulverizado o 

navio. Acrescento a isso o aparecimento de sete aeronaves navais soviéticas 
do Gorshkov que requereram permissão para pousar em um porta-aviões dos 



Estados Unidos um pouco depois - queira desculpar, senhor, não quis 
parecer vago. O navio americano era o Roosevelt, e estava singrando o mar 
próximo quando os aviões soviéticos penetraram em seu espaço aéreo, 
sessenta e nove minutos após testemunharem a demolição de seu próprio 
navio. Aqueles pilotos juraram que nenhum míssil havia atacado o 
Gorshkov. Historiadores levantaram teorias de que, não fora pelo testemunho 
daqueles pilotos logo após o acidente, as relações internacionais poderiam 
ter-se deteriorado e a Terceira Guerra Mundial teria começado ali mesmo. 
Convém acrescentar, naturalmente, a sorte de aqueles pilotos serem russos e 
poderem fazer um apelo ao ultrajado governo soviético, sem a bagagem da 
desconfiança racial. Se as testemunhas tivessem sido americanas ou 
britânicas, poderíamos não estar aqui hoje. Da maneira como tudo ocorreu, 
não passou de briga de comadres entre as grandes potências por décadas, e 
de uma chatice para a diplomacia. 

Picard franziu o cenho e murmurou. — Uhmm... Obrigado, Data. — 
Pegou Riker pelo braço e puxou-o para um lado, achegando-se. — Por que 
ele está falando assim? 

Riker piscou, o que lhe clareou a visão, mas não para Picard ou para 
Data, mas para Deanna Troi, que estava segurando a respiração e olhando 
para o leme, para o Tenente LaForge. Seu rosto se congelara de espanto ao 
sentir uma sensação fluir de LaForge para ela. 

Arrepiando-se instintivamente, Riker olhou para o leme. 
LaForge estava levantando-se de sua cadeira vagarosamente, como se 

fora sonâmbulo, apoiando as mãos no painel de controle. Levantava-se tão 
vagarosamente, de fato, que estava atraindo atenção para si. 

Quando Riker conseguiu sair de perto do Capitão e dirigir-se à rampa, 
todos haviam notado e estavam observando tensamente, incapazes de 
desviarem o olhar. A boca de LaForge estava aberta, e curvou-se como um 
homem que recebera um soco nas costelas. As mãos permaneceram sobre 
seu console, as pernas rígidas, levemente curvadas. Naturalmente o visor 
escondia-lhe os olhos, mas pela postura do corpo, expressão no rosto e nos 
lábios, Riker podia imaginar o que os olhos de uma pessoa que enxergasse 
normalmente poderiam estar mostrando. 

Wesley curvou-se em direção à rampa, seu corpo jovem e longilíneo 
torcendo-se. — Geordi? 

Riker estalou os dedos e disse: — Wesley, fique exatamente onde está. 
Mas a movimentação de Wesley havia impulsionado Riker a fazer o 

mesmo, indo em direção ao leme. 
LaForge respirava convulsivamente. Não respondia; apenas arregalava 

os olhos - parecia que os arregalava - para o que quer que via à sua frente, 



levemente para boreste da ponte. 
Riker chegou até o leme. — Geordi? 
— Senhor... — LaForge continuou a girar lentamente, mais parecendo 

uma dançarina de caixinha de música. 
Diante dele, ao longo da curva de boreste da ponte, figuras humanas 

grassavam. Muito diferentes dos manequins animados da tripulação regular, 
estas formas eram achatadas, brilhantes, estaticamente amarelas, esfriadas 
com linhas dentadas de impulsos - mas inegavelmente humanas. Não 
humanóides - humanas. Havia algo na maneira como se moviam, como se 
viravam, andavam e gesticulavam, que fazia com que tivesse certeza disto. 

— Senhor... há alguém aqui... 
Riker moveu-se para mais perto, os ombros encolhendo-se quando um 

arrepio passou-lhe pela espinha. — Mas não há ninguém aqui. 
— Eles estão aqui, senhor! 
Riker estendeu uma das mãos em um gesto apaziguador que não 

funcionou. — Muito bem... diga-me a que comprimento de ondas você está 
sintonizado agora. Ajude-me, Geordi. Quero vê-los também. 

Geordi moveu-se para trás um tanto desengonçadamente, tropeçando em 
Riker, tropeçando na própria cadeira, tentando evitar as entidades invisíveis 
ao mover-se em direção ao posto de ciências, na parte superior da ponte, mas 
não conseguiu se aproximar. Deu de encontro com o corrimão da ponte com 
um dos ombros e não pôde mover-se mais, mas ficou lá, tentando convencer-
se de que estava ficando louco. 

— Geordi, apenas descreva o que vê — disse Riker olhando para Picard, 
buscando apoio. — O que você está vendo? 

LaForge tremia. — Eu não sei... 
— Tenente — ordenou Picard, — relatório. Analise o que está vendo e o 

reporte a mim. 
— Ahn... eles... são de faixa estreita... de baixa resolução em diversos 

comprimentos de onda... em direção ao azul no espectro invisível... mas 
algumas ondas acústicas estão me fornecendo um visual de pulsos 
animados... 

A voz de Picard estava cheia de impaciência, mas também de assombro. 
— Está me dizendo como eles soam! 

— Sim, senhor - mais ou menos. Deus, eles estão por toda a parte! 
— Data — apressou Picard. 
— Já os tenho, senhor. Um momento — disse Data ao trabalhar 

furiosamente nos ajustes dos sensores do computador, e então finalmente 
apertou um último botão e olhou para a tela. 

A tela da ponte estava fria. Cada um via a si mesmo no lugar em que 



estava exatamente nesse momento. Tudo parecia normal, todas as coisas em 
ordem. Os monitores da ponte estavam mostrando imagens usuais, o carpete 
cinza, as tiras de cores na camisa cinza de Wesley, e os uniformes vermelhos 
e pretos, dourados e pretos e azuis e pretos, mostrando que as cores estavam 
certas e a imagem precisa - o que não os confortava muito no momento. 

A boreste da ponte, espectros andavam. Mais de uma dúzia de formas 
humanóides reluziam com um branco amarelado, achatadas como imagens 
de difração de raios-X. Formas, movimentos, sem definição, sem 
profundidade, formas humanas diáfanas vagando por detrás de uma cortina 
de impulsos espectrais, contornadas por uma linha azul ondulante. Alguns 
moviam-se catatonicamente, para frente e para trás na rampa, e à frente da 
grande tela, na área de comando. Alguns pareciam estar parados, como que 
olhando para Riker ao este ousar se aproximar do monitor, absorvendo o que 
via. Olhava para um espelho e haviam imagens que lhe retribuíam o olhar, 
que estavam ao lado dele na ponte. 

Ele girou sobre si mesmo, observando a ponte a boreste, que parecia 
estar vazia. Sua garganta apertou-se e o impediu de falar. Tudo o que podia 
fazer era observar o Capitão Picard voltar o olhar para a ponte e também 
observar o que não podia ser visto pelo olho humano. Diferentemente de 
todos os outros, que se haviam afastado daquele lado da ponte, Picard agora 
movia-se em direção a ele, seu rosto com um desafio pétreo. 

— Abrir todas as freqüências. Acoplar o tradutor. — Esperou apenas um 
minuto pelo sinal que emitiam os instrumentos, o que lhe diria que Tasha 
havia saído de seu estado de estupefação e cumprido as ordens. Levantou a 
voz. — Eu sou o Capitão Jean-Luc Picard, da Federação de Planetas. Vocês 
estão invadindo minha nave sem permissão. Qual a sua intenção? 

Não havia nada. Riker mantinha os olhos fixos nas formas que via pelo 
monitor, não se importando com o fato de que se arrepiava só em saber que 
estavam bem atrás dele. 

— Solicitamos que se comuniquem conosco — disse Picard 
vigorosamente. — Declarem suas intenções imediatamente. 

Riker observou o monitor, incapaz de olhar para o convés "\zio, e sua 
pele arrepiou-se. Duas das imagens de raio-X começaram a mover-se em 
direção a Picard, uma saída do lado e outra vinda de trás. 

Riker gritou. — Capitão! 
Pegou o Capitão pelo braço, usando as duas mãos, e puxou-o de lado, 

colocando-se entre o Capitão e os espectros que se aproximavam. Em 
questão de segundos, Worf pulara para o convés de comando, colocando-se a 
seu lado e, acima deles, Yar havia puxado de seu phaser. Em uma atitude 
puramente humana, Riker girara a cabeça, procurando pelo que não podia ser 



visto, e seu estômago contraiu-se ao esperar por socos de mãos invisíveis. 
Então... 
— Eles se foram... 
LaForge falou alto o suficiente para deixar todos realmente nervosos. 
Riker não podia acreditar nisso. Um instinto profundo lhe dizia que não 

era assim. 
Mas o Capitão confiou no monitor sensível aos comprimentos de onda 

que agora mostravam apenas a ele e à própria tripulação ocupando a ponte. 
Ainda assim, nem mesmo ele podia evitar percorrer com um olhar sorrateiro 
todo o convés. 

— Tudo bem, senhor Riker — murmurou ele, — relaxe agora. Mas 
ninguém podia relaxar. Ninguém. 

Wesley Crusher franziu as pálpebras e sussurrou: — A nave está 
assombrada... 



 

QUATRO 
 
 
 
— Assombrada —, disse o Capitão Picard, em tom zombeteiro. — Esta é 

uma conversa supersticiosa. Abandone tal atitude, alferes. 
Moveu-se em direção ao centro de comando, ainda não pronto para 

sentar-se, assolado pela sensação de que aquelas entidades ainda estavam 
andando ao redor dele. 

Lançou um olhar de intolerância para Wesley Crusher, dando a entender 
que não necessitavam, neste momento, da sabedoria de um adolescente para 
atrapalhar os trabalhos. Ao perceber a expressão constrangida de Wesley, 
Picard sentiu uma vez mais a ferroada da decisão que tomara quando fez de 
Wesley um alferes, uma decisão que nenhum bom pai teria tomado - ao 
menos uma decisão que ele, como um homem que nunca havia tido filhos, 
teria tomado sem perceber as conseqüências. Deveria ter pensado melhor 
pois, como oficial comandante, era de fato o pai de toda a tripulação e do 
efetivo. O rosto de Wesley era o rosto de uma criança; nenhum oficial 
experiente teria tomado essa reprimenda a nível tão pessoal quanto ele havia 
feito. E tendo feito essa reprimenda, Picard não poderia tomá-la de volta. 

Havia muitas coisas que não poderiam ser desconsideradas. Um erro e 
prejuízo, promovendo o rapaz para a ponte tão cedo, sem que ele o tivesse 
merecido. Não tanto um prejuízo para aponte, mas para o próprio rapaz. 

Picard observou a tela, desviando o olhar do jovem rosto que lhe enchia 
a mente agora. 

Sim, promover Wesley à ponte havia provocado ressentimento nos 
oficiais da Frota Estelar que poderiam não ser tão brilhantes quanto ele, mas 
que poderiam merecer a posição mais do que ele. Wesley Crusher havia-se 
tornado objeto de falatório - julgavam-no uma boa amostra de talento, mas 
não realmente funcional. Qualquer coisa que fizesse na ponte tinha de ser 
monitorada, não importando o fato de que poderia calcular as coisas de 
cabeça, algumas vezes antes mesmo que o computador pudesse fazer seus 
relatórios. Apenas as coisas eram assim. 

E por que fiz isso para ele? Picard ficou a imaginar, deixando que aquele 
pensamento familiar passasse por sua mente rapidamente apenas com um 
olhar. Será que eu me sinto tão responsável pela morte de seu pai? Será que 
eu devo tanto a Jack Crusher pelo erro que o matou... que eu cometeria um 
outro erro com o seu filho? Estaria tão ansioso para ganhar a gratidão da 



mãe deste menino que usaria o seu brilhantismo para demonstrar minha boa 
vontade? E agora arrisco destruir a imagem distorcida que tem de si 
mesmo, se retirar o seu status como alferes interino e o colocar de volta ao 
lugar onde deveria estar... Ah, Picard, "tu t'es fait avoir". 

Suspirou e voltou-se para sua tripulação de comando. — Muito bem. O 
alferes Crusher falou em fantasmas. É um começo tão bom quanto qualquer 
outro. 

As sobrancelhas klingons de Worf levantaram-se. — Mas, senhor, 
fantasmas são apenas fábulas! 

— Talvez sejam, de uma perspectiva metafísica — disse Picard sem 
fazer pausa, sem mudar o tom de voz. — Mas vamos começar por aí. Vamos 
tratar a coisa de uma perspectiva completamente científica. Desconsiderem 
todos os pensamentos a respeito de fantasmas e pensem em termos de 
formas de vida e mentes alternativas. Senhor Data, que informações pode me 
fornecer a respeito disso? 

Pego de surpresa por este assunto tão folclórico, Data piscou e pareceu 
subitamente não ter resposta. 

Riker interviu, mas ainda assim não tão depressa a ponto de poder 
conter-se. — Um andróide não saberia muito a respeito da vida e muito 
menos a respeito do oculto. 

Os olhos do Capitão o atingiram como se fossem espadas afiadas. — 
Estou falando de aparições espectrais e você está sendo inoportuno com esta 
observação. Não é mesmo? 

Atingido, Riker assentiu de maneira inteligente. — Sim, senhor. Penso 
que sim. 

— Fiz uma pergunta a Data. 
Data pode ou não ter apreciado a intervenção a seu favor, mas o fato era 

que ele estava incerto e inseguro com relação a esse assunto. Para um ser a 
quem o conhecimento se traduzia pelos fatos puros e simples, este conceito 
místico era como areia movediça. Muito consciente da atenção que estava 
recebendo, Data olhou para Riker, aprumou-se um pouco, e falou: 

— Senhor — começou ele, — eu postularia que, desde que formas de 
vida foram captadas pelo visor de Geordi e então pelos sensores recalibrados 
da ponte, elas não são fragilidades da taumaturgia terráquea, mas de fato 
uma constituição hilozóica substantiva. 

Picard retorquiu. — O quê? 
— São reais. 
— Ah. Você poderia ter dito isso. 
— Queira desculpar-me, senhor. 
— O que você quer dizer — continuou Picard, — é que alguma coisa 



incorpórea não necessariamente precisa estar ou ser viva. Tradicionalmente, 
os fantasmas não são seres viventes. Mas esses seres são. 

Data inclinou a cabeça. — Difícil dizer, senhor. Isto passa para a esfera 
da semântica. Teríamos que isolar o que isso significa... estar vivo. 

O súbito desconforto do andróide com estas palavras chamou a atenção 
de Picard novamente para os seus olhos, e para a inocência infantil de um ser 
que havia passado por todos os estágios da Academia da Frota Estelar, 
despendido uma dúzia de anos nas naves da Frota e, ainda assim, de alguma 
maneira, permanecia a quintessência da ignorância. Data teria que ter esta 
palavra aplicada a ele... mas nenhum conhecimento obtido em livros, não 
importando a sua extensão, poderia substituir os prazeres e brutalidades da 
interação viva. 

— Já temos uma análise dos laboratórios científicos? — perguntou o 
Capitão. 

Data brincou com o painel do computador mais próximo a ele e acessou 
a informação à medida que era devolvida a ele por meio de um sistema 
sofisticado de análise comparativa do computador e então disse: — Eles 
parecem ser alguma espécie de energia em fases, senhor. 

— O que isso significa? 
— Aparentemente, eles existem aqui em pulsos. Aqui e não mais aqui. 

Eles nem sempre existem em um mesmo lugar. Não é energia da forma 
como usualmente a definimos. É mais como uma proto-energia. Possui 
algumas das propriedades da energia e da matéria mas, ainda assim, algumas 
vezes, de nenhuma delas. Parece não familiar à nossa ciência. — Data olhou 
para o Capitão. — Aparentemente, a estabilidade não é o seu ponto forte. 

— Essa é uma não-análise interessante, senhor Data. Quer-me parecer 
que o computador está dando voltas para evitar admitir que realmente não 
conhece a resposta. 

— Neste momento, senhor, não posso culpá-lo. 
Picard lançou-lhe um olhar ácido, mas foi agradavelmente distraído 

quando Troi se aproximou dele, deliberadamente mantendo as mãos 
cruzadas à sua frente, uma evidência de seu esforço para manter-se sob 
controle. — Senhor... 

— Prossiga, conselheira; nada a esta altura vai-me parecer muito 
extraordinário. 

— Se eles são... fantasmas - isto é, a matéria mental remanescente de 
formas físicas falecidas — disse ela, — poderiam ser destruídos? 

— Destruídos. — Picard saboreou a palavra. — Você quer dizer mortos, 
não é? Ser capaz de ser morto é um dos sinais de vida. 

Movida pela resposta direta a este problema, Troi forçou-se a chegar até 



o seu ponto. — E se eles podem ser mortos, isso significaria que estão 
vivos? 

— Ninguém aqui falou em ação punitiva ainda, conselheira — disse o 
Capitão. — Mas quanto a essas imagens de destruição que você tem 
recebido — acrescentou ele, — não posso ignorá-las. 

Pela expressão dela, podiam ver que ele não estava tentando amenizar as 
coisas; a pergunta era urgente para ela, uma verdadeira questão de vida ou 
morte. — Sim, senhor, eu sei, mas estou ansiosa para que minhas percepções 
não sejam mal interpretadas. Não confio em mim mesma para analisá-las. 
Não gostaria que o senhor tomasse alguma ação punitiva antes de ter 
certeza,, apenas por minha causa. 

— Está dizendo, então, que sente que há perigo para nós? 
Frustrada, inclinou a cabeça e suspirou. — Estou tentando não dizê-lo, 

mas também tenho receio de não fazê-lo. Se me pode compreender... 
— Oh, eu acho que sim. Estas entidades existem em um plano tão 

diferente do nosso, que a sua própria existência pode colocar-nos em perigo. 
Já cruzamos com esse tipo de coisa antes em território da Federação. 

— Sim, senhor, é o que quero dizer — disse Troi ansiosamente. — 
Mesmo que eles representem um perigo para nós, mereceriam ser mortos, 
quando tudo o que fizeram foi penetrar na nave? 

— Uhmm — murmurou Picard. — E fico imaginando se eles seriam tão 
generosos ao discutir isto conosco. — Caminhou à volta dela, observando o 
carpete. — Terei tudo isto em mente. Qualquer que seja o caso, não 
permitirei que a minha tripulação sucumba à superstição. Encontraremos as 
respostas e elas serão cientificamente analisadas. 

Troi aprumou-se. — Sim, senhor. 
— Sim, senhor — disse Data, voltando-se para o console. 
— Concordo, senhor — disse Riker. Quem quer que sejam estes seres, 

temos que presumir que são conscientes e que têm intenções que teremos de 
descobrir antes de podermos agir. 

— Sim —, murmurou Picard. — E a pergunta permanece — acrescentou 
ele suavemente, olhando ao redor da ponte, ao um silêncio fantasmagórico 
tomar conta dela. — O que eles estão fazendo aqui? 

As palavras colocaram uma porção de água gélida ao redor de seus pés. 
O Capitão não esperou que ela se aquecesse. 

— Senhor Riker, na minha sala de conferência. Gostaria de ter uma 
palavra com o senhor. 

Riker forçou-se a seguir o Capitão até a sala de reuniões. Tão logo as 
portas se haviam fechado atrás dele, o Capitão o congelou em seu lugar com 
um olhar arrogante. 



— Você está tirando a minha autoridade, senhor Riker. 
Tentando recordar os momentos que antecederam a esta conversa sem o 

nervosismo que ainda assolava o convés do outro lado daquelas portas, Riker 
perguntou: — Eu fiz isso, senhor? 

O Capitão permaneceu em seu lugar, tendo a paisagem estelar atrás dele, 
postando-se quase como um nobre entre a plebe. — Sim, você o fez. 

Inclinando a cabeça, Riker arrazoou: — Mas aquelas formas estavam 
aproximando-se do senhor. Não sabia qual era a intenção deles. 

— Você não precisava ter dado a sua volta olímpica por minha causa — 
disse o Capitão. — Uma simples palavra de aviso teria sido suficiente. 

Endireitando os ombros - mas não muito - Riker proclamou: — É o meu 
trabalho protegê-lo, senhor. 

— Sim, eu sei que esta é a história oficial — disse Picard. — Quando 
você tiver voltado vivo tantas vezes quanto eu, merecerá o direito de ter 
alguém para tomar conta de você também. Eu agradeceria se me permitisse a 
dignidade de tomar os meus próprios socos daqui por diante. Dispensado. 
 

***  
— Geordi, veja isto. Geordi, veja aquilo. Geordi, diga-nos do que isso é 

feito. Geordi, olhe através das paredes como se fosse o Super-Homem. 
Claro, não há problema, olharei. Tudo o que sou é o que consigo ver. 

— Acalme-se — murmurou Beverly Crusher, ao ajustar o pequeno filtro 
no compensador sensorial miniaturizado de baixa potência no visor de 
LaForge. Sabe, você deveria ter um médico-engenheiro para fazer isso. 

— Não, obrigado — murmurou o jovem, piscando os olhos cinzas e 
cegos, tentando imaginar como ela era - realmente. 

— E você deveria estar descansando após o que aconteceu na ponte — 
disse ela. — Você não pode solicitar que o seu corpo gere energia para esse 
sistema de sensores na quantidade que lhe foi requerida, sem se permitir 
descansar depois. Eis por que ele o machuca tanto, Geordi. Você não está 
relaxando. 

Ele assentiu e disse: — Não me importo com a dor. Apenas não posso 
deixar o meu posto. Mas de alguma forma eu esperava um pouco mais de 
reconhecimento das pessoas a bordo da Enterprise. Presumi que qualquer 
pessoa que pudesse ser designada para esta nave estaria um pouco mais 
informada do que a tripulação normal de uma nave. — Fechou os olhos, 
sentindo a dor, e passou a mão por sobre eles, esperando que o remédio 
fizesse efeito. — Riker esperava que eu lhe dissesse. Mas não é tão fácil. 
Não posso simplesmente olhar para as coisas como você pode. Não posso 
simplesmente colocar palavras nos impulsos sensoriais que fazem com que 



meu cérebro aja como um intérprete de computador. Você sabe que um 
computador com leituras sensoriais não pode se igualar a mim? Ele deixa 
escapar certas informações ou as interpreta mal, porque uma máquina não 
compreende as coisas como eu compreendo. 

— Isto é porque ele não tem o senso intuitivo para interpretar o que vê 
— disse Crusher, apaziguadoramente. — Você deveria orgulhar-se disso. 

— Mas eu me orgulho — insistiu ele. — Mas não sabia o que eram 
aquelas formas na ponte, não mais do que qualquer outra pessoa, inclusive o 
senhor Riker. Quando as pessoas olham para mim, não me vêem, mas apenas 
esta coisa — moveu a mão em sua direção, tentando apontar-lhe o item que 
ela segurava. 

— Eles não compreendem — disse a doutora, — e você não pode 
esperar que o façam. Não vão compreender o quanto requer de você fazer 
com que este visor opere. 

— Eu sei! — respondeu ele, frustrado. — Eu sei... mas é muito difícil ser 
razoável às vezes, especialmente quando todo mundo está perguntando 
«Geordi, o que você vê?» Eles não sabem o que me custou aprender a 
interpretar todas as informações que obtenho de cada centímetro quadrado 
que vejo. Não sou uma máquina, doutora. Sabe, meu cérebro não foi feito 
para isso. Não é como olhar para alguma coisa e então uma dúzia de 
pequenos rótulos aparecem para me dizer de que são feitas. Eu tive que 
aprender o que cada impulso significava, cada vibração, cada filtro, cada 
camada de matéria espectral... as pessoas não sabem o que significa para 
mim dizer "eu não sei". 

Crusher parou de ajustar o visor e fez uma pausa para olhar para ele, 
subitamente comovida por sua habilidade de simplesmente fazer isso. 
Porque ele estava cego agora, sem a sua prótese, não a viu parar. Não viu -
não podia - ver nada. E ela estava feliz com isso. 

— Não é fácil, sabe —, prosseguiu ele. — Levou-me anos de 
retreinamento - retreinamento doloroso - para fazer com que meu cérebro 
fizesse isso. Não era propósito da natureza que um cérebro fizesse o que o 
meu está fazendo. Toda vez que eu tenho que dizer "eu não sei" ou "nunca vi 
algo assim antes", isso me atinge como um raio. Isso significa que sou 
verdadeiramente cego. 

— Oh, Geordi... — murmurou Crusher. 
— Algumas vezes, — disse ele, — passo por vinte ou trinta níveis de 

análise, e cada um deles arranca um pedaço de mim. Quando não posso 
explicar o que estou vendo, não é como uma pessoa que enxerga quando está 
olhando para uma caixa e não pode ver o seu conteúdo. É como segurar a 
respiração e mergulhar fundo, cada vez mais fundo, não importa o quanto 



isso doa... E quando não se pode atingir o fundo, ainda terá que nadar até a 
superfície antes que os pulmões se estourem... Eu não posso explicar; não 
posso fazer com que você veja. 

Esticou a mão e, somente por instinto, encontrou o visor que Crusher 
segurava nas mãos, ali, em, pé, próxima a ele. Era o instinto de um homem 
cego, que lhe dizia onde as mãos dela se encontravam - e com os olhos 
artificiais novamente nas mãos, desceu da mesa e de alguma maneira 
conseguiu encontrar a porta. Ao ela se abrir para lhe dar passagem, passou 
por ela como se não fosse cego, orientando-se pelos sons e pela leve brisa 
que vinha do corredor, como que para mostrar a ela que podia ser uma 
pessoa completa, mesmo sem o auxílio de sua muleta de alta tecnologia. 

— Geordi —, chamou Crusher, mas sem muita convicção, porque não 
havia palavras que pudessem ajudá-lo. Estremeceu ao ver Riker surgir no 
corredor, pois Geordi deu de encontro com ele. Se não fosse por isso, teria 
sido uma saída perfeita... 

— Tenente —, Riker começou a dizer, cumprimentando-o, mas apenas 
surpreendeu-se quando LaForge simplesmente passou esbarrando por ele, 
sem ao menos dizer um "Sinto muito, senhor". Depois que Geordi 
desapareceu pela curva do corredor, Riker entrou na enfermaria, apontando 
para trás. — Quem pisou nos calos dele? 

— Você. — Crusher cruzou os braços e suspirou. 
— Eu?E como eu teria feito isso? 
— Interessante a sua pergunta. — Pegou-o pelo braço, colocou-o 

sentado na cadeira mais próxima, e assumiu aquele ar de sermão - todo pai e 
mãe sabe bem como fazê-lo. Sentando-se de lado em uma das mesas de 
exame, entrou direto no assunto com um olhar ensaiado de seriedade. — Ele 
está um tanto aborrecido com o episódio na ponte. 

— Ele lhe disse a respeito do... está bem — disse Riker. — Por que isto 
o estaria aborrecendo? 

As suaves feições de art deco de Crusher estavam contraídas. — Tem 
certeza de que deseja saber? 

Frustrado, Riker esticou as mãos. — Quando foi que eu comecei a 
parecer tão antipático aos olhos de todo mundo? Quero saber. 

— Não foi por isso que veio até aqui. 
— Não — admitiu ele. — Desci à enfermaria porque sabia que LaForge 

estava aqui e eu queria uma análise da composição física daquelas imagens 
vivas. Penso que ele seja a pessoa indicada para fazer isso. 

— Acho melhor você pedir isto ao Data. 
— Por quê? De repente, estão todos funcionando a meia-força. Por acaso 

Geordi não é o especialista em espectroscopia? 



— Apenas por necessidade, — disse ela, — não por opção. 
Riker olhou para ela; apenas olhou. Então, meneou a cabeça. — Você 

está zangada comigo. Está de complô com o Capitão? 
Subitamente, uma compreensão mútua envolveu-os, e Crusher curvou os 

lábios num meio-sorriso. 
— Entendo. Não estou zangada com você. Mas permita-me dar-lhe um 

conselho. 
— Por favor! 
— Ouça o Tenente LaForge. Apenas ouça. 
— Mas eu o ouço. 
— Não, não ouve. Você ouve o que ele tem para lhe dizer, mas não 

demonstra reconhecimento. Pensa que tudo o que ele faz é "ver". 
Riker olhava para seus olhos, tentando ler neles, para interpretar o que 

estava-lhe dizendo; mas, após alguns segundos, ele desistiu e admitiu. — 
Não estou entendendo. 

Ela colocou as mãos longilíneas sobre o colo. — Por Deus, Will. Você 
realmente acha que ele apenas coloca aquela coisa sobre os olhos e começa a 
ver? Oh, está bem, não estou sendo justa... vou explicar. Naturalmente é 
assim que todos acham que acontece. Tentei explicar isto a ele ainda há 
pouco, mas em sua perspectiva - bem, Geordi LaForge é um das únicas 
quatro pessoas cegas que conseguiram usar a prótese ótica com sucesso. 
Quero dizer, das únicas quatro pessoas que aprenderam a utilizar o aparelho. 
Quatro. Apenas quatro, em toda a Federação. 

— Mesmo? ! ... — murmurou Riker, espantado. — Continue. Crusher 
suspirou profundamente, tentando encontrar as palavras para 

explicar algo a respeito de que não possuía experiência alguma. — 
Quando ele olha para uma maçã, tem de interpretar entre vinte e duzentos 
impulsos sensoriais diferentes, apenas para conseguir definir a forma, cor e 
temperatura. Depois disto, ele tem de recalibrar a fim de obter a composição 
molecular, densidade e tudo o mais de que é capaz. Acredite - isso 
sobrecarrega o cérebro. É exatamente o que faz com a mente dele. Estamos 
falando de mil e quinhentos impulsos apenas para se ver uma maçã. Você 
sabia que ele fica exausto se não tira o visor várias vezes ao dia? 

— Não... não sabia. Mas ele nunca o tira. 
— Recusa-se a ceder diante de sua deficiência. E, devido à sua 

dedicação, ele se exaure e tem que suportar dores consideráveis. 
As mãos de Riker apertaram a almofada do assento da cadeira. — Dor? 

Está-me dizendo que aquilo lhe causa dor? 
— Ele nunca o demonstra. 
— Não fazia idéia... 



A doutora Crusher desceu da mesa e disse — Este é o tipo de tripulante 
que você tem, senhor Riker. Agora você sabe. 

O primeiro oficial recostou-se à cadeira, os olhos azuis levemente 
apertados, tentando imaginar algo que seu cérebro não podia visualizar. Mas 
podia compreender a dor - e a resistência a ela. E a persistência tenaz com 
que ela se faz presente. Subitamente apercebeu-se do pouquíssimo tempo 
que havia passado junto a essas pessoas. Talentos especiais - sim -mas 
também deficiências especiais. Data e a sua metade mecânica; Yar e seu 
temperamento explosivo e sua tendência a ser superprotetora; o constante 
cabo-de-guerra entre ele e o Capitão devido à linha divisória indefinida de 
autoridade em uma nave estelar com civis a bordo, fazendo parte do efetivo 
regular; Troi e as dificuldades que enfrentava em todos os setores; e agora 
isto com Geordi LaForge - cego, mas enxergando. Um homem que podia 
enxergar de maneira fenomenal ou simplesmente não enxergar nada. 
Nenhum meio-termo. 

Isto era difícil - estressante. Desde o primeiro dia haviam ocorrido 
problemas - problemas que os haviam levado a colocar de lado todos aqueles 
momentos extremamente importantes em que as pessoas passam a se 
conhecer. Haviam passado por muita coisa juntos e, no entanto, ainda eram 
estranhos uns para os outros. O que ele, de fato, conhecia a respeito de 
Geordi? O que Geordi sentia a respeito de outras coisas que não a visão e o 
seu posto de trabalho? Qual o passatempo favorito de Yar além do 
treinamento constante para aprimorar suas habilidades em lutas marciais? 
Certamente uma mulher como ela, tão jovem e com tanta vitalidade, pensaria 
em fazer coisas mais divertidas. Que tipo de música apreciaria? Será que os 
sapatos lhe apertariam os pés? E com certeza deveria haver algo mais em 
Wesley do que uma simples invulnerabilidade típica aos dezesseis anos de 
idade. E quanto a Worf? Será que se sentia só - tão só quanto Troi parecia 
sentir-se às vezes? O que o fazia manter-se na Frota Estelar quando poderia 
tão facilmente retornar às tribos klinzhais e ser totalmente aceito? Não fazia 
parte do caráter klingon rejeitar uma pessoa do próprio sangue, a despeito 
das circunstâncias que o haviam separado deles. Por que ele não retornava? 

De alguma maneira, cada um deles havia-se tornado para os outros nada 
mais do que um nome e uma excentricidade em particular. Data era o 
andróide, Geordi era o seu visor, Worf era o klingon, Crusher era a médica, 
Wesley era o garoto, Troi era a telepata, Picard era o marquês... 

Acho que isto me torna o aristocrata. Ou a plebe, pensou Riker, alheio 
às expressões que tais pensamentos lhe emprestavam, enquanto Crusher o 
observava em silêncio. Não os conheço. Não conheço a nenhum deles e, no 
entanto, durante todo este tempo temos dependido uns dos outros para nos 



mantermos vivos e inteiros. Quanto ao Capitão Picard.. conheço-o ainda 
menos que aos outros. Mas não tenho lhe mostrado muito de Will Riker 
também - não é mesmo? 

— Droga! — murmurou ele. 
Crusher apertou os lábios e tentou evitar assentir, pois percebera as 

mudanças de expressão que lhe passavam pelo rosto, e principalmente 
quando começara a cutucar as unhas e deixar transparecer culpa. 

— Como? — perguntou ela, tendo cuidados quanto ao tom utilizado. 
— Nada. — Levantou-se abruptamente, cometendo o mesmo crime do 

qual acabara de se acusar. No mesmo instante em que se voltava para a 
porta, percebeu o que estava fazendo e parou. Pensou em voltar-se para ela, 
mas apenas virou a cabeça, sem olhá-la. — Não ... não estamos 
demonstrando - 

Comandante Riker, para aponte imediatamente. Alerta amarelo, todos 
os postos, alerta amarelo. Comandante Riker, apresente-se à ponte. 
 

***  
— Há algo nos limites do alcance dos sensores, senhor. 
A voz de Tasha Yar adquiriu uma súbita firmeza pétrea, ao elevá-la 

acima do barulho provocado pelo alerta amarelo. 
Picard permanecia, resoluto, no centro da ponte, observando a tela, 

totalmente consciente da presença da conselheira Troi a seu lado. — Sondar. 
— Sondando. 
— A seus postos todos. E onde diabos está... 
— Riker apresentado-se, senhor. Queira-me perdoar pelo atraso. Picard 

voltou-se para o turboelevador e disse — Quero-o cem por cento disponível 
nas próximas vinte e quatro horas, Número Um. Não sabemos no que 
tropeçamos e não gosto de charadas. Até que descubramos o que está 
acontecendo... 

— Às suas ordens, senhor. — Riker sentou-se em seu lugar, entre o 
Capitão e Troi, com um leve ruído surdo. Troi percebeu seu olhar por apenas 
um instante, e cada um deles teve que se conter para não trocarem 
expressões de encorajamento em uma hora tão imprópria. Forçando-se a 
desviar o olhar, percebeu que Yar trabalhava com mais fúria do que o usual 
em seu posto tático e ordenou, — Relatório, Tenente. 

As sobrancelhas claras cruzaram-se. — Analisando algo na periferia do 
alcance dos sensores, Sr. Riker, mas não estou conseguindo informações 
definidas - um momento - isto... isto não pode estar certo. Não estou 
conseguindo nenhuma análise. Isto não pode estar certo. 

Picard retrucou. — Nada? Nenhuma reação à sonda? 



— Não, senhor — queixou-se Yar, — nem mesmo leituras de resíduos 
ou corpos no espaço ao redor-----Fez uma pausa e então esmurrou o painel 
de controles, como uma criança perdida. Endireitou-se, resoluta, 
absolutamente certa do que via em seus instrumentos. — Senhor, tanto 
quanto possa dizer, está absorvendo a varredura sensorial. 

Picard assumiu um ar arrogante de descrença. — Esta é a coisa mais 
curiosa que já ouvi. Verifique imediatamente com o laboratório de ciências 
espaciais. 

— Eles já estão comigo, senhor — disse ela, os olhos brilhando. — 
Mesma leitura. 

Ele voltou-se e bateu com o punho cerrado na perna. — Pro inferno com 
isto! — Com passos imperiosos, aproximou-se do campo estelar diante 
deles, os olhos estreitando-se. — Sensores ao máximo. 

Yar olhou para ele novamente. — Senhor? 
— Sim, coloque sobre os sensores nominais uma descarga dos sensores 

de alta energia. 
As mãos de Yar deslizaram inutilmente sobre o painel, e olhou para 

Riker sem compreender. Seus lábios formularam a pergunta silenciosa: Ao 
máximo"? 

Riker sentiu o peso caindo sobre seus ombros. Sentindo-se pelo menos 
um palmo mais baixo, aproximou-se de Picard. — Senhor, poderia refrescar 
nossa memória sobre esse procedimento? Para surpresa - e alívio - de todos, 
Picard meramente olhou-o e disse, 

— Naturalmente. — Aproximou-se do painel de sensores, onde Data 
tinha estado o tempo todo em vigilância, e colocou a mão sobre o painel de 
acesso sensorial, manipulando os controles cuidadosamente. — É mais ou 
menos uma habilidade não oficial, nada que os engenheiros da Frota 
aprovassem... Trata-se de algo um tanto radical. Se utilizado com freqüência, 
pode causar uma queima geral dos sensores. Temos que conectar os sensores 
do computador, reajustar as saídas de energia para uma carga de ganho 
estreito e alta energia, solicitar uma sondagem momentânea para que toda a 
energia seja contida, e dizer ao computador para disparar quando estiver 
pronto. É isso. 

Sua mão afastou-se graciosamente dos instrumentos, deixando-os 
vislumbrar um pouco de seu lado travesso. Em poucos segundos, fez-se 
ouvir um vibrar de energia partindo dos sistemas sensoriais da ponte, e o raio 
de sondagem era lançado, atravessando a imensidão do espaço, com a 
incontida velocidade da energia pura. 

— Senhor! — Yar exclamou de seu posto. — Definitivamente captando 
algo agora! Deus! Está vindo diretamente para nós, vinda do espaço 



interestelar - vem em nossa direção! Estará aqui em setenta e oito segundos! 
O Capitão retorquiu, — Na tela! 
LaForge manteve a voz perceptivelmente calma ao informar, — Senhor, 

para que possamos colocar estas leituras na tela, os sensores terão que ser 
ajustados doze pontos no espectro dos raios gama... 

— Apenas execute, Tenente! — trovejou Picard. 
O jovem cego fez uma careta por detrás de seu visor, digitou o código e 

apertou o botão acionador, então segurou a respiração quando os sistemas da 
nave direcionaram a ele sua carga. Mas as leituras começaram a entrar. 

— Sensores em máxima potência - esgotando a energia, senhor, — 
LaForge informou, elevando a voz por sobre o barulho provocado pela onda 
de energia. — Quase conseguindo colocar na tela - pronto! 

O campo de estrelas bruxuleou à sua frente e reassumiu um novo padrão 
- e, repentinamente, a ponte estava emparedada por uma imagem gigantesca, 
translúcida, que ondulava à medida que disparava em direção a eles pelo 
espaço aberto. Suas cores de aurora boreal eram caóticas, seu brilho cegante, 
sua natureza elétrica fazendo-se óbvia ao explodir por toda a enorme tela. 

Instantaneamente Geordi colocou a mão sobre o visor. — Jesus Cristo... 
Os fogos de artifício brilhavam em suas faces e investiam furiosamente 

contra seus mais profundos receios. Era algo completamente alienígena e 
que os enchia de medo - parecia-se com fogo, com eletricidade - com a face 
do próprio inferno. 

De súbito, Troi surgiu por detrás de Riker e do Capitão, sua expressão 
horrorizada ainda mais assombrosa devido à fulminação procedente da tela 
que brilhava em sua pele e olhos. 

— Fiquem longe disso. Não permitam que se aproxime! 
Picard estava a seu lado, como que surgindo do nada. — Conselheira? 
As mãos finas apertaram o braço do Capitão, como torniquetes. — 

Capitão! Não deixe aquela coisa se aproximar de nós! 
— Mas eu não posso simplesmente... 
— Não deixe! — repetiu ela. — Capitão, o que estou fazendo nesta nave 

«e não ouve meus conselhos? Se estiver errada, eu me demitirei! Se nunca 
mais na vida fizer algo de valor, ao menos terei feito isto! Capitão, por 
favor! 

Os veios púrpuras de luz descreviam padrões horrendos por entre os 
tripulantes, brilhando como que para erradicarem as palavras de Troi e a 
convicção de seus olhos. 

O Capitão segurou-a pelos braços e olhou-a com olhos que procuravam 
algo que não o questionamento da veracidade de suas palavras. Inspirou 
profundamente, e disse de um fôlego só: — Levantar escudos! Passar para 



alerta vermelho! 
— Alerta vermelho! — repetiu Riker instantaneamente, dirigindo-se a 

Tasha. — Velocidade e tempo estimado de chegada? 
— Dobra fator seis agora! Sessenta e um segundos para chegada! — Ela 

encolheu-se sob a luz prismática vinda da" tela. Seu cabelo louro brilhava 
com as cores laranja, então de ametista, então de um branco cruel. Os braços 
moviam-se por entre os fogos de artifício e a nave passou para a condição de 
alerta. As luzes da nave brilhavam agora por toda parte, e todos os escudos 
defensivos de alta energia vieram à vida nos grandes cascos e nos exaustores 
do motor de dobra. 

Picard colocou Troi atrás de si, dirigindo-a aos três assentos que eram os 
seus locais de comando em tempos mais amenos, e abriu caminho em 
direção às luzes. — Tenente Yar, disparar os phasers de proa. Deixe nossas 
intenções bem claras. Avise aquela coisa para que se afaste! 

Atrás de si, ouviu Troi sussurrar: — Armas... não! 
Mas já era tarde. 
Sem comunicação, Yar tocou os controles e, diante de todos, os phasers 

de longo alcance ganharam o espaço, finos como agulhas, sua força tecida 
em finos filamentos que podiam atingir o alvo, mesmo a esta distância, como 
lâminas afiadas. 

— Capitão, está acelerando! gritou ela. — Acelerou de repente - dobra 
fator dez agora... dobra fator doze! Dobra fator quatorze ponto nove! 

— LaForge! 
O urro do Capitão ribombou pela ponte. 
LaForge moveu as mãos pelos controles, colocando a nave em dobra de 

emergência. A mudança de velocidade foi tão abrupta que mesmo o 
equipamento sofisticado da Frota Estelar não pôde compensar o arrepio de 
estômago sentido por todos a bordo. 

A nave espacial girou no espaço e disparou em dobra cinco, mas não 
havia dobra quinze em seu vocabulário. Antes que a nave pudesse manobrar 
a uma distância de mais de um ano-luz, a coisa os havia alcançado. 

Um fogo de santelmo cobriu toda a ponte, e a nova Enterprise teve o seu 
teste do milênio. Um bilhão de morteiros irrompeu por sobre os escudos de 
carga pesada. Raios eletrocinéticos espalharam-se pela nave, pelo corpo de 
todas as pessoas, por cada osso e nervo, cada circuito, cada condutor, cada 
fio de cabelo, e estalaram por cada centímetro de tudo, fosse vivo ou 
mecânico. 

Troi sentiu um grito sair de sua garganta ao encolher-se diante de um 
inimigo que ela, de alguma forma, reconhecia. À sua volta, uma voltagem 
dentada profanava a ponte com seus feios dedos azuis e deixava faíscas onde 



quer que tocasse. Viu seus companheiros de tripulação caírem ao chão, 
contorcendo-se, lutando. Ouviu os sons da batalha galante da nave contra 
esta tempestade elétrica, e sabia que a Enterprise, como seus tripulantes, 
desafiava o inimigo. 

O peso de mil mentes oprimia sua cabeça, e esqueceu-se da nave e de 
tudo o mais, exceto da dor que lhe causava. Todos gritavam para ela, 
grunhindo os sons agudos de zumbis e espectros, o arrepio fantasmagórico 
de coisas que Picard lhe havia ordenado a desconsiderar. Lutava com os 
clarões agudos e cortantes e tentava ater-se àquela ordem. Os dedos estavam 
azuis de eletricidade à medida que tentavam arranhar o ar à sua volta, os 
olhos congeladamente abertos, a despeito de todo o esforço para cerrá-los. 

O efeito guinchava à sua volta, buscando sua mente e todas as partes 
dela que reagiam ao seu eu telepático, e soltou-lhe os músculos, um a um. 
Tombou ao solo, ainda de olhos arregalados e envolta pelo raio azul. 

Riker viu-a cair, e tentou alcançá-la. Mas ele também estava sendo 
assolado pelo ataque. Era como se a nave estivesse sendo abatida por uma 
vara elétrica. Veias azuis flamejantes acossavam todos os painéis e, sob 
estes, o próprio convés debatia-se e escoiceava à medida que a energia o 
atingia. Os segundos passaram e o efeito abandonou Troi, deixando-a 
estirada no convés, indo percorrer a ponte em busca do que tanto procurava e 
não conseguia achar. 

Riker tentava alcançar Troi, quando a cadeira a seu lado moveu-se 
abruptamente, e Data foi lançado de costas sobre o painel de operações. O 
chicote elétrico o envolvia e atacava. A nave estremeceu uma vez mais antes 
que a carga prateada abandonasse o ataque e, de toda a ponte, viesse a se 
concentrar em Data, envolvendo-o e ao seu painel de operações, chiando. 

— Data! — LaForge lançou-se em direção ao andróide, mas Riker 
empurrou-o com o ombro, impedindo-o. 

— Não o toque! 



CINCO 
 
 
Riker gritou por sobre os estalidos. — Ninguém toque nele! 
LaForge voltou-se agressivamente para o Imediato. — Aquela coisa o 

está matando! 
Riker teve de se virar e agarrá-lo a fim de impedi-lo. O navegador 

continuava tentando chegar até Data, as mãos procurando desvencilhar-se do 
braço de Riker, mas este simplesmente se recusava a deixá-lo ir. 

Tremendo, Data estava ali, sobre o painel de operações em uma rede de 
fios de luz. A boca começou a mover-se, como que impelida por uma mão 
invisível. — Nave... con... tatar... con... mate... — 

— Ele está se comunicando com a coisa? — gritou Picard por sobre o 
terrível barulho elétrico. — Data! Você está se comunicando? Está se 
comunicando? Datai 

A nave começou a voltar ao normal com o desaparecimento gradual do 
efeito, deixando no ar apenas os estalidos e chiados de equipamento em 
estado frenético. Data foi o último a ser libertado. A iridescência o esgotou e 
deixou-o, penetrando no painel de operações e deixando apenas um brilho 
confuso sobre ele. Data escorregou pelo painel e foi ao chão, tentando 
apoiar-se no console para cair sobre os joelhos. Em seu rosto, um brilho 
muito humano de pânico. Tremia. 

Geordi empurrou Riker e deslizou com um dos joelhos, oferecendo a 
Data o braço para que se apoiasse. Riker deixou-o ir e os dois cruzaram-se 
ao este agachar-se junto a Troi, que estava imóvel no solo, levantando-a com 
um braço e usando a mão livre para acionar seu comunicador. — 
Enfermaria, emergência! 

— Desativar todos os sistemas! — disse o Capitão, ao mesmo tempo. — 
Utilizar apenas os sensores passivos. Não utilizar os sensores ativos! 

— Sim, senhor, sensores passivos — confirmou Yar, a voz falhando-lhe. 
Em seu rosto, branco como o de uma boneca de porcelana, os músculos 
moviam-se ao tentar recobrar o controle. 

— Onde está a coisa? — perguntou Picard. 
— Foi-se, senhor — respondeu Worf. — Está agora pairando a 

aproximadamente dois anos-luz daqui. Não está fazendo nada, apenas está 
lá, chiando em nossa direção, descrevendo algum tipo de padrão. 

— Está se movendo? 
— Sim, senhor. Move-se descrevendo um cubo, fazendo viradas 

aleatórias. Parece estar nos procurando, Capitão. 



— Condição da nave? — Picard percorreu toda a ponte com o olhar por 
uma vez, observando os estalidos e vibrações elétricas que ainda se faziam 
presentes aqui e ali. 

— Os escudos tiveram setenta e nove por cento de sua energia drenada, 
senhor — informou Worf, zangado. — Sistemas danificados por toda a nave. 
Seção de engenharia com pouca potência. Comunicações inoperantes. 
Sensores instáveis. Os mais atingidos foram os escudos, e eles serão os que 
mais demandarão tempo para serem recarregados. 

— Condição da seção do disco? 
— Intacta, senhor. Foram sacudidos, mas não tanto quanto a ponte e as 

áreas da seção de engenharia. Quer-me parecer que a coisa se concentrou nas 
áreas de alta energia da nave. 

— O que era aquela coisa? 
Worf comprimiu os lábios numa espécie de "dar de ombros" klingon, e 

olhou para Tasha. 
Ela empertigou-se. — Evidentemente um bombardeio de antimatéria 

pura —, disse ela, lançando um olhar nervoso para Geordi e Data, os dois 
ainda na mesma posição. — A engenharia informa que esta coisa absorveu a 
energia de nossos escudos e de cerca de metade dos sistemas a bordo, 
especialmente dos que se encontram na área externa da nave. O coração do 
computador ainda está intacto, senhor, mas duvido que possamos suportar 
um novo ataque de mesma intensidade. 

— Drenagem de setenta e nove por cento? Não creio. 
Riker, ainda ajoelhado e amparando Troi, disse: — Nunca vi tamanha 

explosão de velocidade. O que aconteceu? Por que a coisa se foi? 
— No momento, somente a própria coisa sabe a resposta. 
Picard aproximou-se de Riker e Troi e ajudou-o a colocá-la em sua 

cadeira. Seus olhos estavam semicerrados e tremia ainda mais que Data. 
Quando dois enfermeiros surgiram pela porta do turboelevador, Picard 
chamou-os e afastou-se para permitir que examinassem Troi. 

— Sinto muito... Sinto tanto... — gaguejou ela. 
— Não posso imaginar por que diz isso —, disse Picard com brandura. 

— Se não nos tivesse avisado, não teríamos levantado os escudos. Tremo só 
em pensar no que poderia ter acontecido se não o tivéssemos feito. Quero 
que você seja examinada na enfermaria. Sem discussão, Conselheira. 

Riker endireitou-se e disse: — A antimatéria teria cortado a nave em 
duas. 

— Mas as armas —, disse Troi, engasgada. — Eu deveria tê-los 
avisado... Não me lembrei... 

— Lembrar-se de quê? — perguntou Picard. — Do que você está 



falando? 
— Eu sabia... Eu sabia que as armas iriam - Capitão, sinto tanto - 
— Você sabia que as armas iriam chamar a atenção daquela coisa? É isto 

que está-me dizendo? 
Ela esforçou-se para endireitar-se na cadeira, mas seus braços e pernas 

tremiam. Ainda assim, assentiu. 
— Levem-na para a enfermaria — disse Picard, ansioso para que 

voltasse ao normal. — Este assunto ainda não está encerrado. 
— Sim, senhor — murmurou ela, e deixou-se conduzir pelos dois 

enfermeiros. Sabia que Riker a observava, que queria ir com ela, mas sua 
mente estava tão repleta... tão repleta... 

— Capitão — interpôs Geordi, e esperou que ele lhe voltasse a atenção. 
— Segundo minha análise espectrográfica, possuía basicamente a mesma 
estrutura visual dos seres que vimos andando pela ponte. 

— Está me dizendo que se trata de um fantasma? 
— Senhor? — chamou Yar de seu posto. 
— Prossiga — respondeu o Capitão. 
— Recebendo análise da engenharia. A coisa está cheia de antimatéria, 

mas não é feita dela apenas. Quando envolveu a nave, tornamo-nos em um 
milhão de pequenas explosões, nos pontos onde partículas da antimatéria 
atingiram os escudos. Se houvessem passado pelos escudos, nós... 

— Desligar todos os sistemas até segunda ordem. Estabilizar dentro 
deste contexto. — Picard cerrou os punhos e moveu-se para o painel de 
operações. — Data? Você já está bem? Está operacional? 

Parecendo-se mais com uma criança ameaçada do que com um andróide, 
ajoelhado, tremendo e apoiando-se em Geordi, Data reuniu o pouco de 
energia que lhe restava e olhou para Picard. — Operacional... senhor... 

— Esteve em contato com aquela coisa? 
— Com alguma coisa... senhor... é o que concluo ser o caso... 
— Algo a ser relatado? 
— Nada muito claro, senhor; o contato não fazia... sentido. 
— Ponha-se em pé, então. Você consegue? 
— Capitão? — a Tenente Yar parecia desgostosa por ter de interromper 

o Capitão novamente, e com mais más notícias; no entanto, aprumou-se, 
quando Picard voltou-se para ela. 

— A energia daquela coisa aumentou trinta e um por cento em relação 
ao que tinha antes de nos atingir. 

Riker meneou a cabeça. — Ótimo. É a nossa energia que ela tem agora. 
Geordi acrescentou: — E nós aqui como patos, enquanto Irving, a 

Entidade, está lá digerindo três quartos de energia. 



Conscientizando-se subitamente, e uma vez mais, de Geordi, e sentindo 
uma obrigação renovada, Riker disse: — Aposto que uma nave estelar 
representa um prato a mais. Fico imaginando quanto tempo levará para sentir 
fome novamente. 

— E uma maneira de se ver a coisa, Número Um, mas não é de grande 
ajuda — disse Picard, secamente, ajudando Data a se levantar. Segurou-o 
por um dos braços e Geordi pelo outro, enquanto o andróide recuperava o 
equilíbrio. 

— Não, senhor — admitiu Riker, — mas se a coisa zerar a sua saída de 
energia, talvez possamos nos esconder dela. 

Picard pareceu impressionado — Exatamente o que pensei. 
— Senhor? 
O Capitão voltou a cabeça. — O que é agora, Yar? 
Cruzou os braços, mas despejou o relatório que tinha a fazer, porque era 

tão bizarro que não podia deixar de ser feito. Curvou-se por sobre a tela de 
leitura e tentou não acreditar no que via. — Senhor, acho que nossos 
sensores passivos não devem estar funcionando apropriadamente. Ou então 
não estou conseguindo lê-los corretamente... 

— Faça o relatório. Agora. 
Inclinou a cabeça em ângulo e franziu o cenho. — O nível de energia da 

coisa parece estar caindo lentamente. Seguramente, está baixando. 
— Dentro da coisa em si? 
— Sim, dentro da coisa. 
— E qual é o problema com relação a isso? 
— Bem, a sua massa não está - Worf, pode corroborar isto? 
— Verificando — respondeu Worf. 
— Tenente! 
— Sim, senhor. A massa não está se alterando. E não há alteração na 

antimatéria, nem há emanação suficiente de energia para explicar a queda. 
— Isto não é possível — disse Picard. — A energia não pode ir para 

nenhum lugar. Essa é uma lei fundamental do Universo. Ela tem que ir a 
algum lugar. 

— Gostaria que fosse — murmurou ela. — Sim, senhor, esta é a parte 
estranha. Ela tende a oscilar à medida que a lemos. Sua massa, sua energia 
total - quase nada a respeito dela é constante. 

— Essa é a chave, então. Qual é a conclusão? Hipóteses, alguém? — 
disse ele, zangado, dobrando a pressão do momento ao colocar toda a ponte 
em posição de apresentar respostas. 

— Inter... inter... 
— Sim, Data? Você tem alguma idéia? Data, você está todo aí? 



— Inter... dimensio... nalidade... — O andróide apoiava-se em Geordi, 
exaurido, mas sua expressão denotava uma profunda concentração, ao 
contrário da expressão de alarme de há poucos momentos. 

— Continue tentando, Data — urgiu Picard, aproximando-se dele mas 
resistindo a um impulso de ajudá-lo a se endireitar. 

— A única possibilidade — disse Data — é a de que a coisa deve 
existir... entre dimensões se a energia... está se dissipando sem... emanação... 
senhor. — Aprumou-se com evidente esforço, lançando um olhar de gratidão 
a Geordi, sustentando-se sozinho. — É para onde a energia deve estar indo. 
E a única maneira de explicar a enorme absorção da energia de nossos 
escudos sem que possamos localizá-la no momento. 

Picard fez uma expressão de desagrado, mas a idéia fazia sentido - e era 
melhor que assim fosse, uma vez que Data, sem perceber, a havia repetido 
por duas vezes. 

No convés superior, Yar meneou a cabeça. — Muito estranho para mim 
— murmurou ela. 

— É bizarro — cismou Picard. 
— Porém é a única conclusão que faz algum sentido — disse Riker. — 

Diabos! Faz com que nossa idéia a respeito de fantasmas pareça ser viável. 
— De fato — concordou o Capitão a contragosto, — e isto também quer 

dizer que qualquer coisa que façamos a partir deste momento será pura 
adivinhação. Segundo o que já sabemos, aquela coisa poderia estender-se 
por uma centena de sistemas solares em uma centena de níveis de existência. 

Riker olhou para a tela, para a imagem da entidade faiscando no canto 
superior esquerdo da paisagem estelar, a dois anos-luz a bombordo da proa 
— E qualquer energia que usarmos para nos defender será apenas a sua 
próxima refeição. Talvez devêssemos aumentar a distância que nos separa 
dela. 

Picard ergueu as sobrancelhas, como se gostasse da idéia. — Não 
podemos — disse ele. — Ao menos, não ainda. Aquela entidade pulou de 
repente para aproximadamente dobra fator quinze. Ela nos alcançaria em um 
instante. Conseguimos cegá-la ao cortar nossa energia. Aqui, parados, 
estamos escondidos dela. Por ora. 
 

***  
— Como você está? — Riker perguntou discretamente a Wesley, 

tentando tornar sua aproximação do rapaz a mais discreta possível. 
Wesley recuou. Achou que ninguém prestava atenção nele, 

considerando-se os acontecimentos. — Estou bem, senhor. Mas é realmente 
muito chato ficar aqui no espaço, parado. 



Riker olhou para a tela, e para o padrão colorido à distância. — É tudo o 
que podemos fazer até que os sistemas voltem a operar e descubramos uma 
forma de deixar a área sem que chamemos a atenção. 

— Talvez uma navegação solar, senhor? Poderíamos navegar pelas 
ondas do sol daquele pequeno sistema planetário... 

— Muito vagaroso. Aquela coisa poderia nos encontrar rapidamente. 
Olhe para ela. Está se movendo em um padrão de busca do qual não 
poderíamos escapar apenas com força de impulso. Está a dois anos-luz e 
desenvolve a velocidade da luz. Se tentarmos nos mover, ainda que 
sorrateiramente, e ela vier a passar pela mesma área enquanto nossos 
escudos estiverem abaixados... bem, você sabe. 

Os pequenos ombros de Wesley ficaram tensos. — Acho que sim. 
Algumas vezes chego a desejar que não visse as coisas de maneira tão clara 
em minha mente. Então eu não teria de olhar para elas. Senhor Riker, nunca 
ouvi falar de sensores passivos. 

— Oh — murmurou Riker. — Os sensores passivos podem apenas 
analisar informações emitidas por outras entidades e objetos. Os sensores 
ativos na verdade enviam um raio, e então esperam que o eco da informação 
retorne. Se aquela coisa estiver procurando por nós, estará procurando por 
uma fonte de energia. Se usarmos os sensores ativos, estaremos lhe dando 
um sinal de nossa localização. 

— O mesmo aconteceria com relação aos escudos e defletores — 
acrescentou LaForge. 

— E com relação às armas. — Esta observação partiu de Yar, que estava 
na rampa de boreste, com um olho em seus monitores táticos e o outro na 
forma colorida em seu monitor, que se movia pela área, dando busca. 

Riker esperou até que o impacto de suas palavras se desvanecesse. Não 
teve a intenção de deixar que os outros ouvissem sua conversa. 
Aproximando-se mais de Wesley, abaixou ainda mais o tom de voz, 
inutilmente, pois podia-se ouvir qualquer coisa naquele silêncio sepulcral 
que tomava conta da ponte. Com metade dos sistemas queimados e a outra 
metade desligada, os ruídos da ponte estavam perturbadoramente baixos. — 
Sem os sensores ativos, teremos de ter muito cuidado ao traçarmos qualquer 
curso. Será o mesmo que navegar com velas, o que será um tanto traiçoeiro. 

Wesley assentiu e resignou-se aos fatos; não haveria belos milagres de 
velocidade de dobra para levá-los para longe dos perigos. 

Postado ao pé da rampa da proa, próximo à entrada de sua sala de 
reuniões, o Capitão Picard juntou as mãos às costas e pôs-se a observar a 
tripulação trabalhando em condições quase que impossíveis. Observou Riker 
e Wesley sussurrando e sentiu uma onda repentina de inadequação. Se ao 



menos tivesse condições de dizer ou fazer algo que os confortasse... 
Subitamente sentiu o desejo de estar em meio a um ataque romulano, 

com uma desvantagem de seis para um. Sua única preocupação seria para 
consigo próprio, a nave, e os soldados que sabiam o que os aguardava 
quando se alistaram. Estaria livre para ser radical, sem estar amarrado à 
preocupação para com os cônjuges e crianças inocentes. Sem ter que se 
preocupar com eles, caso viesse a ser necessário tomar uma atitude drástica, 
sem se preocupar com possíveis avarias em batalha. A cada estremecer da 
nave, aquelas faces inocentes ocupavam-lhe a mente e se abrigavam sob suas 
asas protetoras, esperando estarem a salvo ali. 

Ao olhar para Riker, Picard permitiu-se sentir uma certa inveja. Toda vez 
que olhava para o Imediato, via Riker postado à plataforma de transporte 
com um grupo de desembarque, prestes a ser transportado para a superfície, 
deixando o Capitão para trás e a nave sob os cuidados dele. Sempre que isso 
acontecia - esta ocasião interessante - Riker era responsável por si mesmo e 
pelo grupo de desembarque, enquanto Picard devia ficar com a 
responsabilidade por uma nave carregada com famílias. Onde estava a velha 
aventura de se ter em mãos uma nave com uma tripulação treinada e rude? 
Como tinha se tornado, tão subitamente, o governador de uma pequena ilha 
tão densamente povoada? 

De uma só feita, sentiu saudades de seus dias como Imediato e como 
Capitão de uma nave sem crianças a bordo - e ser o Capitão de uma nave 
cujo nome era perigo, era o melhor de tudo. Mas agora estava preso a uma 
situação intermediária, como governador de um grupo de famílias viajantes - 
do espaço. Nem Capitão, nem Imediato, respondendo pelas decisões de 
Riker, cuja tarefa era - reconhecidamente - ficar entre Picard e aquele 
estimulante perigo que, por direito, pertencia ao Capitão. 

Julgamento pelo fogo. Ganhar o direito de ser protegido para sempre. E 
o seu Imediato, que deveria ser a extensão confiável de si mesmo, tornara-se, 
devido às circunstâncias, um obstáculo ressentido. 

Em suas poucas aventuras juntos até aqui, Picard dissera a si mesmo que 
poderia encontrar um meio-termo. Mas não havia meio-termo em algumas 
situações, e esta era a dura realidade. Algumas delas requeriam ou um 
avanço ou uma completa retirada - e esta era uma dessas situações. Riker 
sempre seria uma barreira. E esta seria sempre a imagem que Picard teria em 
mente, ao observar um grupo de desembarque após o outro deixar a nave 
sem ele. A sensação de ser deixado para trás nunca se amenizaria. 

Capitão. Seria esse o seu verdadeiro título? Ou seria ele o governador da 
Enterprise! 

Aqui estavam eles, estes mil e tantos, colonizando uma nave ao invés de 



um planeta. Colonizando o espaço em si mesmo, cidadãos da Federação. Nas 
gerações futuras, os filhos destas crianças viriam a considerar este tipo de 
nave como seu país, seu planeta, sua nacionalidade. A resposta à pergunta 
"De onde você é? " seria "Da Enterprise". 

Hábitat. Ambiente. Um lugar, não uma coisa, não uma nave. Um lugar 
móvel. Ao invés de "Sou um cidadão deste setor ou daquele sistema, deste 
planeta, desta base", a resposta seria "Sou um cidadão da Federação". 

Finalmente, haveria unidade total dentro da Federação, o primeiro passo 
em direção ao fato das pessoas se sentirem em casa em qualquer planeta, ao 
invés disto acontecer apenas em relação a um deles. O princípio dos velhos 
Estados Unidos, basicamente; não importava se fora criado em Vermont e se 
vivesse na Califórnia. Ainda se estaria em casa, ainda se seria americano. 
Quer o nome fosse Baird, Yamamura ou Kwame, não se seria 
necessariamente leal à Escócia, Japão ou Gana, mas à América. Umas 
poucas décadas de viagens espaciais, e a afirmação passou a ser: "Sou um 
cidadão da Terra", não importando o país de origem. Esta nave era este tipo 
de primeiro passo. Quer nascido na Terra ou em Epsilon Indii VI, era-se um 
cidadão da Federação. As crianças dessa colônia, a Enterprise, visitariam os 
planetas da Federação e se sentiriam parte de cada um deles, e seriam bem-
vindos em todos. Esta nave estelar era a maior e mais visionária mistura de 
raças e nações - esta colônia viajante das estrelas. Exótica. Esperançosa. 

Arriscada. 
E cabia a Jean-Luc Picard fazê-la funcionar. 
Por que eu ? Terá o prestígio me cegado para a minha perda de 

liberdade e aventura? Crianças. Imagine só. 
— Senhor Riker —, disse então, interrompendo os próprios 

pensamentos. — Quero que você, Data e LaForge desçam à engenharia e 
consigam uma análise eletrônica da composição do fenômeno enquanto 
temos tempo. Quero saber o que acontecerá se dispararmos nossas armas 
diretamente sobre eles e o que acontecerá se não o fizermos. — 
Repentinamente, apontou o dedo para o seu Imediato e disse: — Riker, é sua 
responsabilidade descobrir como lidarmos com aquela coisa. 

Custou a Riker todo o controle de que era capaz para não parecer 
irrequieto. Sentiu seus músculos se enrijecerem. — Sim, senhor. — Assentiu 
e dirigiu-se para o turboelevador. — Data, LaForge - comigo. 

Retiraram-se da ponte, e foram imediatamente substituídos nos painéis 
de navegação e de operações por Worf e Tasha. Picard os observava sair, 
sentindo-se menos só diante das longas horas sombrias que tinha pela frente. 
Olhou ao redor; a nave ainda estava ali, os sistemas operando e 
redirecionando a energia por milhares de pequenas vias alternativas, tudo 



Para se conseguir colocar a nave em funcionamento total, cada coisa 
emprestando energia de outra, certos sistemas tendo precedência sobre 
outros, à medida que o coração do computador tomava aquelas espécies de 
pequenas decisões que só as máquinas podiam tomar. Sentiu a presença das 
miríades de engenheiros nos conveses inferiores, operando de modo a 
guiarem aqueles delicados furtos de energia - sentia-os tanto quanto a 
Conselheira Troi sentia a presença de seres que tão claramente 
representavam uma ameaça. 

— Estarei na enfermaria — disse ele, e dirigiu-se ao turboelevador. 
 

***  
— Confusão, senhor. 
Troi estava deitada na cama de exames, cercada pela calma artificial da 

enfermaria, tentando colocar palavras naquilo que não possuía letras nem 
pontuação. À sua direita, o Capitão Picard assumiu o comando, mantendo as 
coisas em ordem, dando-lhe forças. À sua esquerda, Beverly Crusher provia-
lhe outro tipo de conforto, cuidando dela de outra maneira diferente. Mas 
agora o Capitão queria respostas, sugestões, e nenhuma delas estava 
surgindo sem grande esforço. 

— Parece haver milhares de ondas distintas de emoções — disse Troi. — 
Talvez haja milhões. Sinto-me incapaz de explicar-lhe isto claramente -
doutora, posso me levantar - por favor? 

Crusher repreendeu-a com o olhar, e então disse: — Acho que sim. Mas 
apenas porque não encontrei nada de errado com você. O que não significa 
que você, de alguma forma, não esteja com algum problema. 

Abaixou o seu instrumento de diagnóstico e afastou-se para que Picard 
pudesse ajudar a Conselheira a se levantar e conduzi-la à mesa mais 
próxima; evidentemente, ainda não haviam esgotado o assunto, ao menos no 
que se referia ao Capitão. Ajudou Troi a sentar-se em uma das cadeiras, fez 
sinal a Crusher para que se sentasse na outra, e sentou-se ele mesmo em uma 
terceira cadeira, ajuntando as mãos e apoiando os cotovelos na mesa preta e 
fria à sua frente. 

— Seria possível que essa coisa fosse uma nave e que você estivesse 
obtendo leituras de sua tripulação? 

— Essa possibilidade me ocorreu —, disse Troi, determinada a não dizer 
que não sabia, mesmo que de fato não o soubesse. — Não a descartei. Mas 
se pudermos chamar àquelas formas humanóides de fantasmas, suponho que 
não haja danos maiores se chamarmos essas impressões de suas... almas. 
Não, por favor - deixe-me prosseguir. Sei que isto não é muito preciso e 
lamento ter de falar nesses termos. "Alma" é uma palavra subjetiva, mas 



creio que esta é a imagem ou idéia que estas entidades têm a respeito de si 
mesmas. 

— Você está captando uma percepção de consciência própria? — 
perguntou Crusher. Os longos cabelos cor de cobre moveram-se em seus 
ombros, ao reclinar-se para frente. 

Os olhos nínficos de Troi arregalaram-se. — Oh, sim! Eis por que tenho 
ficado em dúvida com relação às minhas percepções. Algumas das visões 
são surpreendentemente claras. A imagem de Vasska, por exemplo, e a 
lembrança de ordens dadas a ele quando aquela entidade atacou o -
Gorshkov. 

— Você não falou nisso antes —, observou o Capitão. Seu tom denotava 
aborrecimento, como se esperasse que ela lhe fizesse um relatório mais claro 
a respeito destas coisas não claras. 

— Não, senhor. Não tinha certeza disto antes. Só me lembrei quando fui 
atacada na ponte. Gostaria de poder explicar. 

— Você está tendo empatia com o Capitão Reykov, então? — concluiu 
Picard. 

— Às vezes —, respondeu ela. — A personalidade dele é a mais forte. 
Mas, senhor... há muitos outros. Muitos outros. Estas visões são encobertas 
por incontáveis forças de vida que envolvem o fenômeno. Não dentro dele, 
mas existindo como um halo ao redor dele, como que arrastadas ao espaço, 
onde quer que o fenômeno vá. 

— São prisioneiros? 
Ao Picard lançar-lhe a pergunta, Troi retraiu-se. Recostou-se à cadeira, 

quase como que para recolher-se em si mesma, retirando toda emoção de 
suas feições mediterrâneas e de seus olhos betazóides. — Está me pedindo 
que teorize a respeito, senhor? 

— Estou lhe pedindo que ajude-me a formular um plano de ação — disse 
ele, — ou ao menos um plano de abordagem. 

— Sim — murmurou ela. — Ao invés de ajudá-lo, coloquei-o em uma 
posição difícil desta vez. 

— Não é sua culpa, Deanna — disse Crusher. 
— Não é mesmo — acrescentou Picard. 
Troi buscou extrair mais do Capitão por meio de seu "eu" telepático, mas 

ele não era o tipo de homem que deixa suas barreiras emocionais caírem com 
facilidade. Pôde captar a resistência dele à sua sondagem, uma resistência 
tão refinada quanto ele próprio, e respeitosamente recolheu-se em si mesma. 

— Se estas essências de vida são prisioneiras, como sugere, e 
destruirmos tal prisão — continuou ela, — estaremos cometendo 
assassinato? 



Com esta pergunta, foi direto ao centro do problema de Picard. Ele 
observava-a. Era graciosa, ponderada, exótica - sim, esta era a palavra que a 
descrevia - e tão preocupada; no entanto, era tão incapaz quanto todos os 
outros, neste momento. 

— Você possui um toque artístico no seu "eu" clínico, não é mesmo, 
Conselheira? — observou ele, com suavidade. — Percebo que a sua tarefa é 
uma carga. Mas a minha também é. Se nossa única chance de sobrevivência 
é destruir aqueles milhares e milhares de mentes que você capta, o que faço 
eu? Salvo ou sacrifico? Que vidas devem ser ceifadas? 

— Esta é a grande falha na Primeira Diretriz, Jean-Luc — disse Crusher. 
— Quando a interferência em outra cultura representa a única maneira de se 
salvar as vidas sob sua responsabilidade - eu não sei o que faria tampouco. 
Contaríamos as cabeças para ver quem tem mais vidas a serem salvas? 

O Capitão recostou-se e alisou o lábio inferior com os nódulos dos 
dedos. - Segundo o que diz a Conselheira, isto nos coloca na grande minoria. 
— Tocou o intercom mais próximo, sobre a mesa, e disse: — Picard à ponte. 
Quais as condições aí? 

— A coisa continua inalterada, senhor — informou Yar. — A condição 
da nave melhora, mas para tanto estamos sobrecarregando muitos dos 
sistemas a fim de restabelecer a energia dos escudos defletores. Tudo está 
sobrecarregado, inclusive a energia de dobra. 

— Uhmm — respondeu Picard. — Terão de trabalhar mais rápido. 
— Sim, senhor. Gostaria de eu mesma ver isso acontecer. 
— Picard desliga. Conselheira, você tem algo mais, qualquer coisa mais 

concreta para dizer? 
Troi suspirou. — Estou tentando isolar as impressões, para ver se eles 

são apenas memórias de formas de vida ou verdadeiras essências de vida; 
mas até agora não há nada de específico que eu possa dizer. 

— Estou preocupada com você — disse-lhe Crusher. 
Os lábios de Troi curvaram-se. — Você é gentil. Mas se não puder usar 

minhas habilidades para o bem desta nave... 
— Você sabe do que estou falando — interrompeu a doutora. — O 

perigo inerente à telepatia. Se outros telepatas forem mais poderosos do que 
você, a força de suas mentes pode feri-la, Deanna. E eu não posso fazer um 
curativo em sua mente. 

— Já tentei fechar minha mente, mas eles atacam minhas barreiras... 
— Está me dizendo que estas coisas podem representar um perigo real 

para você? — trovejou Picard subitamente. 
Surpreendida, Troi calou-se e contemplou a perspectiva. Não a havia 

ouvido ainda em palavras, e não pareceu soar-lhe bem. 



— Tudo isto me preocupa — disse Crusher. — Depois do que Wesley 
me contou, eu teria sugerido que ocorrera uma alucinação em massa se não 
tivesse ligado a tela do computador. Esse elemento acrescenta uma realidade 
científica assustadora a tudo isto. Oh... Capitão, Wesley pediu-me que me 
desculpasse por ele. 

Picard considerou isto por um momento, e então perguntou: — Mas 
desculpá-lo por quê? 

Crusher piscou. — Não sei. Pensei que o soubesse. 
Após um breve momento, meneou a cabeça. — Não me lembro de nada 

em particular, doutora. 
Ela deu de ombros, constrangida. — Entendo. Então as desculpas são 

minhas. Wesley está naquela idade em que se acha que os adultos são 
preconceituosos para com os jovens. 

Picard fez-lhe um gesto com a mão e disse: — Mas claro que somos. São 
apenas crianças. Têm que crescer. Ninguém espera nem mais nem menos do 
que isso. Quando se tornarem adultos não mais serão crianças. E haverá 
novos preconceitos para eles explorarem. 

— Você fala dos preconceitos que se pode ter em relação aos oficiais 
superiores? 

— Sim. — Riu, seus lábios alongando-se numa expressão melancólica. 
A mudança de humor clareou-lhe a mente e passou a considerar aquela 
situação difícil um pouco mais fácil de ser aceita. 

Troi voltou-se para observar o espaço pela escotilha de bombordo, 
esperando que aquele momento passasse. E aqueles que são preconceituosos 
para com os telepatas. Oferecer não clareza em lugar de uma outra 
obscuridade - substituir ignorância por ambigüidade - é esta a minha única 
tarefa? 

— Se estes seres são prisioneiros — refletiu Picard, — então tornam-se 
minha responsabilidade também. Fico imaginando se tenho o direito de 
decidir por eles. Teremos que aumentar nossos esforços para nos 
comunicarmos com eles de alguma maneira. 

Troi olhou para ele, seus temores retornando. — Mas isto requer energia, 
senhor. A entidade poderia concentrar-se nela e nos destruir. 

Crusher interveio. — E há algo mais. 
O Capitão tentou não parecer cansado. — Sim, doutora? 
Ela baixou o olhar por um momento. Ao levantá-lo para Picard 

novamente, fê-lo de maneira direta. — Que faremos se eles simplesmente 
não negociarem conosco? — perguntou ela. — Você conhece o velho ditado 
que diz que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. 

— É curioso o fato de que um distúrbio eletromagnético tenha-se 



concentrado na Conselheira Troi. 
— Concentre-se em seu trabalho — respondeu Riker ao comentário do 

andróide. A irritação tomava conta dele, e por pouco não acionou o 
intercom, chamando a enfermaria. Data estava ali, a poucos passos. Ainda 
inteiro e operacional mesmo depois do ataque - apenas livrara-se dele e de 
seus efeitos. E Deanna estava na enfermaria, lutando pelo controle de sua 
mente. 

Data tirou os olhos da tela. — Minha mente sempre está em meu 
trabalho, comandante. Veja, possui um centro multifásico de memória que 
me permite... 

— Não me interessa — Riker ouviu-se retrucar. — Realmente não me 
interessa. 

As sobrancelhas de Data encontraram-se sobre o nariz. — Talvez se eu 
explicasse de maneira mais simplificada... 

Com as costas curvando-se, Riker olhou diretamente para os olhos 
amarelos de Data. — Você se importaria? 

— De maneira alguma, senhor — respondeu amigavelmente o andróide. 
— O conceito por trás da capacidade de meu cérebro multifásico especial é... 

— Não foi isso que eu quis dizer! 
— Não, senhor? Mas foi o que disse. 
Geordi interferiu, puxando a manga do andróide. — Não insista, Data. O 

senhor Riker quer relatórios exclusivamente a respeito dos distúrbios e suas 
causas. 

Piscando como uma criança, Data disse: — Oh, tá limpo. — Voltou-se 
Para a tela uma vez mais. — A constituição física do fenômeno é muito 
confusa aos sensores passivos. Há muito pouco no que os sensores possam 
se focalizar porque a entidade sai de fase tão freqüentemente quanto entra. 
Se é uma entidade ou um mecanismo, não posso definir. 

Postado entre Riker e Geordi, que igualmente observavam outros painéis 
de acesso ao computador, Data permitiu-se franzir o cenho de maneira muito 
humana, diante dos gráficos que dançavam à sua frente. 

À sua direita, Riker continuava furiosamente a apertar os botões de 
comando do painel de microeletrônica molecular. — Vamos começar 
utilizando o critério mais óbvio de vida — sugeriu ele. — Há sinais de 
organismos? Pele? Ossos? Células? Qualquer coisa? 

— Organismos não sugerem nem excluem vida, senhor. Sou 
parcialmente orgânico, mas também mecânico... 

— Não leve tudo tão ao pé da letra, Data — retorquiu Riker. — Quero 
um ponto de partida. Não estou afirmando que todas as formas de vida sejam 
orgânicas. É apenas um processo de eliminação. Sei muito bem que a vida 



não é feita apenas de componentes orgânicos. Podemos manter um corpo 
vivo indefinidamente, mas isto não é vida. Não é vida humana, pelo menos. 
Voltem aos instrumentos e interpretem o que obtiverem. 

Fechou a mão esquerda, sentindo o suor escorrer-lhe pela palma. Um 
inimigo tangível era uma coisa; podia lidar com isso. Mas toda essa conversa 
de vida e não-vida, todo esse esforço para se chegar a alguma definição, a 
fim de determinarem se estavam ou não matando alguma coisa ao lutarem 
para salvar a própria pele... Odeio isto. E odeio aposição em que me 
encontro. Aconselhar o Capitão? Como? Ajudá-lo a lutar contra essa coisa? 
Como? 

Era como se tivessem amarrado-lhe as mãos. Como Imediato, era como 
se fosse nada. O Imediato era o supremo faz-tudo de todos os tempos. Não 
era um cientista, um especialista tático, um psicólogo - nada específico e, no 
entanto, um pouco de tudo, de qualquer coisa que o Capitão desejasse que 
fosse nesse momento. O que seria da próxima vez? Estaria ele preparado? A 
frustração comia-lhe a alma. 

Picard... que vá para o inferno. Descobrir uma maneira de combater o 
fenômeno. Isso é tudo. Fácil. Sim, senhor, nesse momento, senhor. 

— Estas leituras desafiam qualquer interpretação. 
A voz de Data penetrava nos nervos de Riker. Aquele seu tom, aquele 

tom de "pegar ou largar"... 
— Mas se é necessário que eu o verbalize, diria que o fenômeno 

comporta-se de uma maneira pseudo-mecânica. 
— Tente ser específico, sim? — disse Riker, sua tolerância esvaindo-se. 
— Sempre. É feito de componentes de energia individual, mas não se 

comporta nem como máquina nem como um ser. Parece ser uma ferramenta 
viva - algo fabricado em um nível tão alto de engenharia que virtualmente é 
uma forma de vida. 

— Parece familiar — resmungou Geordi. 
Data olhou para ele, como se fosse comentar algo, mas, ainda 

concentrado na ordem de Riker, continuou: — Lendo energias disruptivas de 
alta potência. Tão logo nos encontre, pode nos ferrar no ato! 

Riker endireitou-se. — Pare com isso. 
Data piscou ao levantar a cabeça. — Senhor? 
— Está me enchendo a paciência. Está perturbando a todos com essas 

palavras. Pare com isso. 
— É gíria, senhor. Terminologia coloqui... — É um insulto. 
— Como? Estou tentando ser mais humano. 
Data recuou em direção ao painel, quando Riker aproximou-se dele, e 

pôde perceber que, de alguma maneira, havia enfurecido o Imediato. 



— Você nunca conseguirá ser humano — vociferou Riker. — Você não 
é humano. Parece não perceber a diferença entre ser humano e imitar um ser 
humano. Não pode ser criativo porque apenas vê a aparência e nada da 
substância. Você está perdendo o que a vida oferece. Até que aprenda a 
diferença, será sempre um boneco. 

— Senhor — Geordi apareceu ao seu lado. — Ele está apenas tentando... 
— Sei o que ele está tentando — retrucou Riker. Todos se silenciaram 

por um momento. 
Uma expressão de profunda injúria cruzou a face de Data e ele olhou 

para Geordi, e então para Riker. — Eu... eu estou apenas tentando 
melhorar... para servir da melhor... 

— Então sirva-nos — retorquiu Riker. — Posicione-se de maneira a 
utilizar o melhor de sua capacidade. Você é um andróide. Use isto da melhor 
maneira e pare de tentar ser algo que não é. Dê-nos algo com que trabalhar, 
se puder. Dê-me algo que eu possa levar ao Capitão e que nos ajude a sair 
desta situação. 

Aproximou-se ainda mais, tão intimidadoramente que Data recostou-se 
ainda mais ao painel. — Se aquela entidade atacar novamente, quero que se 
renda. Veja se pode ligar-se a ela, comunicar-se com ela. 

As pálidas sobrancelhas de Data cruzaram-se, levemente levantadas em 
uma expressão delicada, o que era uma prova - ao menos para Geordi -de 
que, em algum lugar sob a voltagem elétrica, havia sentimentos que podiam 
ser feridos. Respondeu, com algo próximo a uni sussurro: — Prometo tentar, 
senhor. — Incapaz de sustentar o olhai de Riker por mais tempo, passou por 
Geordi, e caminhou rapidamente em direção ao laboratório de 
espectrometria. Um ruído mais das portas e ele havia se ido. 

Riker observou-o ir, percebeu a tensão dos ombros sintéticos e o tipo de 
andar que tem um humano quando tenta não correr. Queimando-lhe a 
memória, estavam os olhos andróides de Data, apertados com aquela 
expressão de humildade e aflição, que dizia que não desejara ofender a 
ninguém. Riker fez menção de ir atrás do andróide, como que atraído por um 
súbito senso de obrigação. Quase deu o primeiro passo - se Geordi não lhe 
tivesse chamado a atenção. 

— Se ele permitir este tipo de ataque — disse o navegador, — estará 
arriscando a vida, senhor Riker. 

Recobrando o controle sobre a voz, Riker respondeu: — Temo que esta 
seja a nossa melhor chance de nos salvarmos. — Voltou-se para os 
monitores novamente, mas foi barrado por Geordi, que se colocou à sua 
frente. 

— Então está tudo bem? Sacrificar Data porque ele não está vivo? 



— Olhe Geordi, eu não... 
— Está me dizendo que não é verdade que sempre o escolhe para as 

missões dos grupos de desembarque porque é mais dispensável? 
Riker arregalou o olhar para aquele fino visor metálico e imaginou a 

tensão à volta dos olhos cegos de LaForge. — É tão indispensável quanto 
você, Tenente. 

— Tentaria com o mesmo esforço salvar-lhe a vida como salvou a minha 
na ponte? 

— Reassuma seu posto, moço! 
LaForge hesitou por um momento, então recuou, os músculos do 

pescoço comprimindo-se, os braços como galhos de árvore, caindo-lhe aos 
lados. — Sim, senhor. Como ordenar. 



 

SEIS 
 
 
 
O grande guerreiro espreitava suas defesas tecnológicas, vagarosamente 

apoiando-se nelas. Podia sentir o cheiro de batalha. Sentia o sabor da carne 
crua do desafio em sua boca, como se fora sangue e carne dilacerada. Ouviu 
o uivo em sua mente, a canção dos guerreiros grunhindo através de seu 
instinto, e não podia suportar o preço da paz. Sabia, no fundo d'alma, que 
haveria dificuldades muito antes de haver paz, e todas as fibras de seu corpo 
preparavam-se para isso agora, para que não fosse pego de surpresa depois. 

— Worf. 
Apenas um grande esforço impediu-o de uivar em resposta e substituí-lo 

por uma palavra civilizada. — Sim? 
— O Capitão vai querer uma resposta quando voltar aqui para cima. 

Worf voltou-se para aquele corpo feminino brando com seu rosto de conto 
de fadas. Parecia-se com uma menina que se vestia como menino. Uma 
menina como as que povoavam as histórias que seus pais humanos adotivos 
lhe contavam, histórias essas que nunca satisfaziam sua sede de aventura. 
Era ainda muito pequeno quando seus pais da Frota Estelar desistiram de lhe 
contar histórias de meninas que se vestiam como meninos para enganarem os 
tolos, e as substituíram por contos mais substanciais de Bram Stoker, 
Melville, Dumas, Stervasney e Kryo, a fim de satisfazerem seu filho 
incomum. Estas histórias ele podia engolir. Estas o faziam uivar. 

— Ele não ficará muito feliz com o que temos a lhe dizer, Tasha — disse 
ele, abaixando o tom de sua voz de trovão, enquanto conversavam ali, no 
convés superior, separados da ponte pelo posto tático a uns poucos metros 
adiante. 

— Eu sei — concordou ela. Por sob os cabelos loiros, límpidos olhos 
acinzentados estreitavam-se diante da perspectiva de enfrentar Picard. — Fiz 
estudos a respeito e você tem razão. Aquela coisa move-se segundo um 
padrão, mas este padrão possui alguns movimentos aleatórios. Deve ter sido 
projetada de modo a ser imprevisível. 

— Sim, eu percebi — anuiu com voz grave. — Está efetuando uma 
busca deliberada da qual é difícil evadir, o que nos dá menos de cinqüenta 
por cento de chances de escaparmos. 

— O que significa uma chance de mais de cinqüenta por cento de sermos 
apanhados. — Tasha mordeu o lábio e tomou o problema como questão 



pessoal. — E isto de acordo com nossos cálculos. As chances contrárias 
poderiam ser muito mais funestas. Você tem obtido os mesmos resultados? 
Aquela coisa está mesmo fazendo o que acho que esteja? 

— Se está me perguntando se vejo o padrão se fechando — disse Worf 
com certeza nefasta, — a resposta é sim. Nossas chances diminuem a cada 
minuto que esperamos para tomar uma atitude - e elas não irão melhorar. 
Irão apenas piorar. A gaiola está se estreitando. 

Tasha deu uns poucos passos inúteis, um símile lastimável da prisão que 
pouco a pouco envolvia a nave. — O que acontecerá se aquela coisa tiver um 
surto de adrenalina ou algo parecido, e atacar mais violentamente do que 
antes? Mesmo que consigamos colocar os escudos defletores em operação, 
talvez não agüentemos. Ao menos não nas condições em que nos 
encontramos agora. Quero dizer, não com os escudos sobrecarregados a fim 
de proteger toda a nave. 

Worf desviou o olhar do monitor e, por sob a testa klinzhai e as duas 
sobrancelhas que mais pareciam-se com lanças, seu olhar atravessou Tasha. 
— Você não vai sugerir que... 

Ela mordeu os lábios por um momento, mas os olhos não demonstravam 
a hesitação que sentia. Colocou o peso sobre uma das pernas, depois sobre a 
outra, e então parou, como que acorrentada pelos pés. Nos braços, caídos ao 
lado do corpo, os punhos cerraram-se. 

— Oh, sim — disse ela. — Sim, eu vou. 
 

***  
— Você tem uma pálida idéia do perigo da sua sugestão, Tenente Yar? 

Tasha procurou assegurar-se, assumindo a posição de sentido à medida que 
Picard caminhava à volta dela. Ao redor deles, a panacéia de sons da ponte 
dava-lhes pouca trégua. Ela respirou profundamente e tentou não se sentir 
muito pequena ao lado de Worf. Custou-lhe muito esforço para não lançar 
um olhar furtivo para o klingon antes que pudesse começar a responder. 

— Sim, senhor, tenho. Mas eu acho que... — Fez uma pausa, engolindo 
a voz quando Picard, repentinamente, voltou-se e a envolveu com um olhar 
de provocação. Não podia falar enquanto ele a encarasse daquela maneira. 

— Vamos ouvir — retorquiu ele, como se não soubesse qual era o 
problema dela. 

Ela recusou-se a vacilar, mas seu estômago deu um nó mesmo assim. — 
Sim, senhor. Nós... quer dizer, eu calculei... 

— Pro inferno com os cálculos. Dê-me os resultados. 
— Nas condições em que a nave se encontra, diria que nossas chances de 

escapar são menos de cinqüenta por cento, e diminuindo a cada momento. 



Fiz uma análise do último ataque e parece-me que a coisa atacou apenas as 
partes da nave que possuem alta concentração de energia: as câmaras do 
motor de dobra, os condensadores de alto-ganho dos armamentos, os 
sensores e os escudos defletores. 

— Sua conclusão, por favor. 
— Bem... concluo que a seção do disco em si pode não atrair a atenção 

da coisa. 
O olhar de Picard era impenetrável, mas Tasha tinha certeza de haver 

percebido nele, em algum lugar, uma pequena faísca de esperança de que 
poderia sair dali com a cabeça e, ao menos, um dos braços. 

— Separar os módulos da nave? — murmurou ele. 
— Esta... é a minha sugestão, Capitão. 
— E, naturalmente, isso deixaria a seção do disco com escudos defleto-res 

no mínimo e um poder de fogo pobre, caso a seção de batalha seja destruída. 
Você considerou isto em seus cálculos, não, Tenente? 

Tasha saiu da posição de sentido e voltou-se para ele. — As chances da 
seção do disco de escapar com pouca força de impulso são da ordem de 
quase noventa por cento, senhor, principalmente se a seção de batalha liberar 
alguma energia para distrair aquela coisa. 

— Isto sem se considerar variáveis desconhecidas. 
Ela reassumiu a posição de sentido novamente e focalizou o olhar na 

muralha elétrica à sua frente, na tela principal. — Correto, senhor. Mas 
igualmente, se a seção de batalha não tiver que desenvolver velocidade de 
dobra, carregando toda a seção do disco, poderemos desviar mais energia 
para nossos escudos defletores e talvez assim possamos agüentar outro 
ataque. Ao menos, por tempo suficiente para combatermos aquela coisa, 
senhor. 

Picard voltou-se também, mas para olhar a parede chata, brilhante, 
pulsante e fumegante de força eletrocinética que os procurava na parte 
superior da tela. — E quais as chances da seção de batalha escapar dentro de 
sua sugestão? 

Tasha percebeu o olhar de Worf e agarrou-se a ele como a um salva-
vidas. — Menos de... dezoito por cento, senhor. 

Jean-Luc Picard caminhou ao redor de seus dois cabeças-quentes 
pessoais, parou atrás deles, percebeu-lhes os ombros contraindo-se 
nervosamente - de um deles, retos e guarnecidos por uma faixa dourada, os 
do outro, largos, formando um campo de vermelho sobre preto. Caminhou 
novamente, a boreste deles, e parou em frente a Worf, bloqueando sua visão 
de Tasha. À sua frente, a grande tela, que mostrava no campo de estrelas o 
inimigo fulgurante. O silêncio mutilava-lhes os nervos, o tempo da invasão 



inimiga se aproximando. Ainda assim, na voz do Capitão, uma força de 
estabilidade transpareceu, quando finalmente falou. 

— Vamos correr o risco. Chamem o Sr. Riker para a ponte. 
— Relatório, senhor Data. 
Picard ainda não lhes havia falado de seus planos. Riker estava perto 

dele, enquanto Data e Geordi LaForge se posicionavam à frente do Capitão. 
Riker estava ali, sentindo profundamente a ausência de Deanna Troi. 

Estaria ele sendo muito perceptivo, ou estaria Data evitando olhar para ele? 
Será que estou imaginando? 
— Levando em conta suas ações e tudo o que é capaz de fazer - 

velocidade da luz, por exemplo — começou Data, — arrisco-me a concluir 
que aquela coisa foi de fato construída e que não poderia ter evoluído de 
forma natural. Ela possui uma inteligência rudimentar, reagindo a tudo 
segundo um conjunto básico e simples de instruções, como fazem os insetos. 
Quando um louva-a-deus fêmea devora o próprio macho, por exemplo, 
senhor, está simplesmente fazendo o que lhe ordena o instinto, sem que isto 
esteja permeado por qualquer conceito do que seja certo ou errado. 

Picard esfregou as palmas das mãos nas coxas e resistiu a um impulso de 
caminhar em círculos. — Está me dizendo que temos aí o maior inseto da 
Galáxia? 

Data moveu a cabeça de modo que parecesse estar assentindo, mas 
realmente ainda não estava pronto para tanto. — Essencialmente. 

— O que descarta a possibilidade de argumentarmos com ele — 
comentou Riker. 

— Correto, senhor — disse Data, — mas se pudermos nos ligar a ele de 
alguma maneira em seu próprio nível, posso ser capaz de efetuar 
modificações naquele programa simples, o suficiente para engrupi-lo... — 
Ele logo percebeu o que dissera e olhou para Riker. — O suficiente para lhe 
alterar as ações. 

O desconforto de Data desapareceu quando as portas do turboelevador se 
abriram e deram passagem a Troi, acompanhada da doutora Crusher, que a 
seguia como se não quisesse perdê-la de vista. 

— Capitão! — disse Troi com sofreguidão. Imediatamente recompôs-se, 
reassumiu o controle sobre si mesma e disse calmamente: — Senhor, eles 
desejam algo de nós. 

Picard olhou para ela, incerto. — Como? Esteve em contato com aquela 
coisa novamente? 

— Pode-se dizer que sim — disse Crusher, olhando para Troi. — Por um 
instante, lá, pensei que íamos perdê-la. 

— Verdade? Você está bem, conselheira? 



— Capitão, eles querem algo — insistiu Troi, — algo que podemos lhes 
proporcionar, ou ao menos algo que julgam que podemos lhes proporcionar. 

Bem no meio de tudo isto, Picard voltou-se para acusar Data. — Bem, 
Data. Isto certamente não deveria ter acontecido, de acordo com a avaliação 
que nos fez. 

Data abriu a boca para falar mas não disse nada por um momento. — 
Senhor, isso não está correto. Todas as evidências sugerem que o inimigo 
não é capaz de, conscientemente, desejar algo de nós. Tem a inteligência de 
um inseto em todos os níveis de resposta. Responde automaticamente a 
estímulos. Suas reações não envolvem pensamento, da forma como o 
conhecemos, mas apenas estímulo e resposta. 

Picard apontou um dedo em direção a Troi e disse: — Mas a conselheira 
nos diz o contrário, enquanto você — o dedo de Picard voltou-se para Data 
— nos diz que ele não nos ataca com má intenção, que algo em seu 
programa muito simples desencadeia suas ações. 

— Sim, senhor — Data ficou feliz em concordar. — Nossas arrias a 
atraíram e agitaram. 

— Temos que considerar que pode haver uma diferença entre o inimigo 
e as mentes que estou captando, senhor — observou Troi. 

— Mas, de qualquer maneira — disse Riker, — temos que lidar com 
essa coisa. Não podemos argumentar com ela nem amedrontá-la, e há apenas 
uma pequena chance de a ludibriarmos. Mas a vantagem é que podemos 

descobrir sua programação, como Data sugeriu. 
— Mas não poderemos fazê-lo — insistiu Picard, — se for racional. 
Colocou as mãos no corrimão ao longo da ferradura e olhou 

significativamente para Deanna Troi. — Se for racional, podemos acabar 
espetados nos chifres da lógica do senhor Data. 

Data desceu para o convés principal e postou-se ao lado de sua cadeira 
junto ao painel de operações, como que para apoiar-se em um companheiro. 
— Não posso decifrar sua programação apenas por meio de suas a-ções, 
senhor. Teria de haver alguma forma de comunicação ou conexão. 
Diferentemente da conselheira Troi, sugiro que, embora seja programada, 
também está fundamentalmente viva. Sustenta-se a si mesma com um 
impulso básico de sobrevivência. 

— Se pudermos decifrar sua programação — disse Picard, — podemos 
frustrá-la, como que atraindo uma mariposa a uma armadilha por meio de 
uma luz. 

Geordi escolheu este momento para passar por ele e reassumir seu posto 
no painel de navegação, resmungando: — Vamos precisar de uma senhora 
rede de borboleta. 



— Há um perigo, senhor — prosseguiu Data, — em atrair sua atenção. 
Poderemos inadvertidamente acordar a fera e pôr tudo a perder. 

Picard já ia fazer um comentário, mas, em vez disso, apenas encarou o 
andróide por um momento. — Sim, eu já havia concluído isto. Obrigado. Sr. 
Riker... 

— Senhor? 
— Preparar para separar os módulos. Riker voltou-se. — Senhor? 
— Você me ouviu, não? 
— Sim, senhor, mas... 
— Você tem alguma pergunta? 
Riker endireitou-se e mudou o tom. — Sim, tenho, senhor. A separação 

do disco é ideal apenas para situações em que tenhamos que enfrentar uma 
batalha e deixar o disco para trás, bem longe da zona de perigo. Se nos 
separarmos nesta situação, eles estarão completamente indefesos! 

— Maneira interessante de se fazer uma pergunta — Picard olhou para 
ele com astúcia — Não é hora de duvidarmos do que esta nave é capaz de 
realizar. Tenente Yar, fale de suas estatísticas ao primeiro oficial. 

Yar postou-se atrás do console tático, o rosto corado. — Sim, senhor. 
Calculamos uma chance de apenas cinqüenta por cento para a nave inteira 
escapar, mas se nos separarmos e a seção de batalha distrair a coisa, a seção 
do disco pode ter uma chance de noventa por cento de escapar. 

— E a seção de batalha? 
Inquietou-se. — Cerca de dezessete por cento. 
Uma ruga apareceu na fronte de Riker; sentiu a própria expressão 

contraída ao encará-la, percebeu gotas de suor em seu rosto, embora lhe 
devolvesse o olhar. Sentiu uma mecha de cabelo fazer-lhe cócegas, como 
Uma linha irritante sobre o olho esquerdo. Em sua mente, as palavras de Yar 
ecoavam, dando-lhe a visão do espetáculo por vir. Com elas, sentiu uma vez 
mais todas as implicações, toda a argumentação, todo o problema de se ter 
uma nave que podia fazer o que esta nave podia. Todos os problemas de uma 
nave pronta para entrar em batalha e da qual se esperava que servisse de lar e 
abrigo para famílias, e o quanto essas duas coisas se combinavam de maneira 
desajeitada. Uma nave de batalha deve lançar-se à adversidade, uma nave-
colônia deve fugir dela. Ambas eram respostas honrosas, mas o que acontece 
quando ambas se referem à mesma nave? E quando uma delas não é rápida o 
suficiente para fugir? 

A Enterprise havia-se separado apenas uma vez até então, e nem mesmo 
foi devido a um teste inaugural. Ele mesmo não estava a bordo quando isso 
aconteceu - apenas ouvira falarem a respeito. Uma ação insana, em 
velocidade máxima de dobra, prerrogativa apenas do Capitão. Não era uma 



alternativa que Riker sentia que pudesse ter escolhido, mas também não era 
Jean-Luc Picard. Em sua mente, subitamente teve a visão da nave estelar 
dividindo-se em duas partes à velocidade da luz, imaginou a seção de batalha 
se lançando adiante, à medida que a seção do disco saía abruptamente da 
velocidade de dobra e assumia a velocidade sub-luz, um efeito que deve ter 
jogado todos os seus passageiros no convés. 

Passageiros... pro inferno com essa separação. 
As palavras do Capitão ecoaram. — Todos os postos, preparar para 

transferir o comando para a ponte de batalha. 
Picard, evidentemente, não estava interessado em ouvir opiniões a 

respeito do assunto. Não haveria decisão conjunta dessa vez, percebeu Riker. 
Se ele fosse o Capitão, não haveria mesmo. Nem mesmo a respeito de se o 
Capitão deveria ou não participar de missões de busca perigosas. Nem 
mesmo isso. Mas, conforme dissera a si próprio repetidas vezes - ele não era 
Jean-Luc Picard, não era o homem que ora examinava a tripulação da ponte 
e estava dizendo, diplomaticamente: — Precisarei de um voluntário para 
comandar a seção do disco nesta crise. 

Riker não iria dizer nada. Cerrou os lábios e esperou que alguém mais se 
oferecesse. Tasha abriu a boca, e então fechou-a, esperando que o Capitão 
não tivesse percebido. Worf nem mesmo considerou fazê-lo, o que era 
claramente demonstrado por sua expressão. Data começou a se mexer em 
sua posição junto ao painel de operações, mas pensou novamente e engoliu 
sua resposta não proferida. Geordi encolheu-se em sua cadeira, como que 
desaparecendo. 

No convés superior, Beverly Crusher e Deanna Troi estavam paradas, 
como manequins, não ousando interromper a oferta feita pelo Capitão ou as 
reações que ela traria. Troi permanecia imóvel, de maneira especial. Sentia o 
dilema de cada um deles, à medida que o pedido do Capitão passava-lhes 
pela mente, perturbava-lhes a consciência e dela saía novamente. 

Picard ficou em seu lugar, tocando a todos com o olhar. Aproveitou-se 
deste momento para balançar a cabeça quase que sentimentalmente. — Estou 
muito orgulhoso de todos vocês — disse ele. 

No centro da ponte, William Riker olhou para todos, também sentindo 
orgulho deles. 

Picard tocou o intercomunicador em sua cadeira de comando. — 
Engenharia, aqui é Picard. Engenheiro-chefe Argyle, apresente-se à ponte 
para assumir comando da seção do disco. 

— Aqui Argyle. Eu ouvi direito, Capitão? 
— Sim, ouviu. Suba já e traga consigo uma tripulação de ponte adjunta. 

Vamos entrar em ação. 



— Sim, senhor. Estarei logo aí, senhor. 
O Capitão prosseguiu sem a menor pausa. — Senhor Riker, o senhor 

pode dar início às operações. 
Com o estômago queimando-lhe tanto que ele teve que se curvar - sabia 

que Deanna percebera a mudança, ainda que ninguém mais o tenha 
percebido - Riker olhou para o leme e forçou-se a dizer as palavras que tanto 
o perturbavam - e muito. 

— Senhor Data, ativar as junções de energia da ponte de batalha, para 
que estejam prontas quando lá chegarmos. Todos preparem-se para se 
transferirem para a ponte de batalha. Alerta amarelo. Preparar para a 
separação do disco. 

A panacéia de ruídos de uma nave estelar veio à vida na compacta e 
utilitária ponte de batalha. Era mais escura, e de certa forma mais reservada, 
um lugar com a mente em seu trabalho. A tela aqui era perceptivelmente 
menor, como que para exigir uma atenção mais focalizada. 

A tripulação de comando da Enterprise saiu do turboelevador e colocou-
se em seus respectivos postos. Tasha e Worf nos postos táticos e de ciências, 
LaForge ao leme, Data junto ao painel de operações, o Capitão no centro de 
comando, e Riker no lugar de todos os primeiros oficiais - à direita e um 
pouco atrás do ombro do Capitão. Havia algo quanto a este lugar. Mesmo 
quando um primeiro oficial estivesse em outro lugar qualquer, sempre estaria 
aqui. E, acima deles, bem distante, a vasta seção do disco logo se separaria 
de sua fonte de força de sustentação, deixando a seção de batalha à mercê de 
seus magros dezessete por cento de chances de sobrevivência e com a 
gratificação de saberem o que apenas o sacrifício pessoal pode proporcionar 
à alma humana. 

Todos percebiam que os dedos de LaForge moviam-se sobre o painel. 
Ao seu lado, Data acomodou-se em seu assento e alimentou os bancos com 
os ajustes internos correspondentes - impulso a fim de separar os dois 
módulos enquanto estavam ali parados, limitação cuidadosa de surto de 
energia, para o caso da entidade perceber a movimentação, e uma miríade de 
outros pequenos cálculos requeridos para o que o olho humano considerava 
como apenas simples manobra. Mas isso tudo não era como separar um 
brinquedo de criança. Um milhão de sinais de circuito teriam que ser 
redirecionados, e a energia para alimentá-los teria de estar pronta. Todo o 
tempo, a criatura lá fora movia-se ao longo do campo de estrelas, brilhando e 
estalando, buscando intensamente a pista do que havia tão recentemente 
saboreado. 

— Ao meu sinal — disse Riker, sabendo perfeitamente que poderiam 
fazê-lo sem ele. De soslaio, viu o pescoço de Data, os músculos se 



contraindo ao trabalhar nos cálculos dessa manobra traiçoeira; percebeu a 
eficiência dos dedos do andróide, e sentiu-se subitamente tosco. — Todos os 
sistemas em nominal. Alimentação de energia a quinze por cento, com folga 
para um surto de vinte por cento no momento da separação. Escudos 
defletores de vôo apenas, impulso de popa da seção de batalha a velocidade 
sub-luz ponto zero cinco. Todos os setores limpem a área dos 
turboelevadores e dos poços de manutenção. O turboelevador da ponte abriu-
se. A concentração de Riker esvaiu-se. 

— Deanna, o que você está fazendo aqui? — Saiu de perto do Capitão e 
dirigiu-se ao elevador, tão concentrado em sua pergunta, em saber por que 
ela se exporia a uma chance tão ínfima de sobreviver. Mas percebeu a 
resposta em seus olhos amendoados, ao ela sustentar-lhe o olhar de 
reprimenda sem vacilar, bem como nas emoções que ela lhe lançou naqueles 
poucos segundos. Impediu-se de dizer o que estava para falar - o que quer 
que tivesse para falar. 

Mesmo que as tivesse pronunciado, suas palavras não teriam sido 
ouvidas, ao Picard se colocar entre ele e Troi. — Conselheira Troi, mas que 
diabos! Você recebeu ordens para permanecer na seção do disco. Explique-
se. 

Ela havia-se preparado para isso, ao que parecia, porque permaneceu 
inabalável em sua postura. — Senhor, sou necessária aqui. Se houver 
qualquer chance de comunicação com esses seres, sou a única pessoa que 
pode fazê-lo. Gostaria de ser voluntária para ficar aqui. 

— Sim — retrucou Picard. — E percebi que esperou até que os 
elevadores fossem bloqueados, ao invés de se oferecer enquanto estávamos 
no disco ainda. — Apontou-lhe o dedo e vociferou: — Discutirei isso com 
você depois. Se houver um depois para nós. 

Troi relaxou os ombros e respirou. — Sim, senhor. — As pernas doíam-
lhe com a tensão, e agora com o alívio de saber que ficaria e confirmaria por 
si mesma a situação. 

Talvez ela pudesse escapar do Capitão, mas não de Riker. Seu olhar 
captou o dele, e pôde perceber-lhe a expressão - aquele olhar que passava 
por todos os níveis, indo até o cerne de seu ser, e ela podia perceber todos 
esses níveis, como que olhando para um espelho que ia até o infinito. 

— Senhor Riker, não temos o dia todo. 
— Não, senhor, eu sei disso. Sr. LaForge, Sr. Data. Efetuar separação do 

disco - agora. 
Todos prenderam a respiração. Todos contraíram os músculos. Um 

zunido sutil de força partiu da parte da nave abaixo deles, subindo das 
cavernas da gigantesca usina de força da Enterprise, em direção aos 



mecanismos de trava na parte superior. Com um ruído dissonante, a nave 
separou-se. Nenhum nível de perfeição mecânica diminuiria a importância 
da força deste momento de divisão, não importa o quão imperceptível fosse. 
Eles o ouviram - ou pensaram que ouviram; o ruído rouco das junções se 
separando, as travas se abrindo, as proteções das juntas fazendo um ruído 
relutante de fricção, gonzos e eixos, ferrolhos e anéis soltando-se de seus 
lugares, e todas as pequenas junções que, até há poucos momentos uniam os 
circuitos intrincados que operam a nave, retraíram-se. Como que cortada 
pelo machado de um enorme lenhador, a nave separou-se em duas. A seção 
do disco, com todas as suas famílias, foi subitamente lançada à deriva. ...... 

Na ponte de batalha, Picard e sua tripulação de comando observaram a 
seção de batalha afastar-se lentamente. Raramente podiam ter essa visão da 
nave - ou mesmo de parte dela. A seção do disco era um grande prato com 
bordas luminosas, sua brancura refletindo por toda ela os fachos de luz das 
janelas retangulares e dos pontos de liberação de energia. Luzes por toda a 
parte, como uma reluzente árvore de Natal prateada. Uma espécie de dor 
tomou conta de Picard. Observou os motores de impulso do disco 
subitamente virem à vida e brilharem com um azul prateado. Esperava-se 
que o Capitão de uma nave estelar fosse decidido. Por que deveria haver este 
tipo de coisa no Universo? Por que deve haver cobras d'água? 

Riker assistia a seção do disco se afastar, como que hipnotizado. Uhmm. 
Não foi tão mal. Esperemos que tudo o mais se saia igualmente bem. Assim 
quê pôde desviar a atenção da beleza pura do disco, olhou para o Capitão. 

Se tivesse que ver Jean-Luc Picard vacilar alguma vez na vida, esse seria 
o momento. O Capitão parecia querer subitamente chamar o disco de volta, e 
colocar a todos os que estavam sob sua responsabilidade debaixo de suas 
asas. Por alguns momentos, Riker esperou que tivesse que dar esta ordem, e 
ficou até mesmo planejando que palavras usaria para evitar que o Capitão 
parecesse tolo. 

Mas Picard nada disse. Em silêncio, demonstrava a coragem de sua 
convicção. 

— Tudo está em segurança — informou LaForge. — Estamos livres para 
manobrar, senhor. 

— Entendido — murmurou Picard. O gosto do compromisso. — Manter 
condição. Envie um comunicado em baixa freqüência ao senhor Argyle. 
Diga-lhe para manobrar atrás daquele pequeno cinturão de asteróides no 
outro lado do gigante gasoso. Isso pode mascarar a sua escapada. 

— Sim, senhor — , disse Worf. — Enviando mensagem. 
Observaram em silêncio o lançamento da seção do disco proporcionar-

lhe impulso suficiente para costear os perigosos parâmetros da prisão da 



entidade que se fechava sobre eles. Para Riker em especial, este momento 
terrível tinha sua profundidade. Havia muitos tipos de civilização que nunca 
lhe permitiriam a oportunidade de morrer aqui hoje, ao menos não em um 
lugar de sua escolha. A beleza da tecnologia o assombrava. A liberdade de 
construir o que flutuava à frente deles, a liberdade de se lançar em direção a 
metas maiores e realizações compensadoras; ter os recursos para utilizar a 
riqueza de sua sociedade saudável para criar maravilhas como a que acabara 
de presenciar; a liberdade de morrer no espaço, se essa era a escolha do 
momento. 

Olhou uma vez mais para o Capitão Picard, e sim, podia ver o mesmo 
nele. Assombro. O Capitão não parecia estar com medo. Mais do que tudo, 
parecia um pouco chateado com a entidade, por tê-lo feito partir sua nave em 
dois. 

Ou seria outra coisa?, perguntou-se Riker. Conheço-o tão pouco. 
Seu transe se desfez quando Picard voltou-se para Troi e perguntou de 

maneira direta: — Captando alguma coisa? 
As ondas negras dos cabelos faziam com que seu rosto parecesse pálido, 

os olhos escuros como pedaços de ônix. — Nada ainda, senhor. 
— Worf, alguma mudança no padrão de energia daquela coisa? 
A resposta gutural de Worf carregava em si uma nota distinta de 

impaciência. — Apenas o mesmo fluxo e deslocamentos que tem feito o 
tempo todo, senhor. 

— Tenente Yar, vigie a localização do disco e daquela coisa. Quero 
saber se estão prestes a se cruzarem, e quero saber antes que aconteça. 

— Sim, senhor — disse ela, e instantaneamente se curvou sobre seu 
painel. 

— Pensando bem, é melhor não esperarmos. Senhor Riker, vamos fazer 
um barulho na escuridão. 

Riker assentiu, sem se importar com o fato de que este era um gesto tolo. 
A garganta estava seca e não desejava dizer nada até que tivesse engolido 
por algumas vezes. Então acionou o intercom e disse: — Riker à engenharia. 
Temos energia de dobra? 

A engenheira McDougal respondeu depressa, como se estivesse ali 
mesmo na ponte, com ele. — A energia ainda está baixa, senhor, mas 
podemos tê-la de volta logo. Não é um problema quanto a gerá-la, mas 
tivemos um curto-circuito geral. 

— Não estou querendo entrar em dobra ainda — disse Riker, observando 
Picard para ver se isso era o que o Capitão tinha em mente. — Preciso 
apenas de um fluxo de energia passando pelos tubos - digamos, dez por 
cento. O suficiente para manter a atenção daquela coisa longe do disco até 



que ele consiga sair da área. Preparar para cortar energia imediatamente, 
para que também possamos nos esconder novamente. 

— Compreendo o que deseja, senhor Riker, mas não é tão fácil assim 
controlar a energia de dobra. Temos que dar um intervalo para liberar o 
fluxo e para cortá-lo. 

Riker olhou desconfortavelmente para Picard, que o observava, e este 
assentiu. — Faça o que tiver que fazer e quando estiver pronta para fazer. 
Riker desliga. 

Agora fariam um barulho. Jogariam ao ar uma moeda e esperariam que o 
pequeno barulho dela caindo ao chão fosse ouvido mas não localizado. 

Das entranhas da engenharia, de dentro do coração dos reatores de 
matéria/antimatéria que faziam da nave o que ela era, surgiu um surto de 
energia pura. Mesmo aquele pequeno surto, aqueles dez por cento, podia ser 
sentido. 

Então houve uma modificação na tela. A imagem crepitante de difração 
de infravermelho de seu perseguidor subitamente fez uma pausa em sua 
busca ao longo da parte inferior da tela, e fez uma virada deliberada na 
direção deles. 

— Está vindo em nossa direção — informou Yar. Agarrou a extremidade 
do console à sua frente, recusando-se a olhar para a tela. Ao invés disso 
olhou para os dois pontos em seu painel, a nave estelar e o inimigo, 
aproximando-se um do outro. Sua voz tremeu. — Linha direta. 

— Leme a ponto três zero, velocidade sub-luz — disse Riker, agarrando 
o espaldar da cadeira de LaForge, — direção dois dois quatro marco um 
cinco.  

— Sim, senhor. 
— Mais depressa, LaForge. 
— Sim, senhor, implementando. 
— Tenente, está nos seguindo? — perguntou o Capitão, sem se virar. 

Yar assentiu, ainda que ele não estivesse olhando para ela. — Sim, senhor, 
está. — Velocidade? 

— Ponto quatro, velocidade sub-luz. 
— Está bem... — Picard não se sentou na cadeira de comando, apesar de 

mover-se em direção a ela. — Joguemos as pérolas e vejamos se o porco as 
engole. Tenente LaForge, aumentar para cinqüenta por cento a velocidade 
sub-luz. 

— Ponto cinco, sim, senhor. 
A seção de batalha, tendo agora em seus exaustores do motor de dobra 

bordejados de energia - sua mais proeminente característica - fez a volta em 
um corrimão imaginário e um corte diametral no padrão de busca da 



entidade, na direção oposta à da seção do disco, para longe do gigante 
gasoso, para longe do pequeno cinturão de asteróides que, um dia, unir-se-ia 
em um novo planeta e circularia o pequeno e galhardo sol desse sistema. 

— Capitão — disse Worf, interrompendo a concentração de todos — 
McDougal informa que agora temos energia suficiente para os escudos 
defletores, mas não para velocidade de dobra nem para os armamentos. A 
sua estimativa é de que levará mais alguns minutos para se ter energia 
suficiente para isso. 

Picard assentiu sem olhar para ele. 
— Acho que está funcionando, senhor — disse Riker, a voz tão baixa 

que lhe doía a garganta. Mentalmente, calculou a distância entre a seção de 
batalha e o disco, e o tempo suficiente para que a seção do disco pudesse 
estar a salvo. — Boa tática, Capitão. 

— Senhor! — Tasha interviu, um súbito pânico permeando-lhe a voz. — 
A coisa está... 

— Já vi. Velocidade total. Levantar os escudos defletores! Atraiam a 
atenção daquela maldita coisa! 

— Implementando — disse Tasha instantaneamente. — Escudos de 
batalha em máxima potência. 

Não importava quão cuidadoso o plano, não importava a quantidade de 
equipamentos, a física de alta tecnologia, o nível de matemática e análise 
detalhada - não importava nada disso; a humanidade nunca havia sido capaz 
de prever o imprevisível, e erradicar ou eliminar a simples e velha má sorte. 
Quem poderia saber por quanto tempo esta coisa estaria vagando pela 
Galáxia, fazendo o que estava fazendo hoje? Não havia maneira de saber que 
hábitos desenvolvera, que preferências, que impulsos havia aprendido a 
seguir. E quem poderia saber o que ela localizava? 

Um brilho de luz no casco do disco... um pequeno vazamento de 
partículas subatômicas do reator de fusão de impulso ... uma saída de alta 
freqüência da manutenção? Havia coisas que seriam completamente 
ignoradas nos deveres diários de uma nave estelar. Mas, de alguma maneira, 
algo disse à ameaça que esta era a fonte mais provável para o jantar. O seu 
cérebro de inseto fixou-se na idéia desse alvo ao invés daquele, e assim 
voltou-se para o disco. 

Picard voltou-se para Worf. — Alguma coisa? 
— Nenhuma mudança, senhor — disse o klingon com clareza e 

ferocidade. — Estamos liberando energia vinte vezes maior do que a 
liberada pelo disco, mas isso não parece impressionar a coisa. 

— Passe perto dela. Temos que afastá-la. 
Geordi LaForge fez um esforço para que as mãos não tremessem ao 



tocarem os controles, diante da idéia de passar tão perto daquela massa de 
feiúra. O que podia ver com sua visão aperfeiçoada era uma reunião tão 
violenta de energia que evitava olhar para a tela. Voaria pelos instrumentos, 
faria conforme ordenado. Colocaria a nave perto daquele pesadelo e 
balançaria próximo a ele como que pendurado em uma corda invisível. 

Pena que a nave não possuía um controle para desligar temores. 
A nave cortou o espaço, passando pelo campo de energia crepitante do 

inimigo. Agora a seção do disco dominava a tela, postada ali, entre eles e o 
inimigo. Uma muralha de línguas elétricas cegantes e estalando, um prisma 
terrível de se olhar. 

LaForge aumentou a velocidade sem que fosse preciso lhe dizer. Sabia o 
que fazer. Daria àqueles fogos de artifício um gosto de antimatéria pura. 

Por um momento de auto-satisfação, olhou para Data. O andróide estava 
enganosamente impassível, uma forma humana envolta em infravermelho, 
uma figura de homem com pontos frios e quentes, todos movendo-se dentro 
de um brilho. Data, ao contrário de qualquer coisa mecânica, percebeu o 
olhar e o devolveu. Fê-lo apenas com um significativo levantar das 
sobrancelhas estreitas. Ao menos, estavam juntos - como soldados que 
devem morrer, se preciso for. 

Por detrás deles, Riker agarrava, com mais firmeza do que pretendia, a 
cadeira ao leme. Agora a tela diante deles estava flamejando com a 
proximidade. Se a sorte os acompanhasse, logo estariam em grande 
problema — terrivelmente logo. Uma ponta de ira trespassou-o ao perceber 
o impulso da seção do disco passar por eles. Argyle sabia que a coisa os 
estava perseguindo, e que estavam desesperadamente vagarosos demais para 
escaparem. Mesmo assim, como uma tartaruga tentando sair do caminho em 
meio ao tráfego, o grande disco continuava a mover-se em velocidade sub-
luz total. A frustração tomou conta dele. Desejou que Picard tivesse insistido 
que um deles ficasse no disco. Era uma hora em que a seção do disco 
precisava de um verdadeiro comando, e não de meros engenheiros. 

A entidade ganhou velocidade para persegui-los, e a seção de batalha fez 
o mesmo, e mais rapidamente. A nave inclinou-se ao LaForge girá-la em 
frente ao corpo elétrico do inimigo. Ao passarem por ele, perceberam que 
era mais chato do que redondo, um campo gigantesco de imitação de 
computador e, no entanto, de alguma maneira era completamente animada 
de alguma maneira andando pelo espaço sem a tela que supostamente 
deveria apresentar. Suas faixas eletrocinéticas estalaram e fumegaram 
quando a seção de batalha passou por ela e então mudou de direção. Picard 
postou-se entre Data e LaForge. — Mas que diabos! Nada? 

— Nenhuma resposta — disse LaForge e, de alguma maneira, estava 



desapontado. 
— Worf! 
— Nenhuma explicação, senhor — alardeou Worf. — Continua 

inalterável, em direção ao disco. 
Data interviu. — Talvez seja algo mais que um inseto, Capitão. — Ao 

dizê-lo, olhou para Deanna Troi, que agora se postava ao lado de Tasha, em 
funesto silêncio, deixando-se ficar pronta para ser atacada mentalmente. 

— Tubarão — resmungou Riker. 
— Número Um? 
Riker voltou-se para o Capitão. — É um tubarão perseguindo um único 

peixe. Ignora farnéis mais saborosos em função de um único sobre o qual 
centraliza a atenção. 

— Senhor — disse Troi, subitamente. A voz dela soou como um choque 
na ponte compacta. — Precisamos afastá-la. O disco... 

— Não conseguirá sobreviver ao ataque, eu sei, conselheira, eu sei. 
Escudos defletores em força total. Engenharia, aqui é o Capitão. Já temos 
velocidade de dobra? 

— McDougal, senhor, sim, e apenas um pouco. Posso dar-lhe até dobra 
fator três. 

— Faça-o! E quero uma liberação de emergência de antimatéria ao meu 
comando... 

Riker voltou-se para ele. — Senhor? 
— Vamo-nos certificar de que não possa nos ignorar novamente. Vamos 

derrubar as portas, e agora mesmo. Aquela coisa não irá... 
— Senhor — gritou Yar. — Está indo para cima do disco! Desenvolveu 

velocidade a ponto sete cinco... 
— Estabelecer curso para o centro dela, dobra fator três e acionar! 

LaForge e Data entreolharam-se, como que para se assegurar de que 
ambos haviam ouvido a mesma coisa, e o Capitão o percebeu. 
— Eu disse acionar! — trovejou ele. Então a voz diminuiu-se em um 

sussurro, como um vulcão se preparando. — Vamos direto para aquela 
maldita coisa. 



SETE 
 
 
Picard postava-se na ponte de batalha como se estivesse em uma biga. 

Nas mãos, as rédeas de seus comandados; nos olhos, a imagem do inimigo. 
Mesmo para Riker, que se postava como um tronco de árvore, Picard 

subitamente parecia maior que a vida. Cada nave possuía seu cenário de 
derrota; este era o deles. A despeito da programação primitiva daquela coisa 
lá fora, era muito eficiente e os tinha nas mãos. Teriam de lidar com ela; não 
havia como escapar disso. 

Enchia a tela agora, sem deixar espaços livres, uma parede fulminante de 
cores, o tipo de coisa que uma mãe diz aos filhos para nunca tocarem, nem 
mesmo pensarem em tocar. A seção de batalha direcionou-se àquela parede e 
lançou-se à frente a toda velocidade - com toda velocidade de que era capaz. 
Mesmo dobra fator três - dobra fator qualquer coisa - era impressionante e 
terrível o suficiente para qualquer um em seu juízo perfeito. 

Nos últimos segundos, Riker fechou os olhos. Tinha que fazê-lo, que 
aceitar o fato de que estava prestes a morrer para salvar outros. Este era o 
seu dever implícito - sabia-o; tinha sido a razão pela qual a nave fora 
separada em dois - nestes momentos, a seção de batalha era dispensável. 
Esperava-se que se sacrificassem, que se colocassem no caminho do projétil 
disparado. Esta era a idéia. 

O corpo rijo contraiu-se. Já experimentara o sabor metálico do ataque 
daquela coisa e agora... 

A Enterprise deu de encontro com a parede elétrica bem em seu centro, e 
irrompeu em um espetáculo pirotécnico com ruído ensurdecedor. A 
voltagem assolou toda a nave, acossando todos os painéis, todos os corpos 
vivos, uma terrível concussão após a outra. Espasmos grassaram, cada um 
deles acompanhado de uma explosão de luzes caóticas. Riker ouviu Deanna 
gritar enquanto a coisa se centralizava nela, mas não podia nem mesmo 
voltar-se, nem mesmo olhar. 

Crack... CRAAAAAACK... 
E a nave irrompeu do outro lado da parede - uma nave sacudida, cheia de 

pessoas sacudidas, deixando uma trilha de fogo espectral atrás de si. 
— LaForge, volte direto para os asteróides! Engenharia, aqui Picard... 

Como podia ele falar? Como ainda podia tirar som da garganta? Riker tentou 
novamente voltar-se, desta feita em direção ao Capitão, e conseguiu-o. 
Picard estava curvado sobre a cadeira de comando, um dos cotovelos sobre o 
braço dela, gritando no intercom. — Engenharia! Liberação de emergência 



de antimatéria ao meu sinal - está-me ouvindo? 
— Engenharia... uhmm, nós ouvimos... prontos quando... 
— LaForge, já chegamos aos asteróides? 
Tentando mover as mãos em meio a um campo elétrico que ainda 

crispava por sobre o painel, LaForge rapidamente programava o curso. A 
cada toque nos controles, seus dedos eram atingidos pela voltagem, mas 
continuou até que a nave estivesse em curso para a trilha suja de lixo pré-
planetário, entre o gigante gasoso e a estrela. 

Em meio a uma nuvem fulgurante que envolvia a ponte de ponta a ponta 
e do teto ao chão, Riker esforçou-se para divisar Picard e, para além dele, 
Deanna. 

Ela também tentava levantar-se, as mãos agarradas ao corrimão da ponte, 
o rosto voltado para um dos braços, como que para proteger-lhe os olhos e, 
talvez, muito mais de si mesma. 

Mas, um momento depois, foi a tela que lhe captou a atenção, a tempo de 
ver a coisa abandonar o osso que carregava em suas presas para tentar 
agarrar o outro que via refletido na correnteza. Suas cores fulguraram e 
lançou-se contra eles, agora já enorme na tela, preenchendo-a, disparando 
em direção a eles em velocidade inimaginável. Conseguiram - atraíram-lhe a 
atenção. Bem demais. — Capitão, está vindo sobre nós! — gritou ele, por 
sobre os relâmpagos elétricos à sua volta. 

— Velocidade a toda! — trovejou Picard. Ele também voltara-se e vira. 
— Entrando na área dos asteróides agora, senhor — gritou LaForge, sua 

visão especial mal podendo suportar a dança de luzes ao seu redor. 
A voz de Picard ressoou por toda a nave. — MacDougal, liberar o tanque 

de antimatéria - agora! 
Quando o ejetor foi acionado, soou para todo mundo como uma enorme 

descarga de banheiro. Houve um redemoinho de som, e então um tremor 
assolou as seções inferiores e, em uma manobra de emergência, reservada 
para vazamentos inesperados de containers, a nave regurgitou e despejou 
todo o conteúdo de seu tanque de antimatéria. Esta lançou-se dos exaustores 
do motor de dobra, espalhando-se pelo cinturão de asteróides. Por onde 
encontrou matéria no vácuo do espaço, explodiu. Uma explosão grande, que 
lançou seus tentáculos de fogo aqui e ali por milhares e milhares de 
quilômetros. A cada explosão, todos os correspondentes halos menores de 
explosão enviaram ondas de choque de matéria/antimatéria pelo espaço, 
jogando a nave à frente a cada vez, ao esta tentar escapar. 

A nave passou pelos asteróides e saiu do outro lado, mas tão logo a 
antimatéria foi despejada, a velocidade de dobra diminuiu e foram lançados 
a um engatinhar de impulso. Todos na ponte foram jogados para frente 



quando a nave contorceu-se para compensar o choque do lançamento feito 
em alta velocidade. Riker levantou o braço para proteger os olhos da 
pirotecnia que ainda corria à solta pela ponte, e vislumbrou a tela a tempo de 
ver o rastro das brilhantes explosões amareladas - grandes, pequenas, 
ofuscantes. 

— Manter os escudos como prioridade — balbuciou Picard. — Ficarão 
fracos com somente a velocidade de impulso, e talvez seja preciso 
redirecionar a energia dos phasers para mantê-los. Engenharia, estão me 
ouvindo? — Ainda agarrava-se à sua cadeira e dessa ou daquela maneira 
passava as ordens, ao mesmo tempo que observava a coisa encobrir o 
cinturão de asteróides e comer as explosões. 

Então um último eclodir de cores e voltagem irrompeu pela ponte e 
atingiu a todos com um raio vindo de um circuito exposto. Mas não perdeu 
mais tempo. Assoviou pela ponte com algum tipo de propósito, coalesceu o 
seu vórtice em um nó, e arremessou-se contra Data, como que aspirado por 
ele. Atingiu-o com mão dura, jogando-o de sua cadeira. Cada volt de 
eletricidade de que os outros subitamente estavam sendo poupados agora, 
Data os recebeu a todos. Foi arremessado para os lados e atirado contra o 
corrimão da ponte até que a força não mais pudesse movê-lo. Um invólucro 
de vermelho alaranjado envolveu-o, faíscas pululando em seu interior, 
sacudindo-o. Dentro do invólucro, ele estremeceu e ofegou, os foles que lhe 
serviam de pulmões sendo espremidos com o resto dele. 

— Não! — gritou Geordi. Desta vez, a ameaça era familiar, e nem ela 
nem a reação de Geordi foram inesperadas - para Riker ou para Data. 

Quando Geordi se precipitou de sua cadeira, Riker apanhou-o como um 
velho mestre que apanha o aluno fujão, as mãos agarrando o braço de Geordi 
como um torno. Nesse mesmo momento, Data usou uma daquelas terríveis 
caretas para balbuciar: — Não se aproxime! Geordi... 

A estática crispou pela mão de Geordi quando a estendeu, mas a ordem 
de Data fê-lo recolhê-la novamente. Por meio de seu visor, olhou para o 
invólucro infernal de infravermelho, e este estalou em sua direção com um 
aviso estranhamente inteligível. 

— LaForge, de volta à sua posição! — Picard passou por entre os dois. 
Examinou o campo branco de estática que chiava ao redor de Data. 

Se Data era capaz de sentir dor, sentia-a agora. Se tinham dúvidas quanto 
a isto, não tinham mais. 

Riker postou-se à frente de Data, bem próximo ao invólucro de estática. 
Apenas uma vez desviou o olhar dele, tempo suficiente para olhar para Troi. 
Ela estava no convés superior, agarrada ao corrimão, os olhos arregalados 
para eles, a face marcada pela preocupação e expectativa. Mas, 



considerando-se as circunstâncias, parecia estar bem. 
— Capitão — começou Riker a dizer, esticando uma das mãos como que 

para acalmar a situação, — se pudermos falar com essa coisa agora... 
LaForge adiantou-se, impedido apenas pela presença de Picard. — Não! 

Temos de tirá-lo daí! 
— Esta pode ser nossa única chance — insistiu Riker. 
— Ele não merece estar na sua lista de idiotas, senhor Riker — disse 

LaForge com amargura, quase rosnando. 
— Eu sei — disse-lhe Riker. — Eu sei. Afaste-se. Isto é uma ordem. 

Capitão... 
Picard caminhou ao redor do andróide e da força que o capturara. — 

Sim... sim... calma, todos. 
Aproximou-se tanto que o campo estático percorreu-lhe os braços e 

pernas e provocou-lhe arrepios na pele. — Data, pode ouvir-me? 
O crepitar parou subitamente. Era como se um balão tivesse estourado e 

voltado à sua forma original natural, cores feias e transparentes envolvendo 
Data e repreendendo-o. Sua respiração já não mais era ofegante, embora 
ainda arfasse e se retorcesse contra o que obviamente ainda era um ataque. 
Os olhos estavam fixos no teto fracamente iluminado da ponte de batalha, 
mas movendo-se como se houvessem palavras escritas nele. Piscava e 
forçava a vista, num esforço para tentar compreender o que via. Os braços 
estavam pendendo aos lados, as mãos espalmadas, os longos dedos 
contorcendo-se. 

Riker postou-se vagarosamente ao lado do Capitão e falou em tom baixo, 
quase que sussurrando. — Algum tipo de comunhão harmoniosa está 
acontecendo, como ondas de rádio que fazem um cristal vibrar. De alguma 
maneira, ele é compatível com ela. 

Picard assentiu. 
— Data? — começou ele novamente. — Pode ouvir-me? Pode me 

compreender? 
Por algum tempo, não houve resposta. 
Então, um quase imperceptível — Sim... 
A resposta trespassou a todos como uma lâmina. 
— Data, fale comigo — insistiu Picard, utilizando-se de sua voz 

ressonante como a arma eficaz que era. 
— Eu... 
— Continue. Esforce-se mais. Estou ouvindo. Prossiga. 
— Comuni... sub... circuito... 
— Comunicação? 
— Sim... 



— É o que esperava ouvir. Pode falar com ela? 
As feições pinceladas de Data contorciam-se de frustração. — Não 

posso... transmitir... 
— Continue tentando. Fiquem calmos, todos. Ninguém se mexa. Worf, 

relatório. 
Mesmo o klingon sentiu-se compelido a abaixar o tom de voz na 

presença do ataque do vórtice contra Data. — Ainda ruminando as reações 
de antimatéria no cinturão de asteróides, senhor. Nenhuma indicação de 
mudança de curso. 

— Falando com você... 
A voz de Troi era suave, mas tinha uma inflexão que não reconheciam, a 

ponto de fazê-los voltarem-se para ela, a despeito do aprisionamento de 
Data, quando, tensa, desceu para convés principal. Riker estendeu-lhe a mão 
e ela tomou-a, mas sua expressão era a de alguém que estivesse olhando para 
a luz cegante. Tanto quanto Data, vendo algo que não estava lá. 

— Sua língua — murmurou ela. — Falo nela. 
Riker segurava-lhe a mão, e ensaiou um passo hesitante que o traria para 

mais perto dela. 
— Não — disse Picard firmemente, fazendo-lhe sinal para que voltasse. 

Com um pequeno empurrão, afastou Riker e colocou-se entre eles, 
percebendo que a mão de Troi, subitamente vazia, procurava a de Riker que 
lhe tinha sido retirada. Bem, pelo menos uma parte dela ainda estava ali. 

— Quem é você? — perguntou Picard, cautelosamente. 
Os olhos de Troi começaram a se arregalar com a tensão. 
— Todos... vocês acabem... 
— Não compreendemos. Não sabemos o que você é — disse o Capitão 

claramente. 
Troi começou a tremer - um tremor profundo, advindo de seu próprio 

esforço e do efeito do que quer que estivesse acontecendo a ela. A despeito 
da rejeição de Picard quanto ao folclore de histórias de fantasmas, a ponte de 
batalha assumiu aquela aura enevoada elemental de uma sessão espírita. A 
própria Troi parecia-se com um espectro agora, algo de eras negras, de 
épocas em que a ignorância deixara marcas indeléveis na imaginação de 
todos os homens para todo o sempre. Ela era um sussurro de lenda, de 
alguma forma transferida para o presente. Seus cabelos brilhavam, puro 
ébano sob raios e, a despeito de todas as luzes ao redor de Data, seus olhos 
ainda possuíam a mesma cor negra de sempre. Ainda assim, por entre o 
encantamento, havia também a obra consciente de um cientista. E nem por 
uma vez foi lhes permitido esquecer de que Data também estava envolvido; 
o fulgor crepitante do vórtice ao redor dele resvalava pela face de Troi como 



um lembrete constante e sem padrão. 
Riker deu um passo hesitante em direção a ela, e sentiu-se grato por 

Picard não tentar impedi-lo. — Deanna... - começou ele a dizer. Mas não 
sabia o que dizer depois. 

Troi forçou-se a falar. De alguma maneira, podiam perceber e 
compreender que a insistência vinha da parte dela e de ninguém mais. — 
Vocês... podem acabar... com ela. 

O Capitão apertou as pálpebras, como que para poder ver as palavras. 
Algo no modo com que ela falou fê-lo fazer um sinal a todos para que 
ficassem em silêncio. 

A voz dela ainda era suave. Um mero sussurro. Mas possuía um poder, 
um grau de decisão que Picard não esperava ouvir num momento como este. 
E quando uma frase se acabava, estava encerrada mesmo. Seu esforço 
desapareceu, e foi-lhe permitido respirar profundamente, e os padrões de luz 
que se refletiam em sua face começaram a se esvanecer. 

Riker e Picard voltaram-se e, como esperavam, lá estava Data, 
parecendo-se mais com ele mesmo e menos com os fogos de artifício do dia 
da independência. 

— Ninguém se mova! — avisou Picard. — Esperem até que se tenha ido 
por completo. 

A despeito da ordem, Riker foi até Troi, mantendo o olhar fixo sobre ela, 
enquanto Data reluzia, e quando ela subitamente desmaiou, já estava quase 
ao seu lado. 

Suas faces empalideceram, e Troi caiu tão pesadamente que Riker quase 
não conseguiu apanhá-la. Conseguiu segurá-la pelo braço e impedir que a 
cabeça batesse no corrimão da ponte, mas ela pendia em sua mão como um 
peixe pego no anzol, até que ele pôde ajeitar-se melhor e colocá-la ao chão 
do convés. Ajoelhou-se ao seu lado, afastando-lhe da fronte as médias negras 
de cabelo, e olhou para cima ainda a tempo de ver que o mesmo sucedia a 
Data. 

O corpo mais denso do andróide foi ao chão do convés com grande ruído 
e tanto Geordi como Worf estavam lá para virá-lo de costas. À meia-luz Que 
subitamente se restabeleceu na ponte, ele parecia frustrado e confuso mas, ao 
contrário de Troi, estava consciente. 

Picard lançou o olhar uma vez pela ponte, a fim de certificar-se de que o 
efeito elétrico havia-se ido de fato. Então: — Yar, condição da criatura? 

— Ainda envolvida com os asteróides, senhor — informou ela, — 
embora ainda esteja perseguindo deliberadamente as explosões de 
antimatéria. Parece não compreender o que sejam os distúrbios. Não parece 
saber o que deve fazer. 



Picard disse, irritado. — E não é o que acontece a todos nós? LaForge, 
deixe Data aos cuidados de Worf e tire-nos daqui depressa. 

— Sim, senhor - direção? 
— De volta para o disco. Enquanto ainda temos a chance. 
Com isso, ajoelhou-se ao lado de Riker, que parecia perdido ao lado de 

Troi. - Está viva? 
— Sua pulsação soa como um tambor — disse Riker — Nestas 

circunstâncias, quem sabe o que isso pode significar? 
— Prefiro pensar que significa que está tudo bem — disse Picard 

tristemente, — uma vez que é tudo o que temos no momento. 
— Vamos restabelecer contato com o disco, Capitão? — perguntou 

Riker, embora conhecesse a resposta. Desta vez, a união das seções não 
significaria que os problemas haviam-se acabado. Muito pelo contrário. 
Significaria que haviam fracassado completamente. 

Picard olhou para a tela. — Parece que cantamos antes do amanhecer. 
Tasha, contate o engenheiro Argyle e informe-o de que vamos apanhá-los. 

— Sim, senhor; agora mesmo. 
— Faça-o em freqüência baixa, com o mínimo possível de palavras. 
— Sim, senhor. 
Agora o Capitão abaixou a voz, ao virar-se para Riker e tentar sentir o 

pulso de Troi. — O que você entendeu disso tudo? As palavras que ela 
proferiu... e estaria ela em contato com a mesma coisa que fez contato com 
Data? 

Riker meneou a cabeça. — Está tudo muito obscuro. O que quer que 
seja, não parece afetá-los de maneira igual. Ela continua a falar dessas -bem, 
dessas pessoas como se as conhecesse, e a coisa não brilha ao redor dela 
como acontece com Data. E não a aprisionou. O senhor percebeu que ela 
ainda podia mover-se? É como se o campo elétrico da entidade se 
centralizasse nele mas falasse por meio dela. 

— Sim, mas estas mensagens que ela tem captado - quão acurado é o seu 
poder telepático? Nunca vi algo parecido nela antes. Você sabe tão bem 
quanto eu que a telepatia betazóide é uma subfreqüência e parece 
sobrenatural, mas isto é perfeitamente explicável cientificamente. No 
entanto, esta história de se portar como um médium espírita... Não engulo. 

— Se lhe servir de alguma ajuda — disse-lhe Riker, — nem ela engole, 
senhor. 

— O que foi que ela disse? Podemos acabar com ela? Acabar com o 
quê? — Inclinou a cabeça, aproximando-se mais de Riker, e baixou a voz. 
— Você tem alguma idéia afinal? 

Riker umedeceu os lábios. Então era para isso que um Imediato servia -



para oferecer hipóteses a respeito de coisas sobre as quais nada sabia. 
Fabricar respostas do nada. Contudo, algumas vezes essa era a melhor 
maneira de se conseguir uma resposta: arar o solo até se chegar a uma parede 
ou a um lençol de água. — Acabar com ela. Nós podemos. Fico imaginando 
se isso quer dizer nós mesmos, especificamente. Poderia talvez estar se 
dirigindo às essências de vida que Troi captava? 

— Ou melhor, estariam falando a elas? Vou-lhe dizer algo — disse 
Picard, com súbita convicção, — assim que estes dois puderem se colocar 
em pé novamente, vamos colocá-los lado a lado e obter algumas respostas. 
Temos as mensagens bem em nossas mãos, e simplesmente não as estamos 
interpretando corretamente. Já é hora de o fazermos. 

— Como está ela, senhor Riker? — Tasha Yar mantinha a voz baixa. 
Temerosa de atrair atenção para si, possivelmente por haver saído de seu 
posto neste momento crítico, ajoelhou-se ao lado de Troi e curvou-se sobre 
ela, sussurrando. 

— Não sou médico — disse Riker com simplicidade, deixando sua 
frustração transparecer. Se tivesse tempo de deixar seu posto, Troi estaria a 
caminho da enfermaria auxiliar, mas não dispunha daqueles segundos extras 
para dá-los a ela. Assim, ela ficaria ali, sob suas mãos, ao alcance de sua 
vista, sob os parcos cuidados que podia oferecer-lhe. 

— Senhor, vamos nos juntar à seção do disco? — perguntou Yar. Olhou 
para ele com olhos de quem desejava que tudo estivesse bem, e parecia tão 
inocente e esperançosa como um desenho de Walt Disney. 

— Não acho que tenhamos muita escolha — disse ele. — Simplesmente 
não deu certo. Acostumamo-nos a situações que dão certo, e é difícil aceitar 
uma que não deu. Azares do destino. Isso é tudo, Tenente. — Fez um sinal 
com a cabeça, dispensando-a, silenciosamente ordenando que retornasse ao 
posto, mas ela não se moveu. 

— Senhor Riker? 
— Sim, o que é? 
— Senhor... foi minha a idéia de separar os discos. 
Tasha fez uma pausa, esperando ganhar sua atenção novamente. Quando 

conseguiu, apertou os lábios finos e perguntou: — Devo desculpar-me com o 
Capitão? 

Riker deixou-se cair naquele poço de desejos nos olhos dela, apenas por 
um momento. Os olhos dela estavam maquiados com um leve traço de 
delineador e um toque de rimei; mas não muito, como se estivesse incerta e 
constrangida com sua feminilidade. Riker percebeu que estava fascinado por 
aquelas finas linhas amarronzadas, ora um tanto borradas e não uniformes. 
Tasha Yar era um poço de boas intenções. Se Riker não tivesse olhado os 



arquivos pessoais dos oficiais de ponte quando assumiu o seu posto na 
Enterprise, teria dado uma olhadela para aqueles olhos e para aquele corpo 
rijo e longilíneo, e a teria colocado como professora no jardim-de-infância, 
para ensinar todas as crianças a bordo, que se alegrariam em ver aquele rosto 
todos os dias. 

Sentia-se assim nesse momento - como se ela fosse a criança e ele o 
mestre. Não havia nada em seu rosto ou em seus olhos que pudesse 
relembrá-lo de sua criação em meio a uma colônia que era mais uma 
desculpa patética de tentativa de colonização. No entanto, ele pensou nisso. 
Uma colônia que se havia de fato separado da Federação. Sua economia 
entrara em colapso no espaço de três décadas depois disso. Aquela colônia 
distante, onde as gangues tornaram-se supremas, um lugar que não se parecia 
com nada tanto quanto se parecia com o cenário pós-Revolução Francesa, 
um lugar onde um mau sistema havia sido derrubado em nome do povo, e 
substituído por algo totalmente pior. Um lugar onde a vida no dia-a-dia fazia 
o Reino do Terror parecer organizado. Turbas, gangues, indulgência de uns, 
fome de outros, pais ensinando os filhos a se arranjarem sozinhos porque a 
auto-suficiência significava sobrevivência. Crianças vivendo como ratos no 
lixo. E, entre elas, Tasha. Sobrevivendo. Correndo. Lutando quando 
necessário; comendo quando pudesse. Desenvolvendo um propósito em sua 
mente que lhe permitiria, em tempo recorde, chegar a chefe de segurança de 
uma nave estelar. Isso não acontecia todos os dias. 

Uma péssima maneira de se crescer. Depressa demais, dura demais, 
imperdoável demais. Não havia passado por aquelas experiências que todas 
as meninas têm; todos aqueles risinhos e esconde-esconde atrás umas das 
outras; aqueles olhares furtivos e apaixonados e a maravilhosa ignorância 
que permite a uma menina acreditar no que vê pela primeira vez. Para Tasha, 
não tinha havido espelhos nem agitação; e mesmo que tivesse, não se teria 
ela assustado com aquela adolescente emaciada, cujo cabelo fora cortado 
para fazer com que parecesse com um menino - o que evitaria que chamasse 
a atenção daqueles da escória que haviam tomado o estupro por hábito? A 
partir do dia em que a mãe adotiva de Tasha, pela primeira vez, lançara mão 
de uma faca e cortara as longas trancas da filha de quatorze anos que lhe 
chegavam à cintura, Tasha aprendera a lidar com as situações. 

No entanto, podia agora olhar para ele com esta absoluta limpidez, essa 
completa fé nele e em tudo o que via ao olhar para um oficial superior, tudo 
o que a Frota Estelar significava para alguém que havia crescido sob o 
domínio da turba. Ao olhar para ela agora, meia tonelada de 
responsabilidade caiu-lhe sobre os ombros. O que poderia ele dizer que não 
abalasse essa fé tão asséptica? Ela era mais forte com ela do que sem ela, um 



oficial melhor em sua pureza, do que a mulher em que poderia haver-se 
tornado se tivesse cedido a toda a amargura a que tinha direito de sentir. 

Por sobre Troi estendida no chão, Riker segurou o cotovelo de Tasha. — 
Faça o que fizer — disse ele, — não peça desculpas. 



OITO 
 
 
Atrás deles, explosões de antimatéria ainda iluminavam o sistema 

planetário em todas as direções. Era incrível que tão pouca quantidade de 
antimatéria juntando-se a tão pouca quantidade de matéria pudesse resultar 
em tamanha conflagração. 

Afastar-se da vizinhança imediata era bastante fácil - a criatura não 
estava observando no momento, ocupada em devorar a energia pura das 
reações de matéria/antimatéria por entre os asteróides e, portanto, a seção de 
batalha gozava de uns poucos segundos extras para navegar pelas ondas de 
choque provocadas pela detonação e retornar para a seção do disco. Fácil, 
considerando-se o que já havia ocorrido hoje. 

Juntar as naves era outra coisa. 
Riker postava-se ao lado do posto de ciências, onde Deanna Troi agora 

se assentava. Parecia perturbada, exausta, dolorida, melancólica, como 
alguém que acabara de receber más notícias; mas parecia consciente das 
circunstâncias, talvez até demais. 

Ao observar na tela que a seção do disco se aproximava deles, Riker 
sentiu um arrepio. Esta era a parte perigosa - a diferença entre se tirar um 
grande navio da doca e colocá-lo de volta. Ou talvez fosse como aportar um 
daqueles porta-aviões que a tela lhes havia mostrado. O ângulo tinha que 
estar correto. Cada elo, junção e conectores tinham que se juntar aos seus 
respectivos encaixes. Felizmente, a Enterprise possuía computadores para 
realizarem essa tarefa. Não era necessário fazê-lo manualmente, embora este 
fosse o termo que usavam para definir a reconexão semi-automatizada. 
Operar manualmente os mecanismos, de fato, levaria todo um dia e uma 
parte da noite. Mas, no momento, Riker estava feliz que Picard observasse 
tão cuidadosamente as duas grandes naves se aproximarem uma da outra, o 
disco completamente parado, e a seção de batalha movendo-se pela inércia, a 
fim de não atrair a atenção da entidade. Em nenhum outro momento estariam 
tão impotentes quanto nestes últimos cinco pés antes da reconexão. 

No último instante, uma onda de choque, proveniente das explosões de 
matéria/antimatéria no cinturão de asteróides, atingiu as duas naves, 
passando por elas como uma navalha. 

— Reverter! — ordenou firmemente Picard. A nave moveu-se conforme 
o ordenado. — Estabilizar. Com habilidade agora - talvez não tenhamos uma 
outra chance. Aproximação com raios tratores de freqüência fechada. 
Coloque-nos lá. 



— Sim, senhor — resmungou LaForge, suando. 
— Worf, ajude-o. 
— Sim, senhor — respondeu Worf. Deixou Data sentado nos degraus do 

convés e sentou-se ao painel de operações. 
Data piscou e observou, mas não fez menção de solicitar que ele próprio 

reassumisse o posto que era seu; de fato, Riker pôde notar uma grande 
preocupação nele. 

Agora o quê? pensou ele. Olhe para ele. Parece que uma resposta direta 
lhe faria tão bem quanto a mim. Talvez tenha tentado demais. Talvez tenha-
me levado muito a sério e permitido que aquela coisa entrasse nele e o 
cozinhasse. Da próxima vez, manterei minha boca fechada. 

Talvez. 
O convés sumiu debaixo de seus pés. Agarrou-se ao corrimão e olhou 

para a tela a tempo de ter uma visão parcialmente iluminada dos juntores de 
atracação da seção do disco. Então a tela ficou escura e desligou-se 
automaticamente. 

— Atracação completada, Capitão — informou LaForge. — Todas as 
seções, todas as junções em condição verde. O chefe de atracação informa 
que está tudo bem. 

— Informe-o de que a mensagem foi recebida. Parada total. Bem — 
disse Picard com um suspiro, — esse foi o maior fiasco que já presenciei. 
Evidentemente não haverá um modo fácil de sairmos dessa. 

— Ordens, Capitão? — perguntou Riker. 
— Capitão! — gritou Yar. — A coisa desapareceu! 
A ponte bem poderia ter girado por debaixo deles, tamanha a rapidez 

com que todos se voltaram. 
— Desapareceu? — repetiu Picard. — Assim? 
— Mais depressa do que isso ainda. — Yar olhava para seu equipamento 

como se estivesse mais zangada pelo desaparecimento do fenômeno do que 
por seus ataques. Era permitido à coisa desaparecer, mas não sem antes 
informar à oficial de segurança. — Nenhum rastro, nenhuma energia 
residual, nada. Apenas deixou de existir. 

— Encantador. Parece estar brincando conosco. Bem, eu diria que isto 
confirma a hipótese de Data a respeito da interdimensionalidade dela com 
um estilo um tanto alarmante. 

— Talvez devêssemos sair da área enquanto podemos, senhor — sugeriu 
Riker. 

— Oh, não, por nada nesse Universo, Número Um — respondeu o 
Capitão, — literalmente. 

— Mas se... 



— Não compreende? Demonstrou claramente que não é um inseto nem 
um tubarão. É uma aranha. Movemo-nos, e ela pula sobre nós. Tudo o que 
tem a fazer é esperar - esperar até que nos movamos. E isso não faremos. — 
Voltou-se para todos, um olhar de espera em cada um dos tripulantes da 
ponte de batalha, e disse autoritariamente: — Parada total. Desligar todos os 
sistemas, inclusive os internos, com exceção dos sistemas básicos de 
sustentação da vida. Desligar tudo o que puder ser desligado. Suspender 
experiências e testes de qualquer natureza a menos que eu ordene 
especificamente o contrário, todos os processadores de alimentos, todos os 
utensílios exteriores, terminais, hologramas, comunicações internas, 
geradores, sistemas de encanamento, tudo. Reduzir a luz e sistema de 
aquecimento interno da nave a um mínimo. Manter baixos os níveis de som. 
Dizer às pessoas para chegarem aonde estavam indo e ficarem lá. 
Fecharemos os turboelevadores em dez minutos e usaremos as escadas de 
manutenção. Todos entenderam? 

Riker inclinou a cabeça, demonstrando dúvida. — Não sei por quanto 
tempo poderemos suportar tais condições. 

Os olhos escuros de Picard estreitaram-se. — Muitas cidades já 
suportaram um blackout antes, senhor Riker — disse ele, — e nós também o 
faremos. Desde as guerras com submarinos e bombardeios, grupos de 
pessoas tiveram que suportar períodos cruciais de silêncio. 

— Essas pessoas eram militares treinados para tanto, senhor. Será muito 
mais difícil para... 

O Capitão silenciou-o com um menear de cabeça e abaixou a voz 
inesperadamente. — Não insulte a todos. 

— Certo. Queira desculpar, senhor. — Riker voltou-se para Worf e 
disse: — Todos os sistemas em toda a nave, conforme o ordenado. 
Verificarei tudo pessoalmente. 

O Capitão assentiu. — Tão logo voltemos para a ponte principal, quero 
uma checagem completa de todos os sistemas, em preparação para 
alimentarmos com antimatéria das reservas o tanque principal, a fim de 
compensarmos a nossa perda de há poucos momentos. Quero que seja uma 
operação tranqüila, Riker. É uma quantidade muito grande de energia 
trocando de lugar, e não queremos que isso seja detectado. Avise a 
engenharia. Ficarão com as mãos cheias com a troca e o recarregar para 
energia de dobra. 

— Sim, senhor, eu o farei. 
— Atenção todos, preparar para transferir o comando... 
— Capitão... — Troi manifestou-se abruptamente e levantou-se 

desajeitadamente. Se não tivesse se segurado na cadeira de comando, 



poderia ter caído, mas algo além de puro vigor físico a mantinha em pé. 
O Capitão segurou-a pelo braço. — Conselheira, fique onde está. Quero 

que a doutora Crusher a examine novamente. 
— Mais tarde, por favor. Capitão, posso falar-lhe em particular? — 

perguntou ela, dando uma olhadela para Riker. — Isto é... é pessoal, para 
mim, senhor. 

O Capitão permitiu-se observar longamente os olhos dela, sua expressão, 
o grau da força com que sua mão agarrava-se em seu braço - algo que não 
parecia perceber que estava fazendo - e mediu sua sinceridade como se fosse 
um detector de mentiras. Seu sistema de aferição era sua experiência, uma 
habilidade duramente adquirida de julgar o que ouvia pela expressão dos que 
falavam, pelo tom de voz e suas modulações, pelo piscar de olhos, e pela 
movimentação de cílios. Acreditava nela, acreditava que isto não era apenas 
um capricho, que tinha algo crucial a dizer e ainda era racional o suficiente 
para conhecer a diferença. 

Percebeu que Riker se aproximava, sabia que o Imediato olhava por 
sobre seu ombro, aproveitando-se de sua altura para olhar para Deanna Troi 
e silenciosamente perguntar se talvez poderia ser também envolvido em seus 
segredos. Isto já fez com que a decisão do Capitão fosse ardilosa. 

— Muito bem — , disse Picard. Tomou Troi pelo braço e dirigiram-se ao 
turboelevador. — Atenção todos - transferir o comando de volta à ponte 
principal imediatamente. Riker, com Data. Consiga algumas respostas. 
Vamos atacar este problema nas duas frentes. Conselheira, para minha sala 
de reuniões. O resto de vocês - a seus postos. 

Riker observava, talvez um pouco ansioso demais, enquanto o Capitão 
conduzia Troi à saída da ponte de batalha. Ele podia viver sem ela; talvez 
precisasse fazê-lo. Interrompera todos os relacionamentos quando aceitara 
este posto, contemplando vinte anos de um único propósito, e mantivera 
aquela promessa feita a si mesmo. Até que entrara na nave propriamente 
dita. Até que ela aparecera do nada e flutuara em sua direção. De repente, os 
anos à frente pareciam-se mais com um teste do que com um dever. Seria 
imprudente que os comandantes a longo prazo se envolvessem em 
relacionamentos? Essa coisa toda sobre se ter famílias a bordo da nave - isto 
era tão novo. Saberia alguém se os comandantes de naves reagiam de 
maneira diferente quando seus entes queridos estavam a bordo, do que se 
pudessem se divorciar de tudo e se concentrar apenas nos perigos em 
questão? 

Deanna saberia. E ela é a única pessoa a quem não posso perguntar. 
Foi arrancado de seus pensamentos quando duas formas passaram por 

ele em direção ao turboelevador. Diante dele, Yar e Worf estavam no 



elevador junto ao Capitão e Troi. Geordi também passou por ele, seguido de 
Data. 

Riker segurou Data pelo braço. — Data, você fica aqui. 
LaForge começou a sair do elevador. Pela linha do queixo e dos ombros 

retesados, podia-se perceber nele a determinação de ser protetor em relação a 
Data. Mas bastou um rugido do Capitão para fazer com que deixasse o 
andróide nas mãos de um oficial superior que, em relação a Data, podia ser 
tudo, menos compreensivo. — Sim, senhor — disse ele, o tom de voz baixo, 
como que para prevenir Riker. 

Talvez não fosse insolência, e talvez não fosse um aviso. Mas Riker não 
podia culpá-lo se o fosse. 

As portas do turboelevador se fecharam com um ruído surdo. 
Data continuou, por alguns segundos, em frente ao elevador, um olhar 

demonstrando seu desejo de ter acompanhado os outros. Na verdade, foi por 
mais do que alguns segundos. Foi por tempo suficiente para se perceber o 
óbvio. Quando finalmente começou a virar-se, estava totalmente a postos e 
atento - algo reconhecido tanto por ele quanto por Riker como 
dolorosamente desnecessário. 

— Como se sente? — perguntou o Imediato. 
— Operacional — disse Data, embora fraco. 
— Quer sentar-se? 
— Não, obrigado, senhor. Ficarei em pé. 
Assim será mais fácil para me afastar de você, meu caro. Vamos lá, Will, 

vamos com isso. — Você tem um relatório a fazer a respeito do que lhe 
aconteceu. 

Não era exatamente o que esperara que fosse dizer ao abrir a boca, mas 
Riker encarava Data, esperando pela resposta, dizendo a si mesmo que 
encontraria um meio de introduzir o outro assunto, mais cedo ou mais tarde. 

— Tenho algumas novas informações, senhor — respondeu Data, — 
embora nem todas estejam claras. 

— Estou ouvindo. Faça um relatório conciso. 
Data assentiu, e então ficou a pensar nas palavras certas. 
— O fenômeno — começou ele, com vagar, — é como eu. 
— Como você? Alguma forma de... — Riker interrompeu-se, sentindo-

se constrangido ao Data terminar a frase. 
— Um mecanismo — disse o andróide. — Feito por alguém. Uma 

ferramenta viva, fabricada em um nível tão elevado de engenharia que pode 
ou não ser uma forma de vida. 

— Você então chegou a falar-lhe? 
— Estive em contato. Entretanto, não ouso dizer que houve uma 



conversação. Tirou de mim tudo o que quis e me deu apenas o que 
igualmente quis. Talvez eu estivesse muito longe da fonte geradora disto. Ou 
talvez simplesmente não tenha sido construído para ser um transmissor - 
como pensei que fosse. 

— Data, não esperamos que você... 
— Talvez se puder sair a sós em uma nave auxiliar, consiga um contato 

mais profundo. 
— Não seja louco — vociferou Riker. — Ninguém vai sair da nave, nem 

mesmo você. 
Até que o dissesse, Riker não pensara na implicação de suas palavras, 

mas agora segurava a respiração e esperava que Data passasse por cima da 
questão. 

— Este mecanismo é perigoso para nós, senhor. Não me restam dúvidas 
quanto a isto — prosseguiu o andróide. A iluminação fraca da ponte de 
batalha ressaltou a rigidez de sua coloração. — É apenas uma questão de 
tempo até que aprenda a diferenciar a matéria em geral nesta área do espaço 
ou naquele sistema planetário próximo e a construção da Enterprise. 
Destruirá a nave, como destruiu o Gorshkov há três séculos. 

— Um momento, Data — disse Riker, levantando a mão. — Não temos 
certeza de que foi isto que aconteceu ao Gorshkov. 

— Eu tenho certeza. Vai nos destruir de maneira singularmente violenta 
tão logo lhe seja possível. Pretende destruir-nos assim que puder nos 
encontrar novamente. 

Tinha plena certeza disto, o que demonstrava em sua expressão. Estava 
mais impassível que o usual, e Riker teve que esforçar-se para detectar 
quaisquer sinais de emoção. Data podia ser um andróide, mas seu rosto era, 
quase sempre, agradavelmente animado, e esta ausência de expressão 
incomodava Riker. O comportamento habitual de Data o teria tranqüilizado 
um pouco. 

Perguntou, vagarosamente. — Percebeu algo que o ajudasse a 
compreender a natureza daquela coisa? 

— Foi construída há eras e congrega o poder de destruição de várias 
naves estelares — disse Data sem inflexão. — Entretanto, o que é mais 
perturbador, senhor, é que acredita possuir permissão para utilizar este poder 
conforme bem quiser. 

— Ótimo — grunhiu Riker. — Já vi tanques de guerra com mais 
discrição do que essa coisa. 

Data ficou em silêncio. Nessas ocasiões, não se podia ter exatamente 
uma conversa amena com ele. O silêncio foi longo o suficiente para fazer 
com que Riker se sentisse desconfortável. 



— Prossiga — disse ele, com um leve toque de aborrecimento. 
— Como disse, pode ser um nível de evolução de maquinário, tão 

elevado que está virtualmente vivo. 
Uma perspectiva sombria, pensou Riker, mas felizmente não disse nada. 

—E? 
— E... destrói naves mecânicas que contêm energias que consegue 

reconhecer, ao mesmo tempo em que preserva as essências dos seres vivos 
envolvidos. 

— Mas por quê? Por que vagaria pela Galáxia sugando essências de 
vida? Quem construiria uma máquina para destruir naves mas preservar a 
matéria de consciência viva? Não faz sentido. 

— Desconhecido, senhor. Mas isto faz sentido de um ponto-de-vista 
defensivo. Ainda não descobrimos se reage com planetas como um todo da 
mesma maneira que com naves. Se assim for, pode ser uma arma de defesa 
que se voltou contra o próprio criador. 

— Seria esta uma possibilidade real? 
— Não, senhor. E apenas uma suposição. 
— Mas ela incondicionalmente preserva a vida - o quê? - forças vivas? 

Dos seres que absorve? 
— Não apenas isto, senhor, mas também toda a consciência. Memórias, 

desejos, tudo. Para todos os efeitos, estão vivos dentro dela. 
Cruzando os braços, Riker debruçou-se sobre o corrimão da ponte e 

ponderou a idéia. — Imagine não ser escravizado pelo tempo. A humanidade 
tem buscado esse tipo de Utopia há eras. Ausência de desejo, fome, medo, 
dor, morte... Fico imaginando como isso seria. — Por um bom tempo, ficou 
ali a cismar. Parecia uma idéia idílica, quase bíblica. Quantas pessoas 
olhavam para o espaço quando pensavam em céu? Deixou o corrimão, 
aprumando-se, e colocou o dedo em riste. — Há duas coisas acontecendo 
aqui — postulou ele. — Corrija-me se estiver errado... 

— Eu o farei, senhor. 
— Uhm... sim. Estamos tendo dois tipos de contato aqui? Você com o 

mecanismo, ou o que quer que seja, e Troi com as essências de vida 
aprisionadas dentro dele? 

Os olhos de Data moveram-se para o lado, por um momento, com um 
olhar perturbadoramente computadorizado de cálculo. Permaneceu imóvel 
por alguns segundos e então ergueu as sobrancelhas. — Isto parece 
descrever a evidência, senhor. A conselheira Troi parece ser o veículo com 
menos resistência às essências de vida em sua tentativa de nos contactar. 
Estas parecem estar separadas da entidade que as contém. Eu mesmo deveria 
ter pensado nisso. 



— Você já está fazendo o suficiente — disse Riker, tentando amenizar a 
situação, ao sentir a secura que permeava as palavras de Data mesmo nesse 
momento. 

Então o andróide disse: — Não, senhor... não o suficiente. Posso ter 
tecnologias dentro de mim que nem eu mesmo conheça e nem saiba utilizar 
ainda. De alguma maneira, o mecanismo e eu possuímos respostas mútuas 
congruentes. Creio que... — Interrompeu-se novamente, desta vez de 
maneira mais emotiva. Não olhou para Riker, mas fixou o olhar na tela à 
frente, desligada no momento, em meio à parede cinza. — Apenas com força 
de impulso e escudos de vôo acionados, ela não nos atacou. Creio que dirigiu 
o foco sobre mim e então foi capaz de encontrar a nave... 

— Não se superestime — interrompeu Riker. — Ela encontrou Troi 
primeiro e então a mim. Você foi o terceiro em seu teste gastronômico; 
assim, não comece a se culpar. Isto é muito... humano. 

A leveza pretendida não permeou suas palavras. Muito pelo contrário. O 
silêncio súbito de Data era pesado. 

Riker esfregou as mãos e fez nova tentativa. — Olhe, Data, a respeito de 
antes... 

— Se me permite, senhor — disse Data, rapidamente — sua percepção a 
respeito de minha natureza é correta. Parece que eu... tenho estado a me 
iludir. Aparentemente... sou mais mecânico do que vivo. 

Riker adiantou-se, aproximando-se mais dele, tentando não parecer um 
oficial superior sobrepondo-se a um subalterno. Quando começou a dar 
exatamente esta impressão, parou e olhou para Data. — Agora ouça. Quero 
que nos entendamos. 

— Sim, senhor — disse o andróide com clareza. — Não é sua culpa 
que... ao mesmo tempo em que não posso estar vivo, estou aparentemente 
programado para me iludir a esse respeito. 

A frase ressoou pela ponte de batalha vazia. Alguns momentos se 
passaram, acentuando o fato de que não havia nenhuma resposta real para 
isso. 

Data aprumou-se então, como que para varrer o desconforto da situação. 
— Quem quer que seja que tenha construído a entidade lá fora sabia o que 
era estar vivo. Conhecia a vida e sabia como preservá-la mesmo quando o 
corpo se vai. E ela pode reconhecer claramente uma máquina pelo que ela é. 

Meneando a cabeça, Riker suspirou. — Não está facilitando as coisas 
para nenhum de nós. 

Data empertigou-se, mudando de posição. 
Riker estendeu a mão e disse: — Não é necessário que se posicione em 

sentido. À vontade, por favor. 



Data lançou-lhe um rápido olhar. Então cruzou os pulsos às costas e 
olhou para o chão. — Parece que eu também sou um mecanismo — disse, 
introspectivamente. — Um utensílio. Não uma criatura. Não apenas posso 
não ser humano, como posso nem mesmo me qualificar como uma forma de 
vida. Posso estar menos vivo do que o primeiro protozoário que murmurou 
em meio à turfa primordial da Terra. 

Com um franzir de cenho compreensivo, Riker esforçou-se para digerir o 
conceito segundo a perspectiva de Data. Subitamente sentiu-se arrasado por 
seu próprio erro, por sua própria inabilidade para lidar com essa situação. 

— Sou um aparelho versátil — prosseguiu Data, ainda olhando para o 
chão. Sua voz estava totalmente desprovida do tom emocional que permearia 
uma voz humana em um momento como este; entretanto, havia um peso em 
seu tom que emprestava um senso à sua confissão. A dura, porém fraca, 
iluminação da ponte de batalha dançava pelos contornos suaves e pálidos de 
suas sobrancelhas e da linha de seu queixo. — Sou um instrumento. Nenhum 
ser humano de verdade pode fazer as coisas de que sou capaz. Isto, por si só, 
já deveria ter-me servido como prova há muito. 

— Parte da arte de se ser humano — tentou Riker, agarrando-se a um fio 
tênue, — é aceitar os talentos que se tem tanto quanto as falhas. Esta é uma 
equação que nenhuma máquina pode computar. 

— Por favor, senhor — disse o andróide, olhando para ele - um gesto 
que cortou Riker como se fosse uma lâmina. — Se, de fato, não sou nada 
mais do que uma máquina, então não posso ter um senso de mim mesmo ou 
de consciência, mas apenas uma programação que inclui uma ilusão disto. 
Estes são os fatos que eu posso ter de aceitar. Fui claramente relembrado 
pelo meu contato com o mecanismo alienígena de que sou... um embuste. 

Riker contraiu-se. Esta era uma amostra daquilo que o Capitão Picard já 
devia saber. Riker notara que, por vezes, o Capitão engolia certos 
comentários que pudessem vir a ser ousados, rudes ou mesmo confortadores. 
Mas talvez tivesse aprendido da maneira mais difícil: controlando a vontade 
de explodir. Um oficial superior é sempre ouvido, e tudo o que diz é sempre 
lembrado. Nada pode ser casual, nada pode ser emocional sem o risco da 
dor. Era o preço das altas patentes. E isso não passaria. Agora que o assunto 
era o centro da questão, ele não sabia se Data estava vivo ou não, e não 
deveria ter aberto sua grande boca. Nunca realmente pensara que Data 
levaria tão a sério os seus comentários - mas talvez isso se devesse ao 
andróide dentro dele também. 

Viu nos olhos de Data, em sua expressão, uma intensa necessidade de 
definir e descobrir sua verdadeira natureza. E aqui estou eu, no centro desta 
batalha. Parte dela pode ser ter que admitir uma verdade não muito 



agradável. 
— Não sei o que você é, admito-o — disse a Data, com a voz contraída. 

— Não estou qualificado para tanto. Mas a Frota Estelar o examinou e você 
se qualificou como vivo. Isto basta para... 

— Por máquinas, senhor — relembrou Data, dolorosamente. — As 
máquinas relatarão o que lhe disserem para relatar. Nenhum humano olha 
Para mim e pensa que sou humano também. E o senhor, mais do que 
qualquer outra pessoa, ainda me trata como uma máquina. 

Até que o peito começasse a doer-lhe, Riker nem mesmo respirava. 
Sobre o que teria ele pensado, admitindo a verdade? O que acontece quando 
isso lhe acerta em cheio no rosto e insiste que olhe de frente? 

— Senhor — começou Data, solenemente uma vez mais. — Se puder 
retirar-me agora... 

Com tristeza, Riker apoiou-se na cadeira de comando e assentiu. 
— Dispensado. 
Por detrás dele - não se voltou para olhar - veio o som sibilante das 

portas do turboelevador e o ruído suave por detrás da parede que surgiu 
quando o elevador disparou pela nave. Riker ficara a olhar detidamente para 
o lugar onde as botas de Data haviam deixado uma leve marca no carpete. 
Respirou profundamente, embora de nenhum conforto lhe servisse, e ouviu a 
gravidade da própria voz. 

— O homem de lata deseja um coração. 
 

***  
— Você queria privacidade e agora a tem. Tudo o que peço é que faça 

bom uso dela, Conselheira. 
Suas mãos brancas e delicadas tremiam e nada, nada, podia fazê-las 

parar. Não se culpava pela falta de controle - de fato, nem mesmo tentou 
fazê-las parar. Tentar reprimir o que estava sentindo e experimentando só lhe 
faria mal. Mas o Capitão estava ali e pronto para ouvir uma confissão -uma 
confissão que tomaria um único problema e o multiplicaria. Pensara que 
encontrar as respostas a ajudaria, aliviaria seu fardo - mas não. Sabia agora 
muito mais coisas do que há uma hora, e nada ficara mais fácil. A clareza, 
neste caso, era mais dolorida do que a escuridão. 

A cabeça e o pescoço doíam-lhe como se alguém tivesse sentado em 
seus ombros apertado-lhe o crânio. 

— Nunca passei por isso antes, Capitão — disse ela, tateando — Já me 
vi obrigada a bloquear pensamentos antes, mas estes simplesmente esmagam 
minhas barreiras. Estas pessoas estão tão desesperadas que estão forçando o 
caminho em minha mente, não importa o quanto tente barrá-las. Não 



compreendo a ciência, mas estão definitivamente vivas, essências vivas 
conscientes dentro do fenômeno. Não memórias, nem resíduos, mas as 
verdadeiras essências de vida de pessoas. De alguma forma, essa coisa 
preserva a consciência e descarta o corpo físico. E possuem um senso muito 
claro de si mesmas, Capitão. 

— Todos humanos? 
— Não tenho certeza, senhor. Recebo impressões de outros, mas pode 

ser que apenas os humanos possam ter empatia suficiente comigo para se 
comunicarem. Mas... sei quem são agora. 

Picard sentou-se à mesa escura da sala e assentiu. Tentava, com grande 
esforço, não parecer impaciente e, embora não pudesse enganá-la, ao menos 
ela poderia apreciar esse esforço. Mas, em sua postura, havia um "estou 
esperando" bastante claro. — Arkady Reykov e os membros de sua 
tripulação — disse ele, sem inflexão e com um leve toque de anticlímax. 

Troi piscou. — Como o senhor sabia? 
Picard colocou a mão sobre a mesa e disse simplesmente: — Não é 

preciso ser telepata. 
Ela hesitou, franzindo o cenho, sendo refletida pelo tampo escuro polido 

da mesa. — Sim, suponho que seja óbvio. Mas há outras coisas, senhor. Ou 
deveria dizer milhões, de fato. Seu nível de comunicação é muito maior do 
que qualquer coisa verbal, como se tivessem esquecido com os anos como 
utilizar simples palavras e figuras. Podemos ser o primeiro contato exterior 
que tiveram... 

— Em três séculos! — acrescentou ele firmemente. 
— Sim — murmurou ela. — Por algum tempo, o que desejavam era 

bastante confuso. Havia tantas mentes gritando para mim, algumas racionais, 
outras não... apenas as mais fortes delas ainda mantêm uma auto-imagem 
diferenciada, mas apenas por espaços limitados de tempo. 

— Como a que Riker presenciou no corredor. 
— Creio que sim — disse ela, ainda não preparada para afirmar nada 

com um simples "sim". 
— E agora está mais claro? — perguntou Picard. — O que desejam? 

Tem alguma idéia? 
Troi curvou a elegante cabeça, os cílios como um leque escuro a cobrir-

lhe os olhos. Então olhou de volta para ele. — Capitão, ainda não lhe disse 
tudo. 

Jean-Luc Picard inclinou-se, os cotovelos roçando a superfície lisa da 
mesa e refletindo que ela, dentre todos, não era alguém com quem poderia 
contar para mentir cortesmente. A primeira reação foi de zanga, mas esta 
eclodiu e esvaneceu-se mais rapidamente do que um fósforo ao vento. Ainda 



assim, tais confissões em uma nave estelar podiam custar vidas, e isto 
sempre o provocava. 

Mas algo a havia impelido a isto, e a curiosidade de Picard era 
consideravelmente maior do que seu ego neste momento. 

— Então me diga tudo agora — disse ele. 
Troi levantou o queixo como que buscando as palavras. — A respeito da 

confusão, é verdade que há milhões de mentes me pressionando, mas há... 
uma absoluta unanimidade quanto ao que desejam... 

A campainha soou à porta. 
— Sim, quem é? — vociferou Picard, impacientemente. 
— Riker informando, Capitão. 
Picard fez menção de deixá-lo entrar, mas Troi agarrou-se à beirada da 

mesa e inclinou-se. — Não, senhor, por favor não. Não o deixe entrar. 
A curiosidade queimava-lhe a mente. — Nem mesmo Riker? — 

perguntou Picard. 
— Por favor, senhor... 
Olhou-a por um momento, então falou em voz alta pelo intercom. — 

Apenas mais alguns minutos, senhor Riker. 
Houve uma pausa ribombante. Picard podia imaginar os olhares que 

estariam sendo trocados na ponte. 
— Sim, senhor... Estarei aqui. 
Picard permitiu-se um pequeno grunhido e murmurou. — Pareceu um 

tanto melindrado, não? Bem, do que se trata afinal, conselheira? Estas 
pessoas querem que façamos algo por elas? 

— O senhor tem pela frente uma decisão que nenhuma pessoa deveria 
ter que tomar. Considerei também que o senhor não deveria ter que conviver 
com as opiniões de toda a tripulação. Eis por que estou lhe falando em 
particular. 

— Aprecio isto, mas por favor... 
— A maioria das religiões descrevem uma espécie de inferno, Capitão 

— disse ela, com tato. Seus ombros tremiam pelo o esforço. — Agora... eu 
sei como é. 

— Sem dúvida, mas o que isso tem a ver com esses seres? 
Os adoráveis olhos de Troi assumiram uma expressão de zanga. — Não 

posso ser suficientemente clara, senhor, quanto ao fato destes seres ainda 
estarem vivos. Não são sobrenaturais. São criaturas vivas, muitas das quais 
eram - ou foram - humanas, tanto quanto o senhor e eu. Conseguiram atingir 
a imortalidade. Ainda estão e são conscientes. 

— Está bem — disse Picard, — eu compreendo isto. O que desejam? 
Juntou as mãos, a pele esticando-se sobre os nódulos e tornando-se 



branca com o esforço. — Querem que os ajude a morrer. 
— Pare de dizer isso. Você não é uma máquina. Posso ver isso apenas 

olhando para você. 
Geordi LaForge deu um pequeno e amistoso empurrão em Data, ao 

entrarem no escuro corredor que os conduzia ao reservatório de energia de 
dobra. Para tanto, era necessário passar por três portas, cada uma delas com 
a placa "APENAS PESSOAL AUTORIZADO", antes de serem admitidos à 
pesada porta marcada 

 
ÁREA RESTRITA 
CENTRO DE CONTENÇÃO DE RESERVA DE ANTIMATÉRIA 
PROIBIDA A ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO DE NÍVEL 5 
 
A sala estava muito escura, iluminada apenas por duas luzes de 

emergência rosadas em dois cantos. A lanterna de Data iluminou o caminho 
diante deles. Embora a escuridão ainda fosse opressiva ao redor deles, 
Geordi podia enxergar bem em meio àquela pequena luminosidade, e 
conduziu o caminho em meio aos containers empilhados e aos painéis 
mecânicos e de computador. 

— Já esperava que muitos problemas ocorreriam no cumprimento do 
dever em meio ao espaço — disse Geordi, — mas não esperava que um 
deles estivesse buscando uma definição do que seja a vida em si. 

— Este é exatamente o dilema do Capitão neste momento — disse Data, 
— por minha causa. 
— Não por sua causa. Pare com isso. Depois de toda esta tentativa para 

agir como um humano, você certamente encontrou um jeito incômodo de 
fazê-lo. 

Data olhou para a escuridão, rapidamente, ansiosamente. — O que estou 
fazendo? 

— Está tendo pena de si mesmo, eis o quê. Corta essa. 
Uma vez que não tinha consciência de o estar fazendo, Data não tinha 

muita certeza a respeito do que devia cortar. Quando conseguiu encontrar a 
expressão corta essa em seus bancos de memória, o assunto já se havia 
encerrado e Geordi o conduzia a uma ante-sala que possuía a maior parte dos 
monitores de computador para a verdadeira contenção de antimatéria. Nos 
painéis pouco iluminados, umas poucas luzes e padrões piscavam felizes em 
sua ignorância mecânica, como que tentando dizer que tudo estava bem, tudo 
era como devia ser. 

— Tem que estar aqui em algum lugar — murmurou Geordi. — Tente o 
injetor de antimatéria e eu verei... 



Assim que as portas se juntaram atrás deles, houve um estalido no lado 
de boreste da sala que fez com que ambos olhassem, a tempo de ver uma 
figura se escondendo atrás de um dos painéis. 

— Quem está aí? — perguntou Geordi. 
Data adiantou-se e ordenou firmemente. — Sou o Comandante Data. 

Você está em área restrita. Identifique-se. Um rosto inocente surgiu em um 
dos cantos, com um olhar de culpa. 

— Wesley! — exclamou Geordi. — O que você está fazendo aqui? Saia 
daí. 

A forma delgada de Wesley, ainda tentando crescer sobre seus longos 
ossos, vagarosamente surgiu de detrás do painel. As mãos agarravam-se à 
bainha de seu suéter que, nestas circunstâncias, mais parecia um uniforme de 
reconhecimento. Ele sabia que estaria em uma área mais fria da nave, 
evidentemente. — O que está fazendo aqui? — perguntou. •- Quero dizer, 
estamos bem no meio de uma crise, não? 

— Exatamente no meio — disse Geordi. — O Capitão ordenou um 
black-out de energia... 

— Eu sei. 
— E captamos um vazamento de energia no tanque de reserva. Temos 

que encontrá-lo antes que a criatura o faça. — Por meio de seu visor, Geordi 
viu o rosto de Wesley subitamente explodir em infravermelho. 

— Não pode ser um vazamento muito grande, não é? — perguntou o 
rapaz. — Se não conseguiram captá-lo antes... certo? 

— Certo, mas não faz nenhuma - Wesley, o que sabe a respeito disso? 
Data aproximou-se deles e disse: — Wesley, se sabe algo a respeito do 
vazamento de energia, é melhor que nos diga. A antimatéria do tanque foi 
despejada em manobra de emergência e não podemos encher o tanque 
novamente com as reservas até que descubramos a natureza do vazamento e 
acabemos com ele. 

Os olhos do jovem brilhavam na escuridão. — Bem... eu só... eu estava... 
Geordi jogou o facho da lanterna sobre ele, irado. — Esta área é 

proibida, pelo amor de Deus, Wes! 
— Eu sei, mas isto é apenas um detalhe burocrático e teria levado 

semanas, talvez meses, para obter autorização se tivesse procurado os canais 
competentes... 

— Os canais existem por uma razão. Também as regras como "área 
restrita". Sabe o que área restrita quer dizer? O que você está fazendo aqui? 

— Nada, mesmo. 
— Relatório, Alferes — disse Data, interrompendo aquela conversa 

familiar e colocando oficiais júniores em seu devido lugar. 



— Nada mesmo. Talvez algum dia venha a ser algo — disse Wesley, 
todo o senso de intimidação dando lugar a entusiasmo. — Esperem e verão. 
Estou fazendo uma experiência com uma idéia que tive para aumentar a 
força do phaser sem usar mais energia. Tenho um pequeno aparelho 
experimental aqui... 

Conduziu-os a uma mesa. Sobre ela, uma engenhoca disforme. Parecia 
mais um fragmento, a não ser pelo fato de que um facho de luz brilhava bem 
em seu centro. 

— Mas que diabo... — Geordi aproximou-se do modelo e apontou para 
ele. — Isto está conectado a quê? 

O constrangimento de Wesley retornou. — Eu estava... bem, ao 
reservatório de antimatéria. 

— Com os diabos, Wes! Você tem um posto provisório. Não sabe que 
isso significa que poderia ir à Corte Marcial? 

— Mas ela nunca é utilizada! Não a usaram uma vez em vinte anos! 
Como eu podia saber que iriam precisar dela? 

— Mas você sabe que esta área é restrita ao pessoal autorizado — disse 
Data. 

Geordi mal permitiu que terminasse a frase. — Você começa a bulir com 
o reservatório de antimatéria e consegue um curto ou algo assim, e de 
repente há um novo sol na Galáxia! É perigoso fazer qualquer tipo de 
conexão direta ao reservatório. Não sabe disso? 

— Vamos lá, Geordi, não é tão ruim assim — queixou-se Wesley. — 
Em circunstâncias normais ninguém o teria percebido. Seria como ligar uma 
lâmpada extra em um hotel. Mas com toda essa energia desligada... 

— Sabe muito bem que não é assim. — Geordi meneou a cabeça e disse: 
— Mas talvez não saiba. Há quanto tempo está com esta coisa conectada ao 
Reservatório de Antimatéria? 

— Bem, há quatro... ou cinco... 
— Dias? 
— Semanas. 
— Oh, meu Deus. Você deve estar brincando. O que você estava 

tentando fazer? 
— Não quis criar problemas. 
— Bem, você conseguiu, rapaz. 
Wesley assumiu um olhar de súplica ensaiado. — Você vai contar ao 

Capitão? 
Geordi olhou para a pequena engenhoca novamente e examinou-a, 

buscando algum vazamento invisível a olho nu. — Esta é uma nave estelar e 
não um playground, Wes. — O aparelho funcionava, de alguma maneira, 



fazendo algo, embora Geordi não conseguisse determinar o quê. 
E agora? Informaria ao Capitão? Wesley era um gênio, sabia-o, mas não 

tinha experiência. Se não estivesse vivendo a bordo de uma nave estelar, 
com todos os seus laboratórios e tecnologia, onde especialistas em ciência 
aplicada, engenharia aplicada, mecânica aplicada estavam à disposição, 
alguns deles até mesmo ministrando aulas às crianças, ele seria apenas mais 
um garoto inteligente de dezesseis anos. Se vivesse na Terra ou em outro 
planeta, seria brilhante e oportunidades choveriam ao seu redor, mas não 
como estas. Não a ponto de conseguir colocar as mãos em uma nave estelar. 
Geordi sabia que Wes Crusher tinha uma habilidade natural para conceituar 
a maneira como o Universo opera, mas a única maneira de aplicar isto seria 
por meio das práticas redundantes que todo jovem de dezesseis anos odeia 
até mesmo só em pensar. Há uma semana, na ponte, Geordi permitira que 
Wesley experimentasse os controles do leme, porque o rapaz aprendera tão 
rapidamente as teorias e princípios da navegação, apenas para descobrir que 
ele tinha muitas dificuldades em operar os controles. Apenas o tempo, a 
experiência, poderiam ensiná-lo. 

Mas isto - esta espécie de jogo - era perigoso e Wesley não conseguia 
percebê-lo. Não queimara as mãos ainda. 

— Desligue isso — ordenou Geordi. 
— Ok — resmungou Wes. — É o que eu vim fazer mesmo. 
— Ah, então você sabia que descobriríamos. Isto está errado, e você 

sabe. Qual o problema? 
— Bem... — Wesley hesitou, e então disse — Não tenho certeza de 

como interromper o fluxo sem romper os magnatômicos. Além disso, isto 
nunca poderia sugar energia suficiente para causar problemas. Por isso fui 
adiante e fiz a experiência. 

— Wes, nem mesmo os engenheiros sêniores brincam com antimatéria. 
Data, dê uma olhada nisto. Temos que desligar essa coisa. 

O andróide aproximou-se e Wesley afastou-se. — Qual é o princípio por 
detrás deste aparelho? 

Usando as mãos para ilustrar cada ponto de sua idéia, Wesley explicou. 
— Basicamente, ele divide o phaser em seu ciclo inicial, em suas 
freqüências e energias de incrementação até o final do ciclo, quando você 
recombina as fases, todas de uma vez. 

— Qual é o problema com ele? 
— Não... funciona. 
— Entendo. 
— Mas se funcionasse, este modelo teria quase quatro vezes a energia de 

um phaser de mão, e teria de uma câmara de reação com apenas a metade do 



tamanho de uma normal. 
— Este brinquedinho aqui? — perguntou Geordi. 
Data olhou para Wesley rapidamente. — Lembrou-se de que, com o 

fracionamento, teria que aumentar a energia com a mesma magnitude da 
fragmentação? 

Wesley olhou dele para Geordi e de volta. — Uhm... não. 
— De outra maneira, não teria energia suficiente para o ciclo — postulou 

Data. — Preocupo-me com que o fracionamento poderia causar uma perda 
de harmônicos no sistema focalizador do cristal. Este poderia se fracionar e 
resultar em... 

— Calor. Já sei disso. 
— Ouçam, vocês dois — disse Geordi, afastando Wesley, — Riker irá 

fracionar nossos harmônicos se não fecharmos esse vazamento e voltarmos 
para cima. A criatura pode surgir do espaço interior a qualquer minuto e não 
quero estar aqui em baixo quando isso acontecer. Wesley, você saia daqui, 
já. Se os engenheiros sêniores o encontrarem, você saberá o que significa 
uma reprimenda. 

— Mas e... 
— Data e eu podemos desconectar o aparelho. Vou sumir com ele. Você 

estará em período de observação. Se ouvir mais alguma coisa a respeito 
dessas experiências não autorizadas, informarei o engenheiro-chefe. 

Wesley abaixou o olhar e resmungou. — Sim, senhor. 
— Para fora. E quero dizer uma linha reta para fora desta área e de volta 

ao disco, que é o seu lugar. 
O brilho de infravermelho cresceu no rosto de Wesley e, sem uma 

palavra, virou-se e saiu. 
— Crianças — disse Geordi, olhando de volta para o conjunto brilhante 

de partes. — Pode desconectá-lo sem um fluxo de retorno? 
— Creio que sim — disse Data, cuidadosamente apanhando os feixes de 

fios conectados a um longo cabo. — Na verdade, é uma idéia extraordinária. 
Creio que isto nunca foi tentado antes. 

— Sim, Wesley acha que as idéias são baratas. Não compreende que a 
sua implementação não é. Tudo é um grande atalho, quando se é uma 
criança. 

— E mesmo? 
Geordi interrompeu-se. — Oh... sinto muito. 
— Não há motivo para desculpar-se, meu amigo. Posso ser forçado a 

aceitar o que sou. 
— E o que isto quer dizer? 
A forma delgada do andróide brilhou dentro de seu invólucro, e talvez o 



brilho aumentasse muito levemente. — Estou em uma... missão. 
— Oh, não - que missão? 
— Preciso descobrir qual é a minha verdadeira natureza. 
— Era disso que eu tinha medo. Por que se preocupa tanto com isso? 

Talvez você seja apenas especial. Talvez não tenha uma natureza verdadeira 
que possa ser comparada a nada mais, porque não há nada como você. Já 
pensou nisso? 

— Não — admitiu Data. Fez uma pausa, e então apanhou um dispositivo 
em meio ao monstro de Wesley, e tudo se desligou subitamente com um 
distinto ruído. O feixe de luz desvaneceu-se em seguida. 

Geordi reprimiu um arrepio. — Isto é um alívio. Me dá arrepios só em 
pensar que isto esteve ligado ao reservatório este tempo todo. 

— Não teria havido uma ruptura necessariamente — disse Data, — mas 
isto é problemático agora. 

— Não gostaria de testar isso, obrigado. Deixe-me checar a 
estabilização... parece tudo bem. Concorda? 

— Sim. 
Geordi tocou a insígnia e disse — LaForge para Riker. 
— Riker. Descobriu o problema? 
— Apenas uma disfunção na vedação. 
— Não gosto disso. Já podemos reabastecer o tanque principal? 
— Acho que sim, senhor. Talvez fosse conveniente que um engenheiro 

de contenção o examinasse. 
— Não temos tempo. A conselheira Troi insiste em que a entidade está 

nas proximidades e mesmo que não apareça em nenhum de nossos 
monitores, tenho que presumir que esteja certa. Como está Data? 

Geordi olhou para o andróide, que o observava. — Ele... está bem, 
senhor. 

— Está bem... vamos fazer fluir as reservas de antimatéria para os 
tanques principais imediatamente para que reabasteçamos nossas fontes de 
energia e obtenhamos velocidade de dobra quando necessário. Fique aí e 
monitore o procedimento. Grite se perceber qualquer oscilação. 

— Sim, senhor. LaForge desliga — Deu de ombros. — Acho que ele não 
o odeia tanto quanto você imaginava. 

Data apanhou os restos da experiência de Wesley e colocou-os em um 
tubo de recondicionamento, pedaço por pedaço. — Talvez o Sr. Riker esteja 
certo a meu respeito. Tive que aceitar isto. 

— Lá vem você novamente. 
— Talvez — disse o andróide, aprumando-se e encarando-o. — Mas é 

importante que eu descubra onde me colocar ao longo da linha do que é ser 



humano. A questão a respeito de se a entidade é ou não uma forma de vida 
ou do que seja ser humano - corpo, espírito, pulsação, compaixão -todas 
estas coisas que mostrarão aonde haverá um lugar para mim. 

Aproximou-se de Geordi e passou por ele em direção ao grande esquema 
principal que mostrava um diagrama fracamente iluminado de todo o sistema 
do motor de dobra da nave, e com um gesto quase gentil, colocou a mão 
sobre as linhas e luzes. — Posso ser parte do esquema de evolução para o 
futuro. O homem vive... desenvolve máquinas, aprende a utilizá-las, 
melhorá-las, a criar máquinas que são mais inteligentes e rápidas do que ele 
mesmo, mais eficientes... e ele as utiliza para melhorar a si mesmo, mesmo 
para que façam parte dele. 

Fez uma pausa, voltou-se e olhou para o visor de Geordi, sabendo que, 
mesmo naquela quase escuridão, Geordi podia vê-lo com uma clareza 
surpreendente. — Como você, meu amigo. Você é parte do esquema 
também. Eventualmente, talvez o homem atinja a simbiose com máquinas, 
talvez até mesmo chegue a criar vida. 

Olhou para o esquema novamente — É este o meu lugar? Máquinas que 
vivem? 

— E agora o Capitão Picard precisa decidir sobre o que fazer. Porque eu 
sei... Eu sei que aquela coisa tem a intenção de destruir esta nave assim que 
nos achar novamente. Acredita que este é o seu objetivo. No entanto, captei 
impressões inconsistentes com este propósito. 

— Como o quê? 
— Como medo. Estou certo? Isto não é consistente. 
Geordi deu de ombros. — Não sei. Poderia ser. Quer dizer que tem medo 

de nós? 
— Não, tem medo por nós. 
— Desculpe, mas terá que explicar isto. Eu apenas enxergo bem, lembra-

se? Não sou psicólogo. 
— Os alienígenas que a criaram sabiam do que a vida é feita. Conheciam 

o momento em que a consciência e o senso de si mesmo se inicia em uma 
massa de células. De alguma maneira, eles codificaram a entidade com a 
crença de que ela deve nos absorver a fim de nos proteger desta nave. 

— Ótimo — rosnou Geordi, — Ótimo. Será que não é inteligente o 
suficiente para saber que é justamente esta nave que nos protege do ambiente 
no espaço? 

— E uma ferramenta, Geordi. Um mecanismo que decide por si mesmo, 
segundo seu próprio julgamento — disse Data suavemente, como que 
suplicando para compreender como poderia ser confiar apenas na memória e 
não na intuição, na programação e não na percepção interior. Fez uma pausa 



e colocou a mão sobre a tela do painel. — É meu grande receio — disse ele, 
— que possa descobrir que não sou nada além de uma ferramenta. 

Cheio de empatia, Geordi sentiu uma pontada da própria impotência. 
Poderia murmurar umas poucas palavras para tranqüilizá-lo, mas não tinha 
nenhuma resposta. Nenhuma que pudesse satisfazer ou confortar Data, como 
confortaria a um ser humano. A incansável mente analítica de Data não lhe 
permitiria aceitar respostas simples, e ele havia tropeçado em uma questão 
que desafiava qualquer resposta, e assim continuaria até que o tempo fizesse 
uma pausa cansada. Então, tudo recomeçaria e a questão ressurgiria, terrível 
como sempre. 

— Data... - disse, finalmente, — se lhe serve de consolo, não acho que 
poderia ser amigo de uma máquina. 

Os olhos do andróide perderam o foco por um momento. Aquelas 
palavras gentis percorreram-lhe o corpo e o enterneceram de fato. Geordi 
podia perceber a mudança. 

Então Data olhou-o de soslaio e os lábios se esticaram num meio-sorriso. 
— Obrigado, Geordi. Nunca me esquecerei disso. Não importa o que 
aconteça. 

Ainda suscetível, ainda sentimental. Nenhuma gíria, nenhuma armadilha 
de palavras. Esse era o verdadeiro Data. Exceto pelo tom de onisciência, que 
Geordi levou alguns minutos para digerir. 

Talvez fosse o fato de Data não estar desviando o olhar e de permanecer 
encarando-o de maneira curiosa que lhe dizia que ele tinha algo em mente. 
Após alguns momentos, Geordi deu um passo suspeito em direção a Data. 

— O que quer dizer com "não importa o que aconteça"? Hei! 
O solo do convés desapareceu debaixo dele. Os braços e pernas 

espraiaram-se com aquele choque inicial de haver sido levantado no ar, e 
percebeu que ele também havia cometido o crime de esquecer-se do lugar 
onde a habilidade humana terminava e começava a habilidade andróide. 

— Data, ponha-me no chão! O que você... 
A sala girou e ele foi colocado suavemente sobre os próprios pés, em 

cima de uma pilha de containers. Ao readquirir o equilíbrio, notou o brilho 
da pele metálica ao Data arrancar a insígnia-comunicador do peito de Geordi 
e descer da pilha. 

Geordi balançou os braços e reclamou: — O que você está fazendo? 
Levou algum tempo até que Geordi descesse da pilha, mas isto foi o 

suficiente para que Data saísse da sala e acionasse o dispositivo de 
fechamento das paredes transparentes da sala de contaminação. Dois painéis 
fecharam-se nas paredes opostas e no centro assim que Geordi chegou até 
elas. Foi forçado a observar, sem poder reagir, quando Data trancou o 



dispositivo. Um brilho e faíscas surgiram, e Geordi estava preso ali. 
— Data, para que tudo isso? Por que está fazendo isso? 
— Sinto muito, Geordi — disse o andróide, e ele realmente parecia 

sentir muito. — Talvez essa seja a única oportunidade em que não me 
estejam aguardando na ponte. 

A voz de Geordi fora abafada pelas paredes transparentes. — Não 
compreendo. Deixe-me sair. 

— Vou embarcar em uma nave auxiliar. Queira informar ao Capitão e ao 
senhor Riker que tentarei aproximar-me da criatura, esperando poder 
comunicar-me com ela mais claramente. 

Geordi colocou as mãos nas paredes, pressionando-as. — Data, não faça 
isso. Não faça isso! Isso é insano. Vamos lá, deixe-me sair. Não faça isso. 
Não arrisque a vida. 

— Alguns diriam que eu não tenho vida para arriscar. 
— Data, não crie problemas! Abra a porta. Como poderei informar 

qualquer coisa ao Capitão se estou preso aqui? 
— Um excelente argumento. Mas preciso aproveitar a oportunidade. 

Começou a sair, mas parou, voltou-se e olhou uma vez mais para a única 
pessoa que o tratara como um ser humano. 

— Obrigado pelo passado, meu amigo — disse ele, seu rosto com uma 
expressão surpreendentemente animada. Sorriu um tanto sentimentalmente e 
acrescentou: — Você foi um amigão. 



NOVE 
 
 
O Capitão voltou à sua sala de reuniões, depois de se ausentar por 

aproximadamente quarenta e cinco minutos. Deanna Troi ainda estava onde 
a deixara, as mãos ainda entrelaçadas sobre o colo. Ela piscou, como que 
saindo de um transe. 

Picard deu a volta à mesa, postando-se à sua frente, embora ela soubesse 
que ele estava ali, e esperou até que olhasse para ele. 

— Estão todos esperando. Já os informei do que está acontecendo. Tem 
certeza de que consegue? 

Troi suspirou e assentiu. — Creia-me, senhor — disse ela, — preocupo-
me tanto com a minha sanidade quanto com a dos seres lá fora. Gostaria de 
dar um fim a isso. E preciso de ajuda para encontrar um meio de fazê-lo. 

— A doutora Crusher tem estado a rever normas médicas atualizadas e 
debates a respeito dos direitos dos doentes terminais, e toda a psicologia 
atual de sanatório e os pensamentos dos pacientes terminais em cada espécie 
consciente... 

— Esta é a minha profissão, Capitão — disse Troi, com um leve toque 
de autodefesa a permear-lhe a voz. 

— Não acho que seja prudente que faça pesquisas agora. No entanto, 
precisarei de seus conhecimentos para confrontá-los com as informações que 
a doutora estará nos trazendo. Suficientemente justo? 

Conseguiu esboçar um sorriso, mas de forma a demonstrar gratidão 
genuína. — O senhor é muito gentil, Capitão. Eu mesma não havia pensado 
nisso. De fato, no momento, não teria condições de realizar uma pesquisa 
acurada. 

Picard sentou-se em sua cadeira e disse: — Isso não me preocupa, ao 
menos por ora. Não notei nenhuma aberração em sua personalidade, 
Conselheira. 

— Mas elas podem ocorrer, senhor — admitiu ela, com suavidade. — 
Mesmo agora, luto para manter a minha individualidade. Não sei por quanto 
tempo poderei lidar com a pressão que estão exercendo sobre mim. Começa 
a afetar-me fisicamente. Sinto-me fraca e nervosa, o que é natural quando se 
despende tanta energia. 

Diante da solenidade de seu tom, mesmo Picard teve que afastar uma 
onda de preocupação. Suas dúvidas começaram a incomodá-lo. Isto o fazia 
sentir-se perturbado - este assunto tão abstrato - e forçou-se a aceitar o que 
ela lhe dissera e o que viria a dizer nos próximos minutos. Já tivera que fazer 
isto antes - confiar naqueles cujas habilidades eram diferentes das suas. 



Puxaria os cordões do instinto e da introspecção se tivesse que fazê-lo, mas 
ao olhar para ela e ver seu esforço para manter o controle, teve certeza de 
que adivinhações seriam o último recurso. A Frota Estelar o havia rodeado 
de pessoas com várias habilidades e era seu dever fazer uso delas. 

— Sim — murmurou ele. — Dependo de você para mantê-los afastados. 
Será sua tarefa me dizer, tão precisamente quanto puder avaliar, o que estas 
entidades desejam. 

— Já lhe disse. 
— E vamos examinar isso. — Tocou o intercom e disse: — Entre, por 

fav... 
A porta abriu-se. 
Picard recostou-se à cadeira. — Bem, isto foi sutil da parte de vocês — 

disse ele, quando Beverly Crusher e Will Riker entraram. — Sentem-se. Já 
expliquei a situação aos dois. Segundo a conselheira Troi, as essências de 
vida dentro do fenômeno solicitaram incondicionalmente que as destruamos. 
A morte é a sua escolha à vida sem forma, aparentemente. Quando deixar 
esta sala, quero uma visão clara, tanto quanto nós quatro podemos 
providenciar para que o seja, a respeito de que curso de ação exatamente esta 
nave adotará. Digo-lhes agora que preferiria enfrentar um inimigo com olhos 
que eu pudesse ver e cujo intento pudesse perceber. Se desejasse ter que 
enfrentar estes pálidos problemas de ética, teria me tornado sacerdote. Não 
gosto disso. Sabem o que estas entidades nos pediram, segundo o que a 
conselheira Troi interpretou de seus desejos. Cabe a vocês me ajudarem a 
decidir se isto é eutanásia — disse ele, — ou extermínio. 

Um silêncio indesejado caiu sobre a sala de reuniões, quebrado apenas 
por Will Riker, que finalmente decidira que já fora o suficiente. Sentou-se 
sobre a mesa com uma das pernas, a ponta da outra bota ainda sobre o solo, e 
cruzou os braços. — Faremos o melhor que pudermos, senhor. 

— Eu sei. Doutora Crusher, você já revisou todo o material a respeito de 
ética médica atual. 

— Bem, todo é um termo impróprio para meia hora de estudo, senhor — 
disse a doutora, — mas fiz o melhor que pude. De fato, tive que me re-
familiarizar com o assunto quando aceitei o posto de cirurgiã-chefe. 

— Felizmente — comentou o Capitão. — Prossiga. 
— Apenas lembre-se de que o senhor pediu por isto — preveniu ela, 

acomodando os quadris junto ao encosto da cadeira. Parecia estar-se 
preparando para uma longa exposição de fatos, o que fez com que Picard e 
Riker ficassem a imaginar o que estava por vir. — A palavra eutanásia não 
significa o que a maioria das pessoas pensa que significa. Para começar, é 
um conceito intransitivo. É algo que se consegue, não algo que alguém faz 



por outrem. Na realidade, significa uma morte suave, serena e boa, o que 
geralmente só ocorre devido ao fator sorte. A sociedade passou a encará-la 
como colocar termo à vida de maneira indolor, de modo a acabar com o 
sofrimento. No entanto, o que temos aqui é o ponto em que a única 
possibilidade de uma pessoa ter a eutanásia é que alguém a mate. Isto é o 
mais próximo de uma explicação que se pode ter quanto à situação que 
enfrentamos. 

Troi apertou as mãos e disse: — Este não é um caso em que tenhamos 
que pôr termo à vida deles. Eles próprios já tomaram essa decisão. Não 
penso que isto possa ser minimizado. 

— Já chego lá — disse Crusher, pacientemente, começando a enumerar 
os fatos, utilizando os longos dedos. — Creiam-me, há complicações. 
Deparamo-nos com as questões do sofrimento ou não sofrimento, da 
racionalidade ou não, de matar direta ou indiretamente, de matar para se 
proporcionar o alívio do sofrimento, a diferença entre o ser e o ser potencial, 
capacidade para expressar um desejo racional de morrer, morte de 
organismos biológicos em contraposição a pessoas, a distinção entre os 
meios comuns e os meios incomuns de se manter viva uma pessoa, aquela 
sempre ambígua expressão qualidade de vida, o fracasso de se proporcionar 
ajuda contra o prejudicar ativo ainda que com boas intenções, a santidade da 
vida, a obrigação de viver, a liberdade de escolha contra a propriedade 
divina, ser ou não ser a causa da morte de outrem, o evitar de se 
proporcionar a eutanásia por razões egoístas, por exemplo... 

Picard esfregou os olhos com a mão e, com ar de cansaço, resmungou: 
— Doutora, por favor poupe-me. Se já acabou com o processo de 
eliminação, poderia simplesmente chegar a alguma conclusão? 

Abaixou as mãos e disse: — Não é um assunto simples, Jean-Luc. 
Inclinou-se. — Ninguém está esperando que o seja, doutora. Apenas 

espera-se brevidade. 
— Bem, há a definição médica do que seja a morte. Isso ajudaria? Antes 

que o Capitão pudesse dizer algo, embora fizesse menção de começar, Riker 
disse suavemente: — Ajudaria a mim. 

— Muito bem — disse Crusher, movendo a cabeça de modo a jogar os 
cabelos para trás. — A menos que gostem de histórias de terror, todos 
sabemos o que é a morte basicamente. Começamos com o ato de morrer -
como um processo fisiológico reconhecível, que a ciência médica pode 
facilmente determinar. Conhecemos a diferença entre um corpo vivo e um 
que esteja sendo mantido vivo. Qualquer médico residente que possua algum 
valor profissional pode passar dez minutos analisando as leituras que recebe 
dos aparelhos e diferenciar a todas. Mas o ponto decisivo sempre foi a 



atividade cerebral - o eletroencefalograma com linha reta. No que se refere 
ao atual consenso médico, o único critério absoluto para a morte é a sua 
irreversibilidade. Mas vejam que não é o único critério - eu não disse isso. A 
morte é um conceito complexo e requer vários critérios de uma vez, mas a 
irreversibilidade é o único critério absoluto. 

— A morte é irreversível tanto quanto possa dizer — interpôs Picard. — 
Ao menos, é o que pensava até agora. 

— Eles não estão mortos — disse Troi. Sua resistência começava a 
baixar. Sentia-a pressionada por milhões de identidades. Ele podia ouvi-lo na 
súbita ausência de inflexão em sua voz, e sabia que tal se mostrava na 
imobilidade de seu corpo. Tentou forçar as pernas a assumirem uma posição 
mais social, mas estas continuavam apertando joelho contra joelho, e logo 
parou de tentar. Esta discussão era desperdício de tempo e penetrava nela, 
devorando-a e frustrando-a. Sabia qual devia ser a decisão. Repetidamente, 
as palavras soavam-lhe na mente: Não estão mortos. Não estão mortos- ... . . 

— Aceito isto — disse o Capitão. — Ainda tem que experimentar a 
própria morte. Pode ser arcaico, mas para mim a morte é final. A morte não 
possui níveis. O sofrimento sim, mas não a morte. Não é uma questão de se 
apostar nisso ou naquilo. É uma questão de se tomar uma decisão quanto a 
intervir. 

— Ou quanto a não intervir — interpôs Riker. 
Todos olharam para ele, e o desconforto tomou conta do ambiente. 
— Sim... — murmurou a doutora Crusher, olhando-o. Levou alguns 

segundos para redirigir a atenção ao Capitão. — Bem, há ainda um problema 
adicional; há cerca de um século e meio, a doutrina médica teve que incluir 
algumas formas de vida muito estranhas e todos os seus hábitos, costumes, 
fisiologias e habilidades. 

— Não posso decidir pela Galáxia inteira, doutora — disse o Capitão. — 
Fiquemos apenas com os humanos, está bem? 

— Achei que iria dizer isto, por isto mencionei o assunto. E concordo 
com o senhor neste ponto. 

— Isto é confortador, mas poderia me fornecer algo mais a respeito do 
assunto? 

— Oh... um pouco mais. 
— Oh, Deus... 
— O senhor pediu, Capitão. 
— Sim, eu pedi. Prossiga. 
— Onde estava eu? Oh, sim. Há os conceitos mitológicos e religiosos 

com respeito à morte, que envolvem o fato da alma deixar o corpo... 
O indicador de Picard apontou para ela. — Ah não, não vamos tentar 



definir o que seja a alma, não? Recuso-me a fazê-lo, incondicionalmente. 
Crusher parecia surpresa. — Bem, eu certamente não o farei. O que o 

senhor terá que fazer antes que isso tudo termine, não posso predizer. De 
qualquer maneira, há esse conceito e há o conceito médico, que é um 
processo. É a diferença entre uma porta que se fecha e um edifício inteiro 
que se desintegra. A ciência médica crê que não há nada para o que se voltar, 
e há, ainda, uma verdadeira panacéia de lugares-comuns do setor religioso, 
dos quais creio que o senhor não deseja nem mesmo ouvir falar. 

— Ficaria realmente agradecido — disse Picard, com um assentir 
fatigado. — Tenho tentado desmistificar tal coisa desde o início. Pretendo 
permanecer com a norma que diz respeito aos doentes terminais e utilizá-la 
como sustentáculo. 

— Mas estas pessoas não são doentes terminais — interrompeu Riker, 
sentindo de alguma maneira que deveria estar conduzindo essa conversação. 
— Por tudo o que sabemos, poderiam permanecer nessa situação 
indefinidamente. 

Silenciosamente, Troi assentiu, sem olhar para ninguém. Ao falar, foi 
com absoluta convicção naquelas vozes que ouvia em sua mente. — Este — 
disse ela, — é o maior receio delas. 

— Conselheira — disse o Capitão, dirigindo-se a ela, uma vez que 
chamara a atenção para si, — você diz que sente uma opinião unânime. Pode 
garantir que esteja captando todos os sentimentos, todas as formas de vida? 

O suor começou a brotar em suas mãos. Sentia que o controle lhe 
escapava. — Não, não posso. A opinião é unânime entre os que ainda 
conseguem reter uma consciência sólida. 

— Espere um minuto — disse Riker. — Essa qualificação me incomoda. 
Troi lançou-lhe um olhar arregalado. — Sim, é verdade que percebo 

insanidade maciça entre as mentes que já perderam o controle de sua 
individualidade. É o que os outros também temem que lhes venha a 
acontecer. Você os culparia? Tomaram uma decisão por si mesmos e pelos 
outros que não são capazes de fazê-lo. 

— O que quer dizer com "não são capazes de fazê-lo"? 
Troi inspirou profundamente por entre dentes cerrados e forçou-se a ser 

clínica, a despeito de suas emoções em frangalhos. — Classificaria isto 
como dementia prcecox. 

— E o que é isso? 
Ela lançou-lhe um olhar intolerante e disse: — Dementia é a deterioração 

irreversível das faculdades mentais com a correspondente instabilidade 
emocional degenerativa. Prcecox é simplesmente prematuridade. 

— O que traz à baila a questão do parentesco mais próximo. 



Troi agarrou-se ao braço da cadeira e continuou a arregalar os olhos para 
Riker. — Não acha que eles estão em melhor posição para julgar os desejos 
de seus companheiros do que nós? 

Riker teve que anuir com certa relutância. — Suponho que se você e eu 
estivéssemos compartilhando a eternidade, nos qualificaríamos como 
parentes próximos. 

Subitamente sentiu o olhar penetrante de Picard. Não pretendera dizer 
algo profundo; no entanto, eles estavam compartilhando a eternidade. Eles 
dois, talvez mais do que qualquer outro par ou casal dessa nave, 
provavelmente tomariam essa decisão um pelo outro, esta decisão de vida ou 
morte. Como Imediato, a primeira responsabilidade de Riker era o bem-estar 
de Jean-Luc Picard. Como Capitão, a utilidade mais valiosa e necessária a 
Picard era o seu homem de confiança, o seu braço-direito. Juntos, tinham 
que ser o anjo da guarda um do outro e de toda a nave. Eram - ou deveriam 
ser - a família um do outro... parentes próximos. Era irônico que, em uma 
nave repleta de famílias, a ponte havia, de alguma maneira, sido tripulada 
com pessoas que não possuíam nada, nem ninguém - apenas uns aos outros. 

— E os outros são como vítimas de um acidente — disse Picard, ao 
compartilharem o momento. — Completamente dependentes de uma 
máquina para a sua sustentação. 

— Sim — concordou a doutora Crusher. — São mentalmente 
competentes e não terminais, mas desejam morrer. A história médica 
moderna desde o século XX tem tido de lidar com isto, e não se tem tornado 
mais fácil. A medicina deu um enorme salto à frente durante este período e 
melhorou exponencialmente desde então. A única constante é a idéia de que 
cada caso de eutanásia possui suas próprias variáveis e deve ser considerado 
individualmente. Então há o problema da eutanásia ativa contra a eutanásia 
passiva. Deve-se cortar a alimentação intravenosa ou apenas deixá-la 
esgotar-se, e qual a diferença, e quais as implicações morais de cada... 

— Você só está acumulando perguntas — observou o Capitão. — Pedi-
lhe respostas. 

— Não há nenhuma — disse ela categoricamente. — Esse é o problema. 
Nós consideramos desumano permitir que animais sofram, mas sempre 
tivemos dificuldade em aplicar o mesmo raciocínio à nossa própria espécie. 

— Contudo, historicamente — disse Riker, — não é verdade que todo 
este problema está baseado no fato de decidirmos se um corpo orgânico sem 
uma mente ainda pode ser considerado vivo? O que temos aqui é o oposto. 
Mentes... sem corpos. 

Crusher fitou-o. — Não, você está enganado. Nada há de novo em 
relação a mentes sem corpos. 



Quando Deanna Troi se manifestara, embora sua voz estive fraca, todos 
voltaram-se para ouvi-la. Porém, desta vez, não falou das entidades que a 
pressionavam, mas da questão sobre a qual debatiam. — Essa é a maneira 
pela qual as pessoas inválidas consideram a si mesmas. Ao menos por um 
tempo. Não raro eles não mudam essa opinião de si mesmos com o tempo e 
terapia. 

Por alguns segundos ninguém disse nada, porque esperavam que ela 
continuasse. Quando não o fez, a doutora Crusher moveu-se 
desconfortavelmente, voltou-se para Riker e acrescentou: — Mas também há 
inúmeros casos de pessoas conscientes e racionais que desejam decidir por si 
mesmas, e que não mudam de opinião, senhor Riker. Algumas pessoas não 
desejam viver se não puderem funcionar independentemente. Alguns 
chegam a cometer suicídio, o que é um problema deles mesmos; porém, para 
os que não podem fazê-lo, o problema assume a complicação especial de se 
envolver outra pessoa. 

— Que também tem direitos — argumentou Riker. — O direito de não 
cometer assassinato é um deles. 

Com um gesto de impaciência, Picard agarrou a ponta da mesa. — Sim, 
temos o direito de considerar nossas próprias consciências. Há uma resposta 
definitiva, doutora? Mesmo uma que pertença às normas gerais do Conselho 
de Padrões Médicos da Federação? Ou teria você uma norma que poderia ser 
considerada como norma da nave? 

— Eu? — meneou a cabeça e piscou. — Este é um assunto que quase me 
fez perder o ano na escola médica. Nunca encontrei um único caso que 
pudesse se encaixar em qualquer outro. Simplesmente não há meios de 
comparação. 

— E quanto às normas da Federação? Doutora, preciso de um 
precedente, e preciso dele agora. 

Ela fez uma pausa, pensou a respeito do assunto, seus lábios movendo-se 
à medida que considerava o assunto, e então deu de ombros. — Uma linha 
de conduta foi finalmente adotada, falando de um ponto-de-vista clínico, 
entre animais com memória e animais também com memória mas, além 
disso, capazes de imaginar um futuro pessoal e de ter desejos quanto a esse 
futuro. Mas mesmo isto tem suas falhas. Os bebês, por exemplo. Eles 
simplesmente não se importam com o futuro. 

Agora foi a vez de Picard de suspirar. Esticou os lábios e grunhiu: — 
Beverly, você está me cansando. 

Ela pareceu se solidarizar, mas admitiu: — Não há como definir esse 
assunto. E esta é a razão pela qual nenhuma lei foi elaborada a respeito. Há 
algumas coisas para as quais simplesmente não deve haver legislação. 



Riker endireitou os ombros e cruzou os braços firmemente. — O que nos 
deixa com o encargo de decidirmos por nós mesmos. 

— Considere-o um privilégio — respondeu ela prontamente. 
— Mas estas pessoas, estas "almas" - se tivermos que assim defini-lo — 

continuou Riker, — não estão morrendo. Poderiam continuar como estão 
para sempre! 

— Sim — anuiu a doutora, impacientemente, — a verdadeira questão 
não é a de que alguém morrendo esteja escolhendo quando o fim deva 
chegar e de que nós, como sociedade, o estejamos forçando a viver até o 
momento final. A questão é... o que faz com que a vida valha a pena ser 
vivida? — Voltou-se diretamente para Picard, com esta pergunta densa e 
grave, e estendeu-lhe a mão vazia, como que esperando que a preenchesse. 

O Capitão retribuiu-lhe o olhar, envolvido não pela beleza daquela 
mulher nem pelos próprios sentimentos que lhe despertava, mas por esta 
pergunta que lhe era dirigida, esta pergunta que era depositada no limiar que 
separa a vida da morte. 

O que faz com que a vida valha a pena ser vivida? 
Ao lado de Crusher, Troi moveu-se. — Uma pessoa à morte pergunta se 

sua enfermidade lhe tirou tudo o que faz com que a vida valha a pena ser 
vivida. Não mais haverá momentos que espelhem a vida conforme a 
conheceu. Quando a dor leva consigo toda a alegria de ver, sentir, ouvir, 
tocar... 

— Mas não é a dor que está em discussão, Conselheira — retorquiu o 
Capitão, a voz tornando-se áspera. — Estas entidades não comunicaram 
nenhuma espécie de dor de natureza física, não é mesmo? Se assim não é, 
seria melhor que o dissesse agora, porque estamos caminhando próximos a 
um maldito precipício aqui. 

— Gostaria de que o tivessem feito — disse Crusher secamente. — A 
questão toda teria se tornado mais simples. O escopo físico com que lido é 
muito mais simples de se lidar do que o de Deanna, que abrange a angústia e 
confusão mentais. — Voltou-se para a conselheira e disse: — Não a invejo. 

O Capitão levantou-se e caminhou ao redor da mesa. — Doutora, 
esperava que fosse de maior ajuda. 

Beverly Crusher desviou o olhar por um momento, acomodou-se, cruzou 
as longas pernas, e encarou-o novamente. — Eu posso ser de maior ajuda — 
disse. — Mas terá que pedir minha opinião pessoal. 

— Com os diabos! Claro. Sinto muito. — Esticou a mão com a palma 
para cima. — Por favor. 

Ela suspirou e pensou no assunto. — Eles expressaram um desejo de 
morrer cuidadosamente considerado e arrazoado.  



— E? 
— E penso que isto deve ser respeitado. 
— O que significa que se deve agir com base nisso? Vamos lá, doutora, 

não me faça assá-la viva. 
— O senhor quer dizer se eu faria isso? Capitão, deixe-me colocar a 

coisa da seguinte maneira. Descobri que o sofrimento pode ser mental e isso 
não faz bem a ninguém. 

— Você o faria? — repetiu ele. — Faria?  
Ela aprumou os ombros. — Sim. 

 
***  

Data moveu-se pela nave parcamente iluminada com o senso de direção 
impecável de um andróide. Normalmente não teria dado muita importância a 
essa habilidade, mas hoje ela se fazia teimosamente presente em sua mente. 
Hoje tinha consciência de si mesmo quanto a coisas às quais usualmente não 
prestava atenção, ao menos não quando estava só. Mas hoje, cada ponto das 
rosadas luzes de emergência ao longo do caminho por que passava era um 
pequeno lembrete de suas dúvidas. Cada uma delas agulhava seus 
pensamentos e tornava o processo impreciso, irritante. Imaginava como seria 
o processo do pensamento para os humanos. Ter um pensamento por vez, 
alguns sem imagens, sem contexto... parecia quase disfuncional. Porém os 
humanos freqüentemente percebiam coisas que a ele passavam 
despercebidas por completo até que lhe fossem apontadas por eles. 

Pareço estar em um padrão avesso, que mais se distancia da 
humanidade do que se aproxima dela. O que eles consideram simples 
parece-me difícil e incongruente. O que posso computar e perceber sem 
esforço, eles consideram árduo. Com o passar do tempo, catalogo mais e 
mais informações e, no entanto, afasto-me cada vez mais do caráter humano 
por causa disso. Quanto mais tempo passo entre eles, mais complicados eles 
me parecem. Talvez agora tais condições se modifiquem. Talvez seja isso o 
que chamam de destino. 

Sentiu seu corpo parar e reajustar o sistema de pilotagem saindo do 
modo auto-localização e encontrou-se exatamente onde, de fato, desejava 
estar. O convés do hangar. Estava em frente à porta, olhando em meio à 
pouca iluminação para as letras à sua frente. 

CONVÉS DO HANGAR DE NAVES AUXILIARES 
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Não sentiu os segundos passarem enquanto observava aquelas letras e 
seu significado. Todos os seus alarmes internos estavam disparando, 
dizendo-lhe para localizar o engenheiro-chefe assistente, mas não havia 
tempo. E isso o denunciaria. Naturalmente, sendo o segundo oficial, isso o 
livraria, mesmo que seus alarmes internos não pudessem ser programados 
para saberem disso. Informações como estas eram racionais, uma questão de 
raciocínio. A hierarquia formalizada de seres humanos, de formas de vida de 
qualquer espécie, era de difícil absorção para seu pensamento artificial, e 
tinha que ser tratada por meio do que Geordi gostava de chamar de o 
hemisfério subdominante de Data - a parte de seu cérebro que era orgânica, a 
porção de sua personalidade que permitia-lhe ser subjetivo. A parte dele que 
Geordi insistia não ser máquina. 

Data olhou a mão esquerda. Abriu o punho e divisou o brilho do ouro e 
da platina polida no formato de um A estilizado, que ele mesmo adquirira o 
privilégio de usar. No entanto, esta insígnia em sua mão não lhe pertencia. A 
sua ainda se achava seguramente aninhada no peito, proclamando a honra de 
seu passado e o grau em que a humanidade havia-lhe estendido seu abraço. 
Nunca poderia olhar para a insígnia da Frota Estelar e pensar na humanidade 
como sendo inferior a qualquer outra espécie; poucas espécies aceitariam 
alguém como ele. Já conhecera os olhares marginalizantes do preconceito. 
Geordi ralharia com ele por não perceber a importância disto até agora, de 
que o preconceito era, em si mesmo, um privilégio que as formas de vida 
mantinham entre si. 

O ouro transformou-se em cor-de-rosa sob as luzes de emergência acima 
da porta. Sentiu uma pontada estranha e inesperada no peito, o coração 
sintético batendo apressadamente, reagindo à grande agitação de seu sistema 
nervoso. 

Esta insígnia, esta na palma de sua mão - esta, pertencia a Geordi. 
Perdoe-me. Sei que jamais fiz algo assim a você antes. Eu o teria 

prevenido, se esperasse que me comportaria assim... 
Ilógico. Geordi não estava aqui. Geordi estava trancado no centro de 

reserva de antimatéria. 
Data cerrou o punho fortemente ao redor da insígnia. Igualmente ilógico. 

Deveria soltá-la e abandoná-la. Não havia propósito em levá-la consigo. 
Porém, ao invés de deixar a insígnia, decidiu o contrário, mantendo-a segura 
na mão fechada. Com a outra mão, digitou rapidamente o código de 
autorização que lhe permitiria a entrada, e as portas grossas abriram-se. 

O convés do hangar armazenava umas poucas naves auxiliares e diversas 
naves menores e mais rápidas de vários estilos, todas organizadamente 
colocadas em seus lugares, prontas para serem elevadas ao convés de 



decolagem e atracagem, que ficava um nível acima, sempre que fosse 
necessário. 

Uma impaciência muito humana o corroia. Sabia muito bem o que era 
impaciência. Mas não havia alternativa no que se referia ao tempo que 
precisava despender ali antes que pudesse embarcar em sua missão. 

Sua mão crispava-se. A programação infalível enviava-lhe ondas por 
todo o sistema nervoso biomecânico, dizendo-lhe que o que fazia não 
deveria ser feito. 

Tão facilmente quanto se ignora uma dor persistente, redirigiu a atenção, 
deixando de lado os avisos internos e procurando ao redor pelo transporte 
mecânico de que necessitaria - sim, lá estava ele. Preocupara-se com que, em 
meio à crise, a engenharia de suprimentos e materiais de reserva não 
houvesse conseguido entregar estas pequenas caixas de armazenagem de 
peças a tempo; mas elas estavam ali, cuidadosamente colocadas em seus 
lugares, bem à sua frente. Observou-as do mesmo modo com que observara 
as letras à porta. Acima delas, uma autorização que simplesmente dizia: 
Solicitação do Tenente-Comandante Data. 

Alferes F. Palmer - liberado. 
O tempo era limitado. No entanto, hesitava. Nunca antes se encontrara 

literalmente em desvantagem com relação a si mesmo, literalmente 
combatendo o próprio corpo para fazer o que sua programação - sua... 
consciência - sempre considerara errado. Engodo. Desobediência. Nada 
disso fazia parte de sua progr... sua natureza. 

Sua mão esquerda crispou-se e abriu-se. A insígnia de Geordi caiu por 
sobre o convés com um ruído metálico. Data olhou para ela. 

Impassivelmente abaixou-se e apanhou-a. Se a levasse consigo, seu sinal 
seria captado pelos sistemas da nave e o utilizariam para localizá-lo, o que 
levaria a ponte a concluir que Geordi o acompanhava. Tal conseqüência... 
deixaria a insígnia para trás. 

Não a levaria consigo. 
Encaminhou-se para a saída e dirigiu-se ao painel de computador mais 

próximo, ainda olhando para a insígnia em sua mão. 
— Eu vou deixá-la — insistia ele. A voz soou alto no vazio do convés do 

hangar. Por que esta insígnia sussurrava para ele? 
Jogou-a rapidamente. Fizera-o tão bruscamente que girou e parou de 

lado. Ele estacionou. 
Quase que com a mesma rapidez, tirou a própria insígnia. Ela também 

era de ouro e platina - idêntica à outra. Exceto pelo fato de que esta lhe 
pertencia, merecera-a, e aquela pertencia a Geordi. Cada uma delas possuía o 
registro do biopulso daquele que a possuía, incluindo a identidade, 



microsensores e comunicador miniaturizado - o jargão da Frota Estelar 
chamava estas insígnias de os "minimilagres" da ciência moderna. 

Porém, hoje, era o formato e não a ciência que intrigava Data. Hoje a sua 
atenção foi captada pela heráldica moderna do emblema da Frota Estelar, e o 
que isto significava para alguém como ele. 

Seu coração poderoso bateu mais forte, com uma ação muscular pesada e 
forte, como a grande máquina que era. Ouvia-o pulsar claramente por todo o 
corpo, e sentiu a pressão sobre os sistemas à medida que todos eles 
procuravam encaminhar os próprios interesses por todo o sistema nervoso 
biomecânico, este incerto quanto a qual dos impulsos atender. 

Com um gesto de decisão, colocou a própria insígnia no painel, ao lado 
da de Geordi e afastou-se, deixando as duas lá, juntas. 

Ao ajoelhar-se ao lado das caixas que os engenheiros haviam deixado ali 
sob suas ordens, o corpo começou a acalmar-se diante do reconhecimento de 
um trabalho a ser realizado. Assim que o bater do coração amenizou e entrou 
na cadência usual, Data começou a abrir as caixas de partes especializadas e 
códigos mnemônicos, e pôs-se a construir um aparelho de camuflagem 
pequeno o suficiente para uma nave auxiliar. 
 

***  
— Agora espere um momento! — Riker escorregou pela mesa, saindo de 

cima dela, onde sentara-se, e abanou as mãos diante de Troi. — Não 
podemos simplesmente interferir! 

— Precisamos fazê-lo — disse Troi, com maior volume na voz desta 
vez. Sentia a vermelhidão tomar conta das maçãs do rosto e a zanga apossar-
se de seu coração. Como ousava ele colocar-se em seu caminho! 

— Olhem aqui — relembrou Picard, irritado. — Convoquei esta reunião 
por uma razão específica e as coisas estão ficando complicadas. Se serei 
forçado a tomar uma decisão, pretendo ter todos os precedentes como 
respaldo. Vamos defini-los bem, e isto é uma ordem. 

Antes que Riker tivesse a oportunidade de responder, Troi inclinou-se 
para Picard, mudando de posição pela primeira vez desde o início da 
reunião. — Capitão, os humanos são intervencionistas por natureza. Desde 
tempos imemoriais, e mesmo antes disso, temos interferido no curso da 
evolução por meio de casamentos seletivos, o que remonta aos primórdios 
tribais, quando o chefe podia escolher as mais belas, as mais jovens e fortes 
virgens, e ter com elas filhos que vieram a ser grandes chefes para toda a 
tribo. É a nossa herança! 

— Isso é bobagem — acusou Riker. 
— Não necessariamente — interveio Crusher. Seu tom possuía um toque 



defensivo; ignorando-o, voltou-se para o Capitão. — Quando encontramos a 
cura para a pneumonia e a tuberculose, alteramos a evolução para sempre. 
Os incontáveis milhões de pessoas que estavam fracas e iriam morrer, 
simplesmente não morreram. Quando as lentes foram inventadas, todos os 
milhões de pessoas míopes que teriam sido consideradas como 
funcionalmente cegas em séculos anteriores, subitamente tornaram-se 
completamente normais. Não apenas viveram, mas prosperaram, acasalaram-
se e tiveram mais filhos míopes. A humanidade tem ludibriado a seleção 
natural há tanto tempo que se tornou imoral não fazê-lo. Eis o seu 
precedente, Capitão. Não creio que a questão seja interferir ou não. 

— E quanto à ciência? — interrompeu Riker, dando a volta à mesa, até 
se aproximar do Capitão. — Poderia a tecnologia eventualmente colocar 
estas entidades cativas em corpos? Como o de Data? 

Picard lançou-lhe um olhar penetrante por um momento, e então voltou-
se para Crusher. — Doutora, o que diz disso? 

Apoiou-se sobre o outro cotovelo e disse, com alguma dúvida: — Vou 
apenas conjeturar... Em minha opinião, poderia ser muito tarde para eles. Se 
têm estado em uma condição virtual de fuga há três séculos e a maioria deles 
antes disso, podem ter perdido a habilidade de se incorporarem a uma forma 
humanóide. 

— Quer dizer, como um cego que subitamente adquire visão completa? 
— sugeriu Picard. — Algo assim? 

— Exatamente isso. Há inúmeras circunstâncias que permitem à 
medicina atual substituir ou restaurar a visão, mas a menos que o paciente 
seja muito jovem, geralmente ocorrem complicações graves. Se eu 
subitamente restaurasse a visão de Geordi por meio de algum tipo de 
transplante ou algo semelhante, ele teria que retreinar seus sentidos 
completamente. Todo o seu corpo, todo o seu cérebro. Seu senso de 
profundidade visual seria o obtido de soslaio, para começar. Estaria tentando 
apanhar coisas que estariam a três metros de distância, porque não poderia 
perceber a diferença. Provavelmente não poderia caminhar com os olhos 
abertos - não sem terapia extensiva. Seu equilíbrio emocional seria 
totalmente desestabilizado. Seu equilíbrio físico seria subitamente afetado 
por algo que nunca o atingira antes. Inúmeros casos desastrosos de visão 
restaurada já ocorreram. Alguns pacientes chegaram a optar por ter a 
cegueira de volta, ao invés de continuar com a visão. 

— Meu Deus... isso é sério? 
— Casos demais para que eu recomende que se conecte esses o-que-

quer-que-sejam a corpos andróides. — Abaixou o tom de voz e deixou que a 
empatia penetrasse em sua avaliação profissional. — Seria um inferno pior 



do que o em que vivem agora. E, Capitão, considero que a única decisão 
racional, moral — acrescentou ela, — é a que tomaram por si mesmos. 

— Não temos tanta certeza do que desejam — insistiu Riker. 
Troi moveu-se na cadeira, o rosto como uma escultura de pura 

melancolia e desapontamento. Sua face doía com a angústia que sentia por 
dentro e com o insulto que ouvia agora. 

— Bem, você não tem certeza — disse Riker. — Você não tem certeza, 
tem? 

— Bill... — sussurrou ela, engasgando. 
Aproximou-se dela e a confrontou. — Você mesma admitiu que estas 

pessoas poderiam ser insanas e incapazes... 
— Alguns deles, mas... 
A doutora Crusher colocou uma mão fina em seu braço e virtualmente o 

puxou de onde ela e Troi se assentavam lado a lado. — Esta máquina 
sugadora de vida está violando os direitos e necessidades de seus cativos. 

Riker virou-se e encarou-a. — Quais direitos? 
— O direito a uma vida normal tal qual assim a consideram e à 

dignidade da auto-decisão. Está privando-os de uma qualidade de vida a tal 
ponto que tudo o que consideram que lhes resta é a morte. 

— E assim nós lhes proporcionamos a morte, baseados no que Deanna 
diz? 

Troi abaixou os olhos, e lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. — Oh, Bill 
— sussurrou ela. 

Mas ele continuou. — Como sabemos que a decisão deles é racional? 
Pode apenas ser fruto de um puro desespero ou depressão temporária. 

Crusher não se intimidou com o desafio dele, mas estava pronta a lançar 
o próprio. — Você chama trezentos anos de temporários? 

— Segundo os padrões de tempo daquela coisa? Pode ser. E você não 
sabe disso, nem tampouco eu. Aquela coisa poderia ser uma utopia galáctica, 
por tudo o que sabemos dela. Poderia proporcionar tempo infinito para 
pensarmos sobre coisas e compartilharmos lembranças - e quem sabe mais o 
quê? Talvez Deanna esteja apenas captando os desejos de um punhado de 
vidas recentemente capturadas que desconhecem o que têm em mãos. 

— Não creio nisso — disse Troi, apertando os lábios. 
— Muito bem - muito bem, digamos que eu também não. Digamos que 

você me tenha convencido. O que acontecerá quando fizermos o que 
desejam? Quando tivermos provado disto? Se abrirmos esta porta mesmo 
que um pouco, ela pode não se fechar. Velas podem dar início a um 
holocausto, Capitão. 

Crusher subitamente levantou-se e dirigiu-se a ele, utilizando a altura e a 



própria graça para provar-lhe que não era o único que podia se impor 
naquela sala. — Podemos ter controle sobre nós mesmos, senhor Riker. A 
ciência médica tem-se visto obrigada a conviver com o autocontrole em uma 
base pessoal há séculos. Capitão, sei que não aprecia o uso de armas, mas 
aquela coisa é um tirano! 

Riker debruçou-se por sobre a mesa, as mãos espalmadas sobre o seu 
tampo negro. — Se afrouxarmos nossas regras — insistiu, — ou mesmo se 
as modificarmos, mesmo diante da solicitação de doentes terminais, então 
arriscamos a todos nós. Quando recusamos os pedidos feitos por pessoas 
para que morram, protegemo-nos a todos. — Olhou para o Capitão e disse: 
— Estamos jogando com a roleta da ética, senhor e não me sinto à vontade 
com isto. 

Troi não olhou para ele, mas havia uma pungente ausência de caridade 
em seu tom. — O seu conforto não está em discussão. 

Os olhos dele brilharam. — Não — retorquiu, — mas estamos 
arriscando a segurança ética de toda vida consciente com a qual entrarmos 
em contato daqui por diante. Quanto tempo levará até que isto saia do 
controle? Estamos nos arriscando, enquanto sociedade, se isto vier a ocorrer. 

O Capitão franziu o cenho para ele. — Não estou disposto a assumir o 
fardo moral de toda a humanidade, Número Um — disse ele, — mas 
pretendo me posicionar neste momento. Agradeço o fato de estar agindo 
como o advogado do diabo, mas... 

— Não estou fazendo isso — disse Riker. — Não acho que nos caiba 
fazê-lo. E não considero que seja justo que aqueles seres nos peçam 
semelhante coisa. Temos o direito de não nos tornarmos assassinos. 

— Capitão — interpôs Crusher, — já passamos do ponto em que não há 
retorno. Matá-los pode ser duro para nós, mas a sua permanência como vivos 
é mais dura para eles. 

— Esta é a sua opinião, doutora — esclareceu Riker. 
— Sim — disse ela. — O Capitão pediu minha opinião. Se vier a ser 

Capitão algum dia, não terá que me perguntar. 
A amargura assolou a ambos, e por alguns segundos ela permitiu que 

assim fosse. Quando o silêncio tornou-se opressivo, inspirou profundamente 
e dirigiu-se ao Capitão com sua palavra final. — Senhor, em meu 
julgamento, como cirurgiã-chefe da Enterprise — disse ela, — temos o que 
irá para meu relatório como "consentimento prévio aceitável". 

O Capitão viu a bola cair na sua metade do campo. Recaía sua 
responsabilidade sobre os seres dentro da entidade, ou sobre a própria, ou 
sobre a nave, ou sobre aquelas formas de vida cujas essências viriam a ser 
absorvidas por aquela coisa no futuro se ele falhasse em agir agora? 



— As ordens da Federação são para evitarmos policiar a Galáxia, 
Capitão. — O rosto de Riker estava claramente refletido na escotilha de 
bom-bordo. 

Picard assentiu com firmeza. — Sim, não podemos nos esquecer disso. 
A suja realidade é a de que talvez nem mesmo possamos salvar a nós 
mesmos. A maior bravura talvez seja a de escaparmos e deixarmos à 
Federação a decisão de como lidar com esta coisa. 

Troi saltou da cadeira. — O senhor não compreende! Estas pessoas não 
podem nem mesmo se comunicar umas com as outras! Há milhares delas, 
todas solitárias. Solitárias! Não é como um corpo inválido. Mesmo nessas 
condições há visão, som, interação - estas pessoas não possuem nada! 

O Capitão começou a falar. — Conselheira... 
Ela afastou-se. — Não sabe como isso pode ser! Não pode saber! O 

senhor pode falar, discutir, argumentar, mas o senhor não sabe. Capitão, se 
essa entidade vier atrás de nós e não houver meios de impedirmos que nos 
absorva, prometo-lhe que não viverei assim! De maneira alguma! Eu me 
mato antes. 

— Deanna — começou Crusher, tentando aproximar-se. 
Mas todos foram atingidos pela grande convicção de sua voz, sua 

expressão, da promessa irracional feita por alguém que sabiam ser 
extremamente racional. 

Riker sentiu-se especialmente responsável, e ficou ali, a uns poucos 
passos dela, incapaz de se aproximar. 

A doutora Crusher colocou o braço ao redor de Troi e encaminhou-a em 
direção à porta. — Venha comigo. Vou dar-lhe algo para que se acalme. 

Troi começou a aquiescer, mas livrou-se violentamente da doutora. — 
Não! Não ouso permitir que me dê sedativos! Mal posso manter o controle 
agora. Será que ninguém entende? 

— Sim, sim — disse Crusher. — Você sabe que eu entendo. Apenas 
vamos até a ponte. — Conduziu a outra mulher em direção à porta e lançou 
um olhar de censura a Riker e Picard. — Não demoraremos mais que um 
minuto. — Suas palavras diziam uma coisa; seu olhar dizia outra. 

Picard, sem proferir um som sequer, observou-as sair. Quando ele e 
Riker estavam finalmente sozinhos, voltou-se para a escotilha de bombordo 
e pôs-se a contemplar a imensidão à sua frente. 

Diante dele, o panorama de estrelas e sistemas solares distantes, o 
gigante gasoso que recentemente havia sido o seu maior problema e que 
subitamente tornara-se pequeno e insignificante, girando em sua inocência 
verde num dos extremos de seu campo de visão. Duas linhas ladearam sua 
boca. Era um homem que possuía escolhas demais. 



— Aquela coisa infernal está se escondendo lá fora, esperando que 
cometamos um erro — disse ele. O tom de voz transformou-a em um quase 
murmúrio. — Quantas coisas mais, como esta, estariam lá fora, Riker? 
Quantas decisões mais como esta? Que fazemos quando não temos nenhuma 
dúvida a respeito do desejo racional, razoável de uma pessoa - uma 
comunidade - de morrer? 

Em pé, ao lado dele, Riker não podia oferecer nenhuma solução real -
mas possuía sua própria resposta pessoal. Uma resposta que, como Imediato 
- não como Capitão - lhe era possível ter. 

Sem se mover, perguntou suavemente: — E não temos nenhuma dúvida, 
senhor? 

Picard continuou a olhar pela escotilha, mas uma ruga cobriu-lhe o 
cenho e apertou-lhe os olhos. — Tenho que saber, tão precisamente quanto 
seja possível, se esta coisa é uma utopia flutuante — cismou ele, — ou um 
inferno interestelar. 



 

DEZ 
 
 
— Não gosto disto de jeito nenhum, Jean-Luc. Colocarei em registro que 

isto está acontecendo sob meu protesto. 
— Fará com que seja um registro interessante, doutora, se ele conseguir 

chegar até a Frota Estelar. 
A unidade de isolamento da enfermaria estava pululando com os 

preparativos para a gravidade zero total e para a temperatura exata do corpo 
do Capitão. Picard observava com uma expressão vigilante, à medida que a 
doutora Crusher preparava uma injeção subcutânea que faria por ele o que 
nenhuma pessoa em plena sanidade deveria permitir. Talvez fosse um toque 
de insanidade levar um homem a tomar tais medidas, ou talvez bastasse o 
desespero. Todos os perigos, todos os riscos, toda a racionalidade deve dar 
lugar à busca sincera daquele sobre quem a decisão recaía. E esta pessoa era 
Picard. 

Ao seu lado, Troi mostrava sinais de esgotamento. Os finos fios de 
cabelo negro que emolduravam sua testa estavam úmidos e encaracolados, 
os olhos tensos, a postura débil. Tudo o que sempre lhe parecera fácil, 
subitamente adquirira o caráter de esforço. A despeito do desejo dela de que 
ele soubesse o que seus contatos empáticos estavam experimentando, 
conseguiu suficiente presença de espírito para dizer: — Devo concordar com 
a doutora, senhor. Nunca considerei a privação sensorial uma técnica válida. 

— É coisa de uma câmara de horrores, se quiser saber minha opinião — 
disse Crusher, meneando a cabeça uma vez, firmemente. 

— Está bem — disse o Capitão, — então vocês duas podem sugerir uma 
maneira melhor de eu vir a saber como é a vida para aqueles seres, e que o 
façam agora, porque é minha intenção eliminar tantas dúvidas quantas for 
possível enquanto temos tempo para fazê-lo. 

As duas mulheres trocaram um longo olhar, cada uma esperando que a 
outra tivesse uma alternativa a sugerir. 

Picard concedeu-lhes a cortesia de sua espera, o que, naturalmente, era 
sua própria maneira de pressionar. — O que posso esperar? 

Crusher segurava o medicamento. — Bem, o primeiro efeito será... 
— Senhor — interrompeu Troi, — eles não sabiam o que esperar quando 

isto aconteceu a eles. 
Picard olhou-a por um momento confuso. Pela primeira vez, a 

perspectiva do que estava para fazer o assustava. A gratidão que sentia por 



ela cuidar da acuidade de sua experiência estava misturada ao aborrecimento 
de que ela tivesse que fazê-lo tão bem. — Uhmmm — murmurou ele, 
franzindo o cenho. — Acho que sim. Está bem. Vamos prosseguir. 

Permaneceu imóvel quando a doutora pressionou sua carótida e sentiu o 
líquido penetrar sob a pele. 

— Estou limitando o tempo — disse Crusher quando o Capitão entrou 
no cubículo de isolamento. 

— Não me diga por quanto tempo — disse ele. 
— E eu o faria? O senhor compreende que isto não é como dormir, não? 
— Na verdade, sei muito pouco a respeito de tudo isto — admitiu o 

Capitão, que parecia orgulhoso de si mesmo. 
— Estarei pronta quando o senhor quiser, Capitão. 
— Prossiga. 
A unidade de isolamento fechou-se com uma grossa e sólida parede de 

camadas à prova de som - o tipo de coisa que abafaria o som de qualquer 
coisa menor que um grande terremoto. 

Troi observou-a fechar-se, sentindo apreensão crescente. Colocou-se ao 
lado da doutora, à medida que Crusher completava as instruções para o 
programa de isolamento. — O que isto fará a ele? 

A doutora deu de ombros. — Fisicamente, o narcótico paralisará seu 
corpo e amortecerá todos os impulsos sensoriais externos ao seu cérebro. 
Não fará nada à sua consciência. Assim que apertar este botão, a câmara 
provocará gravidade zero com uma leve retenção, a fim de evitar que flutue 
contra a parede, e tudo ficará escuro lá dentro. 

Troi arrepiou-se. — Ele ficará exatamente como eles estão. 
Com um assentir crítico, a doutora disse: — E igualmente indefeso -

como eles. 
 

***  
O Capitão Picard estava no centro da pequena câmara acinzentada, 

esperando que o isolamento completo tivesse início. Seus dedos formigavam 
desde que o injetor afastara-se de seu pescoço, e não mais podia sentir os 
artelhos. Mas além disso, não havia nenhum outro efeito ainda. Olhou ao 
redor da sala, um exercício de pintura lisa. Trinta segundos se haviam 
passado e tudo já parecia interminável. As descrições de Troi o arrepiavam 
ao lembrar-se das últimas horas e do quão profundamente fora ela afetada 
pelo que sentia. Pelo que fora forçada a sentir. 

— Bem, prossiga com isto — resmungou ele. Quanto tempo seria 
necessário para se programar um padrão tão simples? Afinal, este não era um 
Holodeck. 



Tentou tamborilar os dedos nas coxas para dar vazão à impaciência, e em 
sua mente ele de fato o fez, mas as mãos não assumiram os movimentos que 
a mente idealizara. Tentou olhá-las - mas não pôde curvar o pescoço. Sua 
cabeça tonteou ao tentar movê-la, mas apenas os olhos ainda podiam mover-
se em suas órbitas. As pernas estavam como que cimentadas, suas costas 
arquearam-se e começaram a doer à medida que a sensação começou a 
esvair-se rapidamente. Após alguns segundos, a dor começou a ir-se 
também, e subitamente ele sentiu falta de seu pulsar confortante. Uma 
pequena gota de pânico surgiu e teve que combatê-la à medida que olhava 
fixamente a parede acinzentada lisa. 

Talvez ela devesse cancelar isso tudo. 
Não podia ouvir a própria voz. Ouvira-a antes; onde estava ela agora? 

Sua língua moveu-se levemente no fundo da garganta, mas isto era tudo o 
que lhe restava. 

Quando a gravidade zero irrompeu e viu a parede mover-se diante dele, 
seus sistemas involuntários empurraram ar nos pulmões e ouviu-se engasgar. 
Ao menos algo ainda estava ligado ao cérebro. No entanto, era uma estranha 
sensação... 

A parede acinzentada lisa tremulou. Mesmo? Agora a pintura parecia 
mais brilhante - quase como um espelho. Sim... havia um rosto. 

Um rosto... 
Um homem. Picard instantaneamente dispensou a idéia de reflexo. Não 

era o seu rosto. 
Os olhos foram a primeira coisa que entrou em foco, e bastante 

claramente. Sem piscar, eles olhavam diretamente para Picard, à medida que 
um queixo quadrado e grandes ombros se formaram abaixo deles. Havia 
cabelos negros com uma mecha branca sobre uma das têmporas, e uma 
expressão de pura decisão. Mesmo de ira. 

Picard podia ouvir o coração pulsando nos ouvidos, um som longo e 
distorcido, e nem por um momento ele teve qualquer dúvida a respeito de 
quem compartilhava com ele deste cubículo ou da realidade do que via. 
Riker havia descrito isto exatamente e Picard não considerou nenhuma 
pergunta ou advinhação. Paralisado, retribuiu o olhar. 

De Capitão para Capitão, através das eras, o encontro silencioso tornou-
se interminável. A mente de Picard ardia com o desejo de ser capaz de abrir 
a boca e falar a Arkady Reykov, de fazer a pergunta que tornaria tudo muito 
mais simples, mas o corpo estava entorpecido. E o cubículo estava ficando 
escuro. 

Droga! Por que agora? Dê-me mais dez segundos! 
Reykov levantou a mão, e a mão tornou-se um punho. Mostrou-o a 



Picard - não uma ameaça, mas algum tipo de exemplo. Picard tentou menear 
a cabeça, para comunicar que não compreendera. Disto também não foi 
capaz. 

Reykov abriu o punho e esticou os dedos em um gesto europeu que os 
antecedentes franceses de Picard lhe permitiram compreender perfeitamente: 
Bem? 

A escuridão os envolveu. Ficou cada vez mais escuro. Não ainda, 
diabos. 

Negritude. Mais negro que uma tela de computador, que o espaço 
sideral. Estaria Reykov ainda ali? 

Pânico total assolou-o. Era como se seu coração tivesse estalado. A 
mente de Picard subitamente voltou-se para a época de sua infância, para 
aquelas terríveis histórias de horror que todas as crianças não se cansam de 
ouvir ou ver, para aquilo que não estava lá e que fingia estar - e para o que 
estava lá. Esperou para ser apanhado. 

Mas ele nem mesmo o sentiria se acontecesse. Talvez já tivesse até sido 
apanhado. Estaria Beverly monitorando as batidas de seu coração? As ondas 
cerebrais? Não discutira isso com ela, mas o faria; não é mesmo? 

Está bem, controle-se. Você apenas viu um fantasma, e nada pode ser 
feito o respeito disso. Seja prático. Concentre-se na tarefa à frente. Você 
está bem. Está na câmara de isolamento. Está escuro e não pode mover-se. 
Essas são as condições corretas e você pediu por isso. De qualquer 
maneira, precisava de um descanso. Não pode ser tão ruim por umas poucas 
horas. 

Geordi moveu-se, dentro da pequena área onde Data o aprisionara, por 
tanto tempo quanto pôde suportar antes que começasse a arrancar os painéis 
que recobriam a parede, a fim de procurar um circuito que pudesse ser 
conectado para abrir aquele escudo contra contaminação. Ou talvez pudesse 
entrar na rede de comunicações e enviar um sinal de socorro. Qualquer coisa 
seria melhor do que permanecer nesse lugar, como uma grande galinha à 
espera de sua ração, enquanto Data saía com destino a lugar nenhum para ser 
frito por aquela coisa. Que dupla! 

Data. Ele levava tudo de forma tão pessoal. Se isto não o qualificava 
como uma pessoa, então o que o faria? Apenas pessoas podem levar as 
coisas a nível pessoal. As máquinas não o fazem. Como é que Data dava 
ouvidos a todo mundo ultimamente? 

— Por que não prestar atenção em mim, para variar? — grunhiu Geordi. 
Olhou para os circuitos agora expostos na parede. — O que sou eu? Sou 
parte máquina também! Droga... onde está a junção principal? 

Nave auxiliar. Ótimo, fantástico. Data já teria partido a essas alturas, e 



não havia como modificar o que estaria acontecendo lá fora. 
As mãos começaram a suar. O trabalho começou a ficar lento à medida 

que seus dedos tremiam e escorregavam. Apenas os microfiltros de seu visor 
impediam que cometesse mais erros do que já estava fazendo. E apenas a 
confiança persistente em suas observações maliciosas ocasionais impediam 
que admitisse que estava apavorado. 

Aquela coisa, aquele espetáculo de luz lá fora... horrível. Geordi tremia 
ao cuidadosamente conectar os circuitos de que necessitaria para liberar a 
tranca. Já tivera pesadelos que se pareciam com aquela coisa. Nas vezes em 
que seu visor apresentara defeitos, via as coisas de maneira errada. A luz 
ficava distorcida, o calor esticava as coisas - era como ter uma febre e não 
haver meios para abrandá-la. 

Os outros não sabiam pelo que Data havia passado quando ela o atacara; 
não podiam ver da mesma maneira que Geordi. Nunca compreenderiam, e 
nunca acreditariam nele se não pudessem ver por si mesmos. Não os culpo... 
não exatamente. Não é o tipo de coisa em que se acredite até que se veja por 
si mesmo. Se tiver que me conectar ao coração do computador pelos olhos, 
farei com que vejam. Farei com que o tragam de volta. E isto refere-se ao 
senhor, senhor Riker. Sim, senhor. Você. 
 

***  
Isto é certamente estranho. Divertido. Há anos que não penso em Laura. 

Quantos anos? Uma era inteira, talvez. E colocar de lado tão belas 
lembranças. Havia um poema de que ela gostava. Qual era mesmo? Gostava 
de poemas e épicos longos. Era tão paciente... quem lê épicos? Algumas 
vezes, lia-os em voz alta. E tão bem para uma voz não treinada. Ou será que 
os anos fizeram com que soasse melhor? 

 
A ausência, como nuvem delicada 

de glorioso esplendor, 
Da natureza os fracos sentidos abriga calada, 

Da luz que lhe assola o vigor. 
A ausência mantém o tesouro 

Do prazer em prazer vindouro, 
Frugal de louvor; 

A ausência o fogo alimenta, 
Que mingua o desejo e o fomenta 

Com doces atrasos do amor. 
 

Já o ouvira antes. Uma vez. E não mais pensara nele desde então. Fora 



ouvido e esquecido; o cérebro captara a garota e a sua voz, e não o poema; 
no entanto, agora lembrava-se e re-experimentava cada palavra, cada sílaba, 
cada nuance. Os significados das palavras juntas, seu significado em 
separado, mesmo a música das letras. O poema todo. Fulke Greville, Lorde 
Brook - Cœlica, não era mesmo? Quando foi que começou a adquirir 
tamanha consciência literária? Certamente havia prestado pouca atenção às 
aulas de literatura, especialmente devido ao fato de que se inscrevera nelas 
apenas para que pudesse acompanhar Laura a cada dois dias. Ah, os jovens. 
E as jovens. 

Esta experiência era fascinante também, esta completa liberdade de 
pensamento para explorar e lembrar e examinar as coisas que já vira durante 
a vida. Velhas experiências que julgara haverem-se esvaído, surgiram com 
toda força em plena luz. Uma vez mais, e uma de cada vez, tornou-se íntimo 
das próprias memórias, de todos os passados que um homem de sua idade 
pudesse ajuntar. Não era um passado feio de se contemplar; pelo contrário, 
quando se desconsiderava uns poucos golpes, tropeções e dedos queimados 
ao longo do caminho. 

Depois de se deliciar com o passado, algo nele relembrou-o da física 
quântica e lá se foi ele naquela rápida nave por entre toda a ciência e 
matemática que já lhe havia sido ensinada ou concluída, ou mesmo 
presenciada sendo concluída por outra pessoa. Tudo parecia tão simples 
agora! Equações, teorias, hipóteses, experiências - estonteantes e 
deslumbrantes, todos os compartimentos de sua mente haviam-se fechado e 
mantido esses tesouros guardados todos esses anos. Parentes falecidos, 
companheiros desaparecidos, amigos ausentes que também morreram, um 
após o outro vieram visitá-lo em seu lugar silencioso aqui, e reviveu-os a 
todos, do prazer à dor, e sentiu-se chorar. Ou pensou que o fazia... Onde 
estavam seus olhos? Onde as lágrimas? Por que não as podia sentir rolando 
pelo rosto? 

Há quanto tempo já estou aqui? De fato, onde estou eu? 
Oh, sim. A nave. Deveria deixar Riker experimentar isto. É arejante, 

sedutor... nada para nos desviar a atenção, nenhum relógio para nos 
controlar, nada com que minha mente tenha que se preocupar, a não ser os 
próprios pensamentos, nem mesmo uma pequena coceira para me tirar a 
atenção. Embora fosse confortador se pudesse ao menos mover os artelhos... 

Como saberei se a nave precisar de mim? Poderíamos ser explodidos no 
espaço e eu nunca saberia. Não... Riker faria com que me tirassem daqui se 
eu fosse necessário. O que seria esta estranha irracionalidade? 

Isso eram passarinhos? Já ouvira este tipo de chilrear antes... Canis IV? 
Sim, naturalmente. Os passarinhos de farta penugem e cara idiota. Sua 



canção era bela. Talvez ficasse aí e escutasse por um tempo. 
Algo a respeito de Canis IV - há muito tempo. 
Não. Não. Não quero lembrar-me disto. Não... 

 
***  

Riker caminhava pela ponte, vigiando o vazio enganoso da imensidão do 
espaço pela tela principal. A iluminação da ponte fora reduzida àquela de 
uma casa noturna. As paredes e carpetes, geralmente da cor de areia e 
camelos, estavam escurecidos agora, e Riker sentia como se estivesse 
caminhando em círculos dentro de uma xícara de café expresso. Os painéis 
negros, brilhantes, do computador e os esquemas de cristal líquido dos 
sistemas operacionais da nave foram reduzidos de seus tons usuais de verde 
e azul a padrões embarrados e escuros. Com as luzes diminuídas e displays 
menos luminosos, a grande tela assumia proporções chocantes. Subitamente 
haviam-se tornado atores em um palco, e tudo o que faziam assumia um 
caráter crucial. O nível das vozes, o brilho do suor na pele, a seqüência dos 
movimentos. Tudo era magnificado. E, diante deles, o espaço era a sua 
audiência. 

Embora fosse vazio e frio, o espaço nunca lhes parecera ser assim 
realmente. Sempre havia as estrelas piscando suas luzes pastéis, e grandes 
nebulosas brilhando à distância; mas era difícil à mente humana aceitar a 
inteireza dessa distância. Assim, tudo parecia mais cheio do que realmente 
era. Geralmente gostava de ver o espaço passando por ele, mas hoje isto não 
o confortava. Hoje havia uma ratazana à espreita. Ainda estava lá fora. 
Escondida atrás de todo aquele nada. Riker cerrou os punhos e desafiou-a a 
aparecer. 

— Tenente Worf, alguma informação a respeito daquela coisa que os 
biólogos ou a engenharia possam ter obtido? 

O grande corpo de Worf aprumou-se em seu posto, a Estação de 
Ciências II. — Estamos tentando determinar os componentes individuais de 
sua estrutura exterior agora, senhor, usando a postulação da 
interdimensionalidade como guia. Não se preocupe, senhor. Conseguiremos 
descobri-lo, mesmo que tenhamos que cortar um pedaço daquela coisa e 
esmurrá-lo até a morte para realizarmos uma autópsia. 

Riker assentiu, mas não conseguiu sorrir de modo a demonstrar sua 
gratidão real. Quase quatorze horas agora, nessa permanência em silêncio e 
com pouca luz. Não era do seu feitio ficar aguardando os acontecimentos, e 
este tipo de tensão era castrador. Quantas vezes haviam-lhe dito, na 
Academia, que a batalha era feita de noventa por cento de espera? Espera, 
planejamento, análise, espera. Algumas vezes, ela era mais mortal do que a 



batalha em si. Levava à inquietação. 
Desejava que o Capitão estivesse ali. Essa história de isolamento, 

privação sensorial, parecia arriscada. Não se importar com o uso do tempo 
quando tempo era algo que poderiam não ter... Mas sou eu que estou 
caminhando de lá para cá, sem nada para fazer. Talvez o Capitão esteja 
conseguindo alguma coisa enquanto eu faço sulcos no carpete. 

Viu-se chegar ao posto de Worf. Riker inclinou-se por sobre o display 
escurecido, mantendo a voz baixa. — Nenhuma indicação de qualquer 
natureza que nos diga como combater aquela coisa, Worf? 

— Na verdade, senhor — a voz grave de Worf respondeu, com clareza 
— chegamos à questão do seu nível de tolerância. 

— Tolerância? 
— Sim, senhor. Quanta energia ela pode absorver em um dado tempo. 

Achamos que é por isso que ela nos deixou antes. — Os grandes dedos 
castanhos de Worf digitaram alguns comandos e a pálida imagem cor de jade 
da Enterprise iluminou-se mais. Áreas específicas do display foram 
ressaltadas. — Estas foram as áreas mais afetadas pela drenagem. Estamos 
tentando estabelecer o seu consumo de energia no momento em que a coisa 
nos deixou. Se pudermos calcular a quantidade de energia drenada da nave 
até o ponto em que a entidade se foi, talvez possamos calcular seu ponto 
máximo de tolerância. 

Riker endireitou-se. — Isso parece temerário. Você está propondo que a 
alimentemos até que a sobrecarreguemos. 

— Esta é a conclusão a que chegamos até o momento, senhor. Estamos 
mantendo a mente aberta a alternativas, mas ela aprecia o gosto da energia, e 
os phasers... 

— Eu sei. Muito bem, prossiga. Gostaria de ter uma ou duas alternativas 
para apresentar ao Capitão quando ele terminar sua experiência, e exaurir 
toda a energia da nave tentando alimentar aquela coisa até que ela expluda, 
não é a minha alternativa favorita. Isto não nos deixa uma segunda chance. 

— Compreendido, senhor. — Worf não fez cerimônia quanto a voltar a 
atenção para o console uma vez mais, a perseverança obstinada tomando 
conta dele por completo. Riker observou-o por um momento, aproveitando-
se do fato de que Worf o estava ignorando. Desejava que toda a tripulação 
conseguisse, do mesmo modo que Worf, não ser afetada pela presença de um 
oficial. Mesmo Data não conseguia ficar tão alheio. Não comigo, de 
qualquer maneira. Mas acho que o deixo nervoso. 

De repente, voltou-se. — Onde está Data? Ainda no Reservatório de 
Antimatéria? 

Worf parecia intrigado. — Agora que o mencionou, senhor, não 



recebemos nenhuma comunicação dele nem de LaForge desde que foram 
reabastecer os tanques principais. Estavam monitorando a operação de lá 
mesmo. 

— Não leva todo esse tempo. Diga-lhes para voltarem à ponte. 
— Agora mesmo, senhor. 
— Worf, como se sente a respeito de tudo isso? O que os seus instintos 

estão lhe dizendo? 
— Meus instintos, senhor? — O grande homem endireitou-se e franziu o 

cenho, pensativo. — O Capitão nunca me pergunta a respeito de tática, 
senhor. 

— Bem, eu estou perguntando agora. 
— Os klingons são guerreiros, senhor. Nossa meta é morrer em batalha. 

Alguns klingons até mesmo iniciaram guerras e disputas a fim de que seus 
clãs pudessem morrer da maneira certa. Mas esta coisa — disse ele com 
desprezo, olhando para a tela imensa e seu brilho, — esta coisa é covarde. 
Não há honra em lutar contra ela. 

— Você não se sentiria obrigado a combatê-la se pudesse encontrar um 
meio de escapar? 

— Não, não mais do que me sentiria obrigado a combater uma 
tempestade, senhor. 

— Entendo — murmurou Riker. — Obrigado. 
— Um prazer, senhor. 
Este seu "um prazer" soou mais como uma ameaça. Que voz. Fico feliz 

que esteja de nosso lado, pensou Riker, à medida que se afastava, tentando 
pensar como um klingon. Aquela coisa era covarde. Sim, isso era verdade. 
Um grande fenômeno estúpido, com mais poder do que sabia controlar, e 
com uma propensão a roubar mais. Provavelmente considerava que 
preservar as essências de vida de suas vítimas era a coisa decente a se fazer. 
Se pudesse pensar, o que provavelmente não podia fazer. Ou podia? Data 
estivera em contato com alguma coisa e, evidentemente, não com a mesma 
coisa que Deanna captara. Talvez houvesse mais inteligência envolvida do 
que aparentava... 

Mas não importava. O que importava era escapar. Importava não cair em 
uma armadilha. Riker lembrava-se claramente da angústia no olhar de 
Arkady Reykov quando os dois "encontraram-se" no corredor. A inveja 
trespassou-o subitamente e desejou poder penetrar na mente de Deanna e ter 
uma conversa com Reykov e Vasska. Como seria? Como seria contatar 
homens daquela era? Uma parte tão fascinante da história, aquela ponta do 
grande arremesso à era espacial - que tempos devem ter sido. Podiam 
construir navios como aquele, flutuá-los sobre a água e colocar cinco mil 



pessoas dentro dele. Não seria mesmo interessante poder falar com Timofei 
Vasska e comparar as anotações deste Imediato? O que Vasska precisava 
saber? Coisas a respeito do mar e atmosfera que raramente ocorreriam ao 
Capitão e oficiais daqueles dias. E todos os tumultos políticos de uma 
civilização como a da Terra - que experiência seria a de compreender os 
pensamentos de tais pessoas como eram. Tinham que ter sido decididos e 
rápidos. Sua opinião provavelmente assumia a dianteira o tempo todo, sem 
disfarces, sem diplomacia enganosa. E aqui estavam eles, ao alcance. 
Pedindo ajuda, de fato, segundo Deanna. Parte da irmandade de grandes 
naves. 

De uma só feita, a culpa penetrou seus pensamentos. Quão convencido 
estaria de suas convicções? O que Reykov tentara comunicar quando se 
encontraram no corredor? O que aquela mão estendida queria dizer? Riker 
sabia que havia ferido Deanna com seus argumentos. Lembrava-se de como 
empalidecera, os olhos carregados de tristeza ao olhá-lo durante aqueles 
momentos. Discutir com Crusher era fácil. Os médicos estavam acostumados 
a isso e Beverly era tão dura que seu coração pulsava apenas uma vez ao dia. 
Mas Deanna nunca realmente soubera o que fazer diante da confrontação. 
Não era parte de sua natureza. Atingira-a quando estava caída. 

Aproximou-se da cadeira de comando e tocou o intercom. Calmamente 
solicitou: — Diga-me aonde está a conselheira Troi agora. 

A resposta do computador foi imediata e ressoou pela ponte silenciosa. 
— A conselheira Troi está na área de isolamento do laboratório da 
enfermaria, unidade quatro. 

— Ainda? Por quanto tempo ainda permitirão que isto continue? — 
resmungou ele, juntando as mãos às costas. 

— Maiores informações são necessárias a fim de responder à sua 
pergunta, por favor. 

— Não estava falando com você. Cancelar. 
— Obrigada. 
— Mas que pedra no sapato —, respondeu ele diante da voz feminina 

adocicada do computador, e afastou-se dali. 
Algo tinha que funcionar. Até o momento, nada funcionara, mas algo 

teria que fazê-lo. Separar a nave apenas os colocara em mais problemas. 
Aumentar a energia dos escudos apenas atraíra e alimentara a criatura. A 
energia dos phasers provavelmente faria o mesmo, não obstante com um 
tipo diferente de energia. Teria que haver alguma arma para se criar, algo, 
alguma idéia dentro da nova tecnologia da Frota Estelar que pudesse livrá-
los dessa situação. Ela estava aqui, essa idéia - Riker procurava convencer-se 
disso. Tudo o que tinham a fazer era descobri-la. A não ser que... todas as 



cartas estivessem no convés. Não possuíam informações suficientes a 
respeito do inimigo. 

Voltou-se esperançoso e olhou para os ombros curvados de Worf, que 
resolutamente debruçava-se por sobre o posto de ciências. 

Riker suspirou e começou a andar. 
Sair para o espaço em uma nave como esta... era fácil tornar-se 

presunçoso, achar que o convés era sólido e a nave invencível. Fácil tornar-
se imperioso a respeito da mortalidade. E quando a sabedoria das eras 
colocou crianças a bordo - bem... isto era seguro, certo? 

— Senhor! 
Voltou-se, compelido tanto pela urgência quanto pela acusação na voz 

que encheu a ponte. No convés superior, LaForge estava saindo do 
turboelevador. 

— Onde você esteve? — perguntou Riker. Só então percebeu o que lhe 
dizia a aparência de LaForge - pequenas queimaduras elétricas nas mangas, 
suas feições escuras brilhando de suor e, mesmo por detrás do visor, a fúria 
claramente estampada no rosto. Riker parou e reformulou a pergunta. — O 
que aconteceu com você? 

— Data trancou-me na área de descontaminação do R.A. e enguiçou o 
escudo de proteção. Levei todo este tempo para destruir os painéis das 
paredes e sair de lá — respondeu LaForge, ofegante. — Senhor Riker, ele se 
foi. 

— Foi-se? — interpôs Riker. — Para onde? 
— Apossou-se de uma nave auxiliar e saiu para encontrar a criatura. E é 

tudo culpa sua, senhor. 
— Ele - tem certeza? 
— Eu estava no convés de vôo. Os registros dos controles do convés 

dizem que ele partiu há meia hora. 
— Worf! Confirme isso! 
— Não irá adiantar — disse LaForge. — Ele conseguiu passar por todos 

os postos que teriam notificado a ponte. Ele conhece todos os truques, 
senhor. O senhor sabe que é assim. 

— Worf, tente localizá-lo — acrescentou Riker enquanto subia a rampa 
em três longas passadas e confrontava LaForge. — Tem alguma idéia do que 
se passava em sua mente? 

LaForge disse: — Ele espera comunicar-se com aquela coisa se puder 
aproximar-se dela. 

— E? 
— Por que haveria algo mais, senhor Riker? 
— Vamos lá, LaForge. Vejo-o em seu rosto. O que mais? 



— Apenas uma pequena coisa, senhor. Porque o senhor foi tão gentil 
com ele, teve que sair e descobrir se está vivo o suficiente para que a criatura 
lhe sugue a vida. 

A ponte desapareceu. Os olhos de Riker apertaram-se até que doessem. 
Passou uma das mãos sobre eles e apoiou-se com a outra, palma estendida, 
no corrimão da ponte. — Oh, não — lamentou-se ele. — Droga... quem 
imaginou que pudesse ser tão sensível? 

— E ele tinha que sê-lo? — retorquiu LaForge. 
— Com os diabos — murmurou novamente, desta feita com um 

sussurro. — Worf, conseguiu algo a respeito da nave auxiliar? 
— Os sensores estão no modo passivo e não captam absolutamente nada, 

senhor. Não compreendo. Mesmo a leitura passiva deveria captar algo do 
tamanho de uma nave auxiliar. 

Riker fez um gesto em direção a Worf, mas olhou para LaForge e 
perguntou: — Tem alguma explicação para isto? 

LaForge deu de ombros. — Data não é nenhum tolo, senhor. 
Provavelmente aparelhou a nave com algum tipo de escudo para sensores, 
para ter tempo de escapar antes que pudéssemos transportá-lo de volta ou 
colocar a nave sob nosso raio trator. Poderíamos tê-lo captado com os 
sensores ativos no exato momento em que deixou a nave, mas os sensores 
passivos não têm potência suficiente e Data sabe que não ousaríamos utilizar 
os primeiros. 

— Ele tem um plano? 
— Não, não que tenha me dito. Pretende atrair a atenção da coisa - é 

tudo o que sei. 
— Worf, ele pode fazê-lo de uma nave auxiliar? 
O klingon fez uma pausa e então disse: — Não há problema, senhor. 

Tudo o que tem a fazer é utilizar as armas a bordo. 
Afastando-se deles, Riker cruzou os braços firmemente, recompondo-se 

a fim de lidar com um problema que ele próprio causara. — Ele não tinha 
que fazer isto... 

— Graças ao senhor, achou que deveria — disse LaForge. 
Riker atingiu-o com um olhar lancinante e retorquiu: — Já chega. Sei o 

que fiz. Tem algo construtivo a dizer? 
LaForge empertigou-se - quase que assumindo posição de sentido, mas 

não exatamente - e subitamente tornou-se formal. — Sim, senhor. Solicito 
permissão para sair em outra nave auxiliar e ir atrás dele. Creio que isto 
colocaria apenas nós dois em risco e não atrairia a atenção da coisa para a 
Enterprise. 

— E você vai fazer o que quando encontrá-lo? Abalroá-lo e apanhá-lo 



pelo braço? 
— Poderia traçar coordenadas e o senhor poderia nos transportar de volta 

simultaneamente. 
Riker fez uma pausa e o sarcasmo que o protegia de si mesmo 

subitamente esvaiu-se. — É uma boa idéia — ouviu-se dizer, ainda que não 
tivesse a intenção de dizê-lo em voz alta. Caminhou de volta para perto de 
LaForge e disse: — Mas não deve ser você a ir. Sou a causa disto tudo. Sou 
a razão pela qual ele está arriscando a vida, e eu irei atrás dele. 

— O senhor? Disse que ele era apenas uma máquina, que ele não possuía 
uma vida para arriscar. 

Contendo o desejo de esmagar aquelas palavras, Riker encarou LaForge 
de tal maneira que quase pôde ver através do visor prateado e através dos 
olhos mortos até chegar ao próprio centro das preocupações de LaForge com 
relação a Data. — Geordi, ninguém precisa estar tão enganado mais de uma 
vez. 

Impassível, LaForge insistiu: — Como sabe que estava enganado? 
Mas a resposta ao desafio já estava lá, na expressão de Riker, e ele até 

mesmo possuía palavras para expressá-lo. — Máquinas não vão além de sua 
programação. Nenhuma máquina jamais se sacrificou para salvar outros — 
disse ele. — Data acaba de fazer as duas coisas. 

A postura rija de LaForge suavizou-se ao ouvir Riker expressar sua 
crença com o coração, e percebeu as modificações fisiológicas sutis que lhe 
demonstraram que o Imediato estava sendo sincero. Mesmo em meio à sua 
fúria, não podia duvidar do que via. — Senhor, não sei se ele lhe dará 
ouvidos. Sabe o que quero dizer. 

Suavemente, Riker respondeu: — Farei com que me dê ouvidos. — 
Dirigiu-se ao turboelevador, então voltou-se e estalou os dedos. — Notifique 
a doutora Crusher para retirar o Capitão do isolamento, estabilizá-lo e 
informá-lo a respeito disto. Mas dê-me tempo para sair da nave primeiro. 

LaForge deu um passo em direção a ele. — Senhor, eu poderia... 
— Não — disse Riker. — Você fica aqui. Aliás — acrescentou ele com 

um gesto que englobou toda a ponte — assuma. 
 

***  
As más lembranças empilhavam-se umas sobre as outras como uma 

avalanche, e nada havia que pudesse contê-las. Nada para desviar a mente 
delas ou dar-lhe algo, qualquer coisa a que se agarrar. Nem uma coceira, 
nem um piscar de olhos, nada. Não mais podia focalizar os pensamentos 
voluntariamente. Sua mente movia-se segundo o próprio desígnio. Quanto 
mais tentava não pensar em certas coisas, mais depressa a mente a elas se 



dirigia e com elas permanecia. Não havia mais uma maneira de evitar 
pensamentos ou desviar o processo. Depois que as boas lembranças foram 
revividas, sua mente penetrou cada mais profundamente no passado que há 
muito aprendera a controlar; todas as coisas terríveis da infância e mesmo de 
seu passado adulto assolaram-no e não havia como impedi-lo. Sua mente era 
um vasto campo no qual todas estas coisas eram pássaros selvagens a bicá-
lo. 

Por que o estavam deixando assim por tanto tempo? Por que o haviam 
esquecido aí? 

Se ao menos pudesse mexer os artelhos. Os dedos. Qualquer coisa. 
Sentir a própria presença já seria alguma coisa, ao menos - ao menos. Ouvir-
se respirando... tudo se fora. Sua percepção quanto ao tempo desaparecera 
por completo, não importando o quanto tentasse manter o controle sobre 
isso. A mente trabalhava num ritmo de qualquer coisa por volta de vinte e 
quatro mil palavras por minuto; assim, provavelmente tudo parecia mais 
demorado do que havia sido na realidade — mas quanto tempo já se passara? 
Se pudesse piscar, se pudesse começar a perceber o tempo novamente. Se 
pudesse inspirar ou mover um dedo, teria um ponto de referência. Se 
houvesse ao menos alguma coisa, alguma percepção de tempo ou vida... 
respiração, batimentos cardíacos, qualquer coisa. Era difícil dizer agora se 
estava acordado ou dormindo, ou mesmo saber a diferença. Não importava o 
quanto relembrasse a si mesmo de onde estava e do por quê estava ali, 
qualquer senso de propósito desvanecia-se quase que instantaneamente 
agora. Os pensamentos não mais podiam controlar sua mente. Então a 
distorção assumiu a direção. Condenado pela redundância dos próprios 
pensamentos, sentiu o horror do futuro. Mesmo a dor seria bem-vinda agora. 

Esqueceram-se de mim. Esqueceram-se de que estou aqui. Mas onde é 
aqui? Não tenho mais certeza. Sabem que me deixaram para trás? Pararam 
de me monitorar? Esqueceram-se de que têm um Capitão chamado Picará? 
Não havia uma entidade? 

Riker queria deixar a área, e não atacar a criatura... Teria ele aproveitado 
a oportunidade para fazê-lo? 

Ridículo. 
Mas que outra explicação há? 
Aquela coisa está lá fora. Deve ter atacado novamente. Apossou-se de 

todos nós e esta é a eternidade para mim agora. Meu Deus, devemos estar 
todos dentro daquela coisa! Não há outra explicação. Por que então estaria 
eu aqui há tantos dias já? Como pode haver tamanha solidão? O homem não 
foi feito para isto. Eu não fui feito para isto. Não desejo isto. 

Meus braços. Estão caindo. Não tenho ombros para segurá-los. Meus 



cotovelos estão crescendo... meus joelhos... como ainda posso estar vivo 
desta maneira? Não posso ouvir-me respirar. Não posso engolir. Ouça... 
nada. Nada. Onde está tudo? Todos? 

A morte não deve ser tão anormal quanto isto. Mas eu não estou morto. 
Mas a vida não é como isto, e como pode haver outra coisa que não a vida e 
a morte? Beverly? Você está me acompanhando? Deixaram-me para trás. 
Pensaram que morri e deixaram meu corpo no espaço e, de alguma maneira, 
minha mente está desperta. Isto é monstruoso... imperdoável. Não posso 
tocar a mim mesmo. Um ser humano ao menos deveria ter a si mesmo por 
companhia. Onde estou? Deixem-me sair! Não me deixem no espaço! É tão 
frio aqui... 



 

ONZE 
 
 
Troi caminhava de lá para cá, em frente à câmara de isolamento, os 

braços firmemente cruzados. Não podia aquecer-se. A frustração a 
incomodava ao tentar encontrar as palavras para explicar suas percepções ao 
Capitão, palavras que fossem boas o suficiente para poder fazê-la entrar na 
câmara de isolamento e pôr um fim a essa experiência. A mente era o seu 
campo profissional e este tipo de distorção mental sempre a irritara. A mente 
não precisa ser esticada para fora de sua forma normal para ser 
compreendida ou para fazer com que se a compreenda. Que homem era 
Picard - sujeitando-se a isto diante da magra chance de que isto o ajudaria a 
fazer com que sua decisão fosse mais segura. 

— Tome um café, Deanna — disse a doutora Crusher, já tendo perdido a 
conta do número de passos que Troi havia dado entre a câmara e o monitor. 

Troi parou. — Como está ele? Você sabe? 
— Estável, fisicamente. O eletroencefalograma está um tanto errático, 

mas nada que se pudesse considerar inesperado. 
Meneando a cabeça, Troi disse: — Devo ter sido mais atingida do que 

percebi, isto é, permiti que ele fizesse isso a si mesmo. Nunca aprovei tais 
procedimentos. 

— Se o Capitão sair de lá mesmo com uma certeza um pouco maior, terá 
valido a pena. 

— Não estou convencida — disse Troi. 
— Sente-se, por favor. — Crusher providenciou uma xícara fumegante 

de café e passou-a a Troi, tendo que, literalmente, colocar a mão da 
conselheira ao redor da mesma. — Beba isto. E esqueça-se do Capitão por 
alguns minutos. Garanto que ele se esqueceu de você por completo. 

— É o que me preocupa. 
Crusher sentou-se e meneou a cabeça, checou os monitores novamente, 

observou que estavam inalterados, e então cruzou as pernas e tentou seguir o 
próprio conselho. — E quanto a você? O que isto está fazendo a você? 

Os olhos negros de Troi mantinham-se fixos na xícara de café, olhando 
para nada. — Eles estão sobre mim a cada segundo. Não me dão paz... estes 
estranhos. Estão tão desesperados, Beverly, e há uma intimidade que vai 
além das palavras. Não acho que mesmo um betazóide puro pudesse 
compreendê-lo. Tentei tanto fazer com que o Capitão compreendesse... e 
Bill...  



Crusher curvou-se para ela e apertou o pulso de Troi para dar-lhe 
segurança. — Não leve a coisa tão a sério. Ele estava fazendo o que julgava 
ser o melhor. 

— É mesmo? 
— Oh, eu acho que sim. 
Troi sentiu seus lábios apertaram-se ao lutar para conter o fluxo de 

emoções. — Gostaria de que um de nós pudesse estar em outro lugar. 
— Eu sei — disse a doutora com compreensão. — É difícil lidar com 

alguém que reaparece do passado. Especialmente quando se discorda dele. 
— Esperava o seu apoio — disse Troi, a voz faltando. — Conhecemos 

um ao outro melhor do que qualquer um de nós dois conhece aos outros a 
bordo desta nave. Pensei que ele, mais do que ninguém, aceitaria meu 
julgamento. 

— Não é função dele aceitar o seu julgamento, Deanna, você sabe disso. 
Mais que qualquer outra coisa, o seu dever é assegurar que o Capitão 
conheça bem todos os ângulos de uma crise. 

— Oh, Beverly, não é o que ele estava fazendo; eu podia senti-lo. Ele 
realmente acreditava no que dizia. 

— Ele tem esse direito — disse Crusher, procurando acalmá-la. — Que 
vocês tenham um sentimento mútuo não quer dizer que tenham que ser 
unidos na mente também. Podem discordar. 

— Eu sei, mas... 
— Há quanto tempo já se conhecem? 
— Oh, há quase cinco anos. — Um leve toque de nostalgia encobriu sua 

expressão conturbada. — Tivemos uma época maravilhosa juntos antes que 
decidisse devotar a vida a uma missão de longo curso. Houve um momento 
em que planejamos um futuro juntos... antes de compreendermos que 
queríamos coisas diferentes da vida. Ele era galante e um cavalheiro, como é 
agora, talvez um tanto brusco e arrogante... 

— Como é agora — acrescentou Crusher com um sorriso. 
Troi assentiu. — Isto — disse ela, olhando ao redor, abrangendo com o 

olhar toda a Enterprise, — foi uma coincidência que nenhum de nós podia 
prever. 

— Por que o chama de Bill quando todos o chamam de Will? Troi corou 
e tentou sorrir. — Não sabia que era tão óbvio. 

— Não é. Eu é que sou extremamente observadora, sabe? 
O sorriso delicado de Troi abriu-se. — "Bill" soa como uma palavra na 

língua de Betazed. Uma palavra de que gosto... lembra-me de minha infância 
lá. Não há tradução, mas tem algo a ver com - oh, eu não deveria dizer-lhe. 
Não gostaria de comprometê-lo. 



— Vamos lá — disse a doutora, um brilho de travessura nos olhos, — 
comprometa-o. 

— Bem, quer dizer... 
— Sim? 
— Creme de barbear. 
— "Bill" quer dizer "creme de barbear" em betazóide? 
Troi sentiu uma onda de riso sair pelos seus lábios. — Esta palavra me 

faz lembrar em particular a marca de creme de barbear macedônio que meu 
pai costumava usar. Tinha cheiro de pinho e... 

— Oh, isto explica tudo! — disse Crusher. — Impressões latentes da 
infância a respeito das árvores prediletas dos pais. Veja só! Não é Riker que 
a atrai - são os pinheiros! E veja que me considero apenas uma psicóloga 
média. Vamos lá, Deanna, acho que gosto disso. Espere até Wesley ficar 
sabendo disso. Creme de Barbear Riker. 

— Beverly, você não contaria! 
— Ah não? Isto vai-se espalhar como fogo no palheiro entre os jovens 

com menos de vinte anos de idade... 
Seu rosto brilhava com a idéia da conspiração, quando a porta da 

enfermaria abriu-se. Geordi entrou e sem a menor hesitação apontou a 
câmara de isolamento e disse: — Tire-o daí. Temos problemas. 

— Capitão? Capitão? Jean-Luc, pode ouvir-me? Jean-Luc? Ouvia-lhe a 
voz. Estava ouvindo-a, de fato, pelo que parecia ser anos. 

Moveu-se em direção a ela em meio a uma terrível escuridão, um túnel 
espiralado com paredes lustrosas e, depois que meia eternidade se passara, 
abriu os olhos. 

— Jean-Luc? — Beverly Crusher curvou-se sobre ele, a preocupação 
tomando conta de sua expressão. 

Sentiu a fúria tomar conta dos músculos de seu rosto, o esforço de tentar 
falar quando seu corpo havia quase que esquecido como fazê-lo. Sentia-se 
traído e enfurecido, desejando perguntar por que o haviam deixado lá por 
tanto tempo - por que o haviam feito passar por isso, por que permitiram que 
o fenômeno o devorasse e a tudo que considerava precioso. 

— Funções neurológicas voltando ao normal, Bev — alguém disse por 
detrás dela. Um outro médico. Qual o seu nome? Mitchell? Sim, o 
neurologista. 

— Finalmente. — Suspirou ela. — Jean-Luc, você compreende o que 
estou dizendo? 

Conseguiu assentir com dificuldade, e a cabeça martelava-lhe em 
protesto. Forçou-se a movê-la, só para descobrir que o pescoço não estava 
em melhores condições, mas agora ao menos podia ver a conselheira Troi 



em pé, ao lado de sua cama, com uma expressão semelhante à de Beverly. 
Sua ira começou a se dissipar vagarosamente ao readquirir a capacidade de 
diferenciar a realidade do sonho. Como se estivesse emergindo de um 
pesadelo vivido, teve que achar o caminho em meio à névoa, decidindo a 
cada ponto o que era real e o que não era. 

— Meu Deus... — murmurou com voz rouca. — Por... por quanto... 
tempo... 

— Mais de quatorze horas de isolamento — disse Crusher, — e levamos 
mais duas para o acordarmos. Disse-lhe que não queria fazer isto. 

— Quatorze — disse ele. — Mais pareciam... 
— Fique quieto enquanto o estabilizamos. Apenas relaxe. 
Deixou a cabeça voltar para o travesseiro, olhou para o teto e sussurrou: 

— Meu Deus... 
Ficou ali, imóvel, consciente do olhar incontido de Troi, mas sentindo-se 

ainda incapaz de sustentá-lo, a mente ainda carregada de confusão. Era como 
acordar de um pesadelo longo, distorcido, interminável, e não saber ao certo 
que partes eram apenas parte do sonho. Isto permaneceu com ele, nas gotas 
de suor entre os dedos - seus preciosos dedos que julgara haver perdido - e 
no frio que tomava conta de seus pés e os impedia de aquecerem-se. 
Finalmente ouviu a própria respiração. Combalida, mas que alegria poder 
ouvir novamente. Concentrou-se tanto nisso que quando a porta da 
enfermaria abriu-se ficou a imaginar por que sua respiração fazia um ruído 
parecido. Apenas quando o corpo maciço do Tenente Worf aproximou-se da 
conselheira, Picard pôde começar a separar a verdade da ilusão. 

— Você disse que nos avisaria quando ele estivesse acordado — 
trovejou o klingon para Crusher. 

— Disse que o avisaria quando ele estivesse estável — disse Crusher 
firmemente. — E ele ainda não está. Mas o avisarei assim que ele esteja. 
Não se preocupe com isso, Tenente. 

Mas Worf não se foi. — Assuntos da nave, doutora. 
— Acho que terá de esperar. 
Picard levantou a mão com esforço. — Tenente — conseguiu dizer, — 

relatório. 
— Sim, senhor. Tivemos que tirá-lo do isolamento antes do tempo, 

porque temos uma emergência. O comandante Data apossou-se de uma das 
naves auxiliares e saiu em direção ao setor para tentar entrar em contato com 
a entidade e o comandante Riker foi atrás dele em uma nave pequena de 
pesquisa. 

— O q... — Picard começou a sair da cama e foi fisicamente impedido 
pela doutora, pelo neurologista e por dois internos que conseguiram tirar 



Worf do caminho. — O quê? Quando? 
— Há duas horas, no que se refere ao senhor Riker, senhor. Estamos em 

contato com ele, mas ainda não encontrou Data. Naturalmente estamos 
restringindo as comunicações a um mínimo. 

— Mas que tipo de absurdo - ponha-me em pé. Crusher assentiu com a 
cabeça e ordenou: — Estimulante. 

Picard observou, incrédulo, a doutora pressionar o injetor em seu braço. 
A situação deve ser mais traiçoeira do que sua mente enevoada conseguia 
perceber. 

— Apenas não faça movimentos bruscos por pouco mais de uma hora — 
disse ela, enquanto os dois internos o ajudavam a colocar-se em pé. 

— Temo que tudo o que nos resta — disse ele, — sejam movimentos 
rápidos. — Ao experimentar as pernas recém-recobradas, seu olhar recaiu 
sobre Troi, que o observava ansiosa a poucos passos, a expressão tensa e 
esperançosa agora, desejando saber sobre o que experimentara, o que 
decidira, e ainda temerosa de perguntar. Ou talvez fosse sensível o suficiente 
para saber que não precisava perguntar; ele lhe diria quando estivesse 
pronto. Sim, era isso. Podia vê-lo agora, ao olhar aqueles grandes e exóticos 
olhos. 

Segurou-lhe a mão e disse firmemente: — Conselheira, gostaria de me 
acompanhar até a ponte? Esta situação já foi longe demais. 

— Riker para Data. Riker para Data. Sei que está aí. Fale comigo. Não 
me faça estourar o sinal. Já o captei em meus sensores, ainda que 
fracamente, mas se me fizer expandir o cone sensorial, aquela coisa virá 
sobre nós e ambos estaremos perdidos. Responda, Data. 

Era a quarta vez que fazia tal ameaça, e a quarta vez que falhava. Estava 
blefando; ele não captara a nave auxiliar de Data em suas leituras. Mas se 
Data pensasse que sim... bem, esta era a jogada. Estava a meio caminho do 
sistema planetário, viajando a meia velocidade subluz. No monitor posterior, 
a Enterprise pairava no espaço negro, a compostura regia em meio a todas as 
adversidades diabólicas, seu casco e exaustores opalescentes parecendo estar 
prontos para o ataque nesse momento. Mesmo daqui, podia ver como perdia 
gradualmente sua energia. Suas seções de impulso e de dobra normalmente 
brilhavam, iridescentes; agora, porém, simplesmente mostravam uma 
coloração pálida. As luzes que brilhavam de suas janelas retangulares agora 
eram pequenos focos de luz, e havia muito menos delas do que ousava 
avaliar. Era uma figura de nave estelar por demais perturbadora para Riker, 
esta versão escurecida de uma nave que até então não temera mostrar seu 
poderio. Hoje ela não o ousava, ao menos não ainda. Não até que pudessem 
enfrentar o que os atacava. 



— Vamos lá, Data. Vamos lá, acabe com a minha dor — murmurou ele, 
ajustando todo o equipamento de sensores em seu painel do leme. Esta nave 
de pesquisa possuía equipamento pesado de sensores, virtualmente carregada 
com sensores da proa à popa, inclusive na maior parte de seu casco. Seu 
formato era o de um navio, o casco inferior projetado para cortar atmosferas, 
os dois sensores laterais projetados para captar leituras surpreendentemente 
detalhadas, desde mudanças de correntes de ar, padrões de tempestades e 
mesmo microrganismos. Normalmente não seriam utilizados para nada além 
de pesquisa, mas hoje era a melhor alternativa para encontrar Data. Era 
menor e um pouco mais rápida do que uma nave auxiliar, e os sensores 
extremamente sensíveis podiam lançar um fino raio e captar informações 
mais precisas com menos energia do que qualquer outra nave disponível, 
inclusive com capacidade para penetrar no aparelho de camuflagem montado 
por Data. Primeira regra tática: conseguir um cavalo melhor do que o do 
oponente. 

Naturalmente, estava ignorando o óbvio - podia estar indo na direção 
errada e Data poderia estar a milhares de quilômetros dali. Mas se houvesse 
uma centelha de humanidade nele que agisse por instinto, este lhe teria dito 
para se dirigir a um sistema estelar próximo, onde a vida se originava, onde 
pertencia. Onde a coisa poderia estar. 

E uma vez mais o gigante de gás era o companheiro de Riker no espaço, 
o gigante de gás, o cinturão de asteróides com sua porção obliterada, não 
apenas fragmentos e poeira que restaram após a descarga de antimatéria da 
nave estelar. Interessante - da Enterprise esta distância não parecia ser tão 
grande. Sem a massa da nave estelar a envolvê-lo, Riker sentia a perspectiva 
de maneira aguda, e mesmo que levasse a mesma porção de tempo, sua 
busca exagerava a distância que ora cobria. Sua nave parecia pequena no 
panorama negro - parecia - diabos, era pequena. 

— Data, responda, por favor — tentou ele novamente, estreitando o raio 
de comunicação por umas poucas milhas mais. Isto necessitaria de uma 
varredura maior - tudo era comprometedor. Operar os controles de maneira 
tão delicada tornava difícil perceber a mudança nos displays. Umedeceu os 
lábios e murmurou: — Vamos lá, Data, não me faça viver com isto. 

— Aqui é o comandante Data. Sr. Riker, por favor, volte. 
Riker olhou o console desconcertadamente por um momento, e então 

agarrou-o. — Data, está-me ouvindo? 
— Ouço-o, senhor. Sua perseguição é temerária e desaconselhável. 

Riker abriu a boca para dirigir um insulto ou uma ordem, mas respirou fundo 
e mudou de tática naquele momento. Trabalhando tão rápido quanto os 
dedos lhe permitiam, tentou forçar os sensores mínimos a localizarem Data 



sem despender o montante de energia que atrairia a entidade. Parou, inspirou 
novamente, contou até um, e disse vagarosamente: — Data, sei o que está 
tentando fazer. Geordi me contou. Sei que faz isso devido às coisas que eu 
lhe disse, e lhe digo agora... eu estava errado. Não tinha o direito de lhe dizer 
aquelas coisas. 

— Agradeço, senhor. Isto não modifica a acuidade de suas declarações. 
O senhor de fato ajudou-me a perceber a mim mesmo, e sou-lhe grato por 
isso. Estou captando leituras erráticas a respeito do fenômeno, senhor. 
Parece estar entrando e saindo de contato. Se me sondar novamente, posso 
estar próximo dele o suficiente para transmitir e receber. 

— Isto pode matá-lo. Não tente fazê-lo. Temos outros meios de 
combater essa coisa. 

— Lutar contra ela é impraticável nesse momento, senhor Riker. Ela 
utiliza nossa energia contra nós. 

— Worf pode ter encontrado um meio de evitá-lo — disse Riker, 
esticando sua aposta, — mas precisamos de sua ajuda para traçarmos a 
teoria. Vamos voltar à nave enquanto podemos. 

Houve um silêncio longo o suficiente para deixar Riker nervoso. 
Finalmente tocou os controles e disse: — Data, estou ligando o visual. 

Enquanto falava, a tela à sua direita ligou-se, fornecendo uma imagem 
confortante de Data, um tanto entremeada de estática devido à baixa 
liberação de energia. 

— Data, escute aqui. Quero que volte comigo. Você é um tripulante 
valioso demais para se perder devido a esse plano tresloucado de se 
comunicar com aquela coisa. Seja razoável. 

A expressão de Data denotava pesar e resolução, e disse: — Mesmo que 
não possa encontrar um meio de me comunicar com ela, senhor, preciso 
continuar minha busca. 

Mesmo sabendo o que estava por vir e odiando-se por havê-lo 
provocado, Riker fez a pergunta que o assolava: — Por quê? 

— Preciso descobrir se há algo em mim que o fenômeno reconheça 
como uma essência de vida. Preciso saber se há humanidade suficiente em 
mim — disse Data, vagarosamente, — para ser destruída. 

Riker piscou diante da luminosidade da tela. — Data, pense nisso. Não é 
muito lógico, não acha? 

— Não, senhor. Mas esta pode ser a minha única chance de descobrir se 
até mesmo estou vivo, se sou humano. E se a entidade não puder me 
absorver, — disse ele, com uma impassibilidade mais que perturbadora, — 
terei encontrado minha resposta. Saberei qual é o meu lugar. 

— Seu lugar é junto a nós — disse Riker. — Sei disso agora. Você está 



fazendo algo que nenhuma máquina faria. Isto já me basta. 
Então, o surpreendente aconteceu. Data sorriu. Era o sorriso simples, 

espontâneo e cálido de uma criança, e não parecia que nem ao menos 
estivesse consciente disso. Os olhos amarelados do andróide brilhavam com 
uma qualidade viva que Riker nunca notara enquanto com ele na ponte; mas 
era também um sorriso permeado de tristeza. Riker podia percebê-lo -já vira 
sorrisos suficientes - e sabia o que isso significava. 

— Picard para Riker. Está me ouvindo? 
Espantou-se com a voz completamente diferente que subitamente 

penetrou pelo seu sistema de comunicações, e operou os controles 
necessários. — Data, aguarde. — A tela apagou-se e ele tocou outros 
controles. — Enterprise. Aqui é Riker. 

— Que diabos pensa estar fazendo aí fora, Número Um? 
— Estou localizando Data, Capitão. Já estou quase conseguindo 

triangulá-lo para transporte. 
— Já pode travar seu sinal ao dele? Ele está fora do alcance de nossas 

comunicações de baixa energia. 
— Sim, senhor, estou falando com ele neste momento. Ao menos estou 

tentando falar com ele. 
— Ele já teve algum sucesso com relação à sua hipótese? 

Provavelmente ele é o único ser sobre quem a coisa já esteve que se 
encontra naquela linha entre um ser vivente e uma máquina. Ele talvez seja 
nossa única chance de nos comunicarmos. 

— Isto é verdade, senhor, mas considero que nisso há mais risco do que 
vantagem, especialmente para Data. 

— Então não fique brincando por aí. Consiga a triangulação sobre ele e 
transportaremos os dois. Não posso me dar ao luxo de perder ambos. Mais 
tarde conversaremos a respeito das duas naves de que se apropriaram. Pode 
contar com isso. 

— Sim, senhor, compreend... Data! Pare! 
— Riker, o que foi? Informe! 
— Ele está preparando as armas da nave auxiliar, Capitão. Vai atirar a 

esmo a fim de atrair aquela coisa. Data, desarme. Isto é uma ordem. 
— Sinto muito, senhor Riker — disse Data calmamente, — mas preciso 

atrair o ataque dela antes que o senhor se aproxime o suficiente para ser 
pego também. Não creio que a sua nave de pesquisa emita energia suficiente 
para atrair a atenção dela enquanto o senhor ainda estiver neste... 

— Riker! — A voz de Picard ressoou por todo o sistema. — Estamos 
captando leituras de energia maciça. Ela tem que estar sobre ele aí fora! 
Pode vê-la? 



— Mudando de direção — retorquiu Riker. A transpiração escorria-lhe 
pela testa e tornou-se uma capa molhada. A tela iluminou-se. 

No espaço, à sua frente, a forma compacta da nave auxiliar foi diminuída 
pela tão familiar e hedionda imagem espectral que se havia tornado no seu 
mais terrível pesadelo. Aproximou-se da nave de Data com a velocidade da 
luz, e a engoliu por completo, enquanto Riker a tudo assistia, impotente, 
vendo a coisa ocupar metade do espaço visível durante o processo. Enquanto 
devorava a nave de Data, esticou um longo braço elétrico pelo espaço, em 
direção a Riker. 

Com um arrepio percorrendo-lhe os braços, esmurrou o comunicador. — 
Enterprise! Transporte-nos agora! Agora! 

A sensação nauseante do transporte começou quase que 
instantaneamente. O Capitão certamente se preparara para isto, previra o que 
poderia acontecer. Riker entregou-se a isso, como se fosse de alguma ajuda, 
e olhou fixamente para a tela ao sentir-se desmaterializando. Mas ainda 
podia ver a tela claramente, o suficiente para ver a nave auxiliar ser feita em 
pedaços, seu pequeno motor de impulso explodindo. 

Alguns agonizantes segundos mais tarde, o interior da nave de pesquisa 
desaparecera e as paredes acinzentadas da sala de transporte formavam-se ao 
seu redor. Acima dele, a iluminação suave; abaixo, a plataforma brilhante - 
ao seu lado... outra forma se materializando. 

Tentou apanhá-lo tão logo pôde, mas instintivamente afastou-se do 
escudo elétrico crepitante que uma vez mais envolvia Data. Desta vez, 
parecia haver nesse escudo um senso de propósito - ou estaria ele 
imaginando isso? 

— Data! — gritou ele, sem pensar. 
A eletricidade estalou umas poucas vezes mais, e então esvaiu-se. Riker 

aproximou-se de Data instantaneamente. A tempo de apanhá-lo. 
A plataforma estalou por debaixo deles quando Picard e Geordi LaFor-

ge apareceram do nada e ajoelharam-se ao lado de Riker e do corpo 
desmaiado de Data. Seus olhos andróides olhavam para o nada. O coração 
ainda pulsava obedientemente. Os batimentos cardíacos ainda se faziam 
presentes. O mecanismo biomecânico ainda operava o invólucro que 
chamara de corpo. Mas a essência de vida que possuíra a coragem que 
nenhuma máquina podia emular... 

Fora-se. 



DOZE 
 
 
Data estava deitado em meio a feixes de luzes cirúrgicas brilhantes na 

área obscurecida do laboratório principal da enfermaria. Médicos, 
neurologistas, especialistas em micro-engenharia, especialistas em robótica, 
todos estavam ao seu redor, mas nenhum podia retirar de sua garganta a 
maçã envenenada. Lá estava ele, a face menos plácida que a de um cadáver 
teria sido, a expressão de quem fora apanhado em um momento de surpresa, 
talvez até mesmo de revelação. 

Para Picard, a escuridão elementar que envolvia o aposento era como um 
poema de Poe. Caminhou ao redor do pequeno grupo e olhou para os olhos 
opalescentes de Data, desejando novamente compreender o que o andróide 
teria visto no último momento. Os efeitos da experiência na câmara de 
isolamento ainda eram bastante presentes em sua mente, o que o fazia sentir-
se distante das pessoas que não haviam passado pela mesma coisa. Pensou 
que agora sabia como podia ser a ressurreição, como seria ser apanhado por 
aquela coisa - para ser reavivado com esse novo conhecimento e utilizá-lo. 
Acordara para uma diferença monumental em suas percepções. As cores 
pareciam mais vividas, os odores mais agradáveis, as formas mais claras e 
belas. Havia um certo assombro em se estar tão consumadamente vivo. 

Ali, naquela mesa, o rosto de Data possuía aquela espécie de assombro, 
mas ele não voltara de lá. 

Quando Beverly Crusher finalmente afastou-se da mesa, o rosto marcado 
pela frustração, e mesmo angústia, seu corpo esguio perdera um pouco da 
sua graça. Movia-se lentamente em direção ao canto onde Riker e Geordi 
impacientemente aguardavam, não muito próximos um do outro, e Picard 
voltou-se para encontrá-la. Abaixou a voz. 

— Alguma esperança? 
A doutora suspirou. — Nenhuma que possamos lhe dar. Tanto quanto 

podemos deduzir, o cérebro andróide de Data ainda está operando todas as 
complexidades de seu corpo. Mas não há mais consciência. Não sabemos o 
que mais podemos fazer. 

Geordi aproximou-se deles, deixando o lugar onde até então estivera. — 
Como aquela coisa o apanhou? — perguntou ele, a voz engasgada. Pela 
primeira vez permitira-se admitir que realmente haviam perdido Data, ainda 
que o coração estivesse pulsando nele. — Como poderia ter levado parte 
dele e deixado... isto? 

Riker cruzou os braços e encostou-se à parede com um dos ombros. 



Fitando o chão com um alento de pesar, novas rugas cobriram seu rosto. — 
Provavelmente aquela coisa não pôde distinguir o corpo de Data da nave 
auxiliar. Se ele tivesse sido completamente orgânico, seu corpo teria sido 
destruído. Penso que reconheceu algo nele — acrescentou pesaroso, — que... 
desejava. 

Picard olhou para o seu primeiro oficial. Nunca vira Riker tão deprimido, 
nunca ouvira este tom pétreo em sua voz. Aflito por não ter completo 
conhecimento do que ocorria entre seus oficiais comandantes, espreitava 
agora os engenheiros e médicos que se tornaram mais impotentes nessa hora, 
que agora começavam a afastar-se, um a um, e balançar a cabeça sobre a 
forma imóvel de Data. 

— Para o que der e vier — disse o Capitão pensativamente, — Data 
pode ter encontrado sua resposta. 

A ira começou a queimar sua mente, uma camada de calor permeando 
todos os outros pensamentos, fazendo-os chiarem e pulularem. Não haveria 
uma diminuição do eu interior nessa nave. A fúria crescia dentro dele, ao 
imaginar Data encarcerado dentro daquele fenômeno, para sempre tendo que 
suportar o que o próprio Picard experimentara em umas poucas quatorze 
horas de inferno. 

Com os ombros enrijecidos pela ira que se assomava, voltou-se para a 
saída e disse sem inflexão: — Estarei na engenharia. 
 

***  
Foi, mas foi só. Ao chegar à engenharia, dispensou todas as ofertas dos 

engenheiros para ajudá-lo ou acompanhá-lo, e ignorou os olhares curiosos 
que o seguiram ao adentrar as câmaras especiais de acesso e sair delas com 
chips de computador que ninguém lhe havia dado nem apanhado para ele. 
Rapidamente espalhou-se o boato de que o Capitão estava ali, construindo 
sozinho algum aparelho, sem solicitar que alguém o fizesse por ele, e diante 
de olhares longos e curiosos que o espreitavam de diversos pontos do 
complexo da engenharia. Mesmo em meio à pouca luz, ele destacava-se 
simplesmente devido ao fato de que normalmente não ia à engenharia. 
Eventualmente, os engenheiros júniores curiosos que o viram movendo-se 
por ali começaram a tentar monitorar em seus painéis de acesso o que ele 
fazia. Descobriram que o Capitão Picard tanto sabia perfeitamente o que 
fazia quanto como impedir que viessem a saber o que era. Descobriram que 
podiam monitorar suas atividades até o meio do caminho antes que 
perdessem o padrão do uso que ele fazia do computador. Assim, assistiam 
apenas, incapazes de dizer qualquer coisa a respeito, porque ele era o 
Capitão, e se esse equipamento pertencia a alguém, pertencia a ele. Sabiam 



que algo acontecia lá em cima; por que ele não estava lá? Murmuraram entre 
si a respeito de informar o primeiro oficial, mas ninguém ofereceu-se como 
voluntário para fazê-lo. 

Assim, o enigmático Capitão da Enterprise permaneceu na engenharia 
por cerca de uma hora, sem falar com ninguém, oferecendo apenas um 
sorriso fantasmagórico e seco aos que ousavam aproximar-se demais, 
iluminando-se aqui e ali com os instrumentos, como uma mariposa atraída 
pela luz; e novamente voltava-se para o que quer que estivesse construindo, 
e ninguém, absolutamente ninguém ousava aproximar-se dele para fazer uma 
pergunta direta. Seus movimentos eram precisos, bem como cada pausa, 
cada toque. 

Então se foi. Sem uma palavra, sem uma ordem. Aninhou uns poucos 
controles remotos na curva do antebraço com o cotovelo e saiu. 

Uma vez fora da engenharia e pondo-se a caminho, em meio à nave 
escurecida, pelas escadas e passeios, Picard parou em um dos conveses 
superiores e acionou o intercom mais próximo. — Picard à enfermaria. 
Senhor Riker, ainda está aí? 

Quase que imediatamente a voz forte de Riker respondeu: —Sim, 
Capitão, ainda aqui. Nenhuma mudança. 

Picard olhou para o pequeno fardo de controles que carregava. Pareciam 
inofensivos ali, em seu braço, pequenos grupos de circuitos dentro de 
pequenas caixas. Mas eram mortais. 

— Em dez minutos, quero que você e LaForge estejam na ponte. Isto já 
foi longe demais. 

As palavras ecoaram pela nave, rasgando o manto de silencio e escuridão 
que descortinaram sobre si mesmos, claramente afirmando que o fenômeno 
agora teria que lidar com o Capitão. 

Antes de adentrar a ponte, Picard calmamente conectou os controles aos 
seus devidos lugares no controle central localizado na área de manutenção da 
ponte, um estreito corredor de painéis de acesso ao computador por detrás 
das próprias paredes da ponte. Ali, novos sistemas haviam sido colocados 
nos sistemas da ponte, as grandes mãos de uma nave estelar, operando todas 
as instruções que a eles chegavam do gigantesco coração do computador que 
percorria todo o casco primário. 

Picard utilizou-se desses painéis de acesso nesse momento, conectando-
os todos a um simples botão no braço de sua cadeira de comando. Pensara 
em utilizar um código que poderia ser acionado de qualquer lugar da nave, 
mas finalmente descartou a idéia e criou um botão que pudesse ser apertado. 
E que pudesse ser acionado daquele lugar - a cadeira de comando. Se iria 
colocar o dedo no destino, quando o fizesse, estaria no lugar que por direito 



lhe pertencia, à frente de sua majestosa nave. 
Voltou à ponte, perceptivelmente solene, e a uma audiência com 

expressões de expectativa. Riker, LaForge, Troi, Wesley Crusher, Worf, e 
outros; especialmente os que operavam os postos que ele esperava poder ter 
visto Data operando. O painel de operações ou o Posto de Ciências II. Sentia 
falta daquele rosto palidamente dourado e da expressão gentilmente inócua. 
Sentia imensamente. Sua profunda fúria crescia. 

— Estou feliz que todos estejam aqui — disse, com cerimônia, 
aproximando-se da cadeira de comando. Desta feita, porém, não a tocou 
casualmente como teria feito em outras ocasiões. Desta vez, a cadeira em si 
era uma fonte de energia bruta, e não desejava explicar ou revelar nada. — 
Quero saber o que já concluíram, quais as nossas opções, qual a melhor 
maneira de lidarmos com esta invasão. Se tivermos de drenar desta nave o 
último volt e cada derradeira molécula que se mova, nós o faremos. Aquela 
coisa lá fora já nos custou a vida de um dos nossos; não levará a mais 
ninguém. Não se aprofundará na Galáxia. Vamos impedi-la aqui e agora. 

Deanna Troi permitiu-se fechar os olhos, tão profundos o seu alívio e 
gratidão. Picard percebeu sua reação e compreendeu-a tão claramente que 
ele mesmo poderia ter sido o betazóide. Quando ela levantou a cabeça e 
abriu os olhos, eles estavam brilhantes de lágrimas e ela estava quase 
sorrindo - mas então o sorriso desapareceu e os olhos se encheram de 
perplexidade. Ela podia ver seu coração agora, - ele o percebera - via o 
conhecimento e a determinação que tomavam conta de sua mente, 
desnudados por seu pensamento penetrante. Viu os controles conectados a 
certos circuitos que carregariam uma certa mensagem a uma dúzia de locais 
nas estruturas inferiores da nave, e que fariam o tipo de coisa que um 
Capitão só pensava em fazer em momentos de supremo desespero. Fitou-o, 
então abaixou o olhar, em direção ao braço da cadeira de comando, para o 
pequeno grupo de controles que ligavam o próprio toque do Capitão à sua 
nave. E aquele único ponto azul, como uma ficha de pôquer. Ela sabia. 
Picard a observava, sem oferecer-lhe qualquer conforto ou mesmo um 
pedido para que permanecesse em silêncio. Ela não falaria - sabia-o. 
Entendiam um ao outro agora. Riker adiantou-se - não exatamente uma 
surpresa. 

— Vamos persegui-la? — perguntou ele. 
— Vamos matá-la, senhor Riker. 
O primeiro oficial parou, seus lábios comprimindo-se, e então disse: — 

Não é do seu feitio, senhor. 
Picard sabia o que estava por detrás dos olhos de Riker e do dúbio 

inclinar de sua cabeça, e encarou-o de frente. — Não mesmo? E é do meu 



feitio permitir que aquele abutre perambule livremente pela Galáxia, 
sugando mais vidas? 

Nesse momento surgiu uma carga de excitação. Mesmo Riker 
subitamente percebeu há quanto tempo esperara por algo que trouxesse ao 
rosto de Picard esse nível de indignação. Os olhos castanhos do Capitão 
estreitaram-se, suas feições românticas apontadas diretamente para a tela , o 
queixo como uma rocha sobre outra rocha. 

E mesmo assim, em meio ao soar das palavras de Picard, Riker forçou-se 
a fazer o que era seu dever. — E quanto à Primeira Diretriz? Não podemos 
policiar toda a Galáxia. 

— Mesmo a Primeira Diretriz deve ter sua elasticidade — disse Picard 
firmemente, e não havia dúvida de que pensara a respeito do assunto, de que 
suportara e explorara a dificuldade desta mesma questão. Parou e moveu-se 
pela sua ponte, com todos os olhos sobre ele. — A distância, isto pode 
parecer com a Utopia, Número Um — disse ele, alto o suficiente para que 
todos ouvissem, — mas quando se está frente a frente com ela, é outra coisa. 
É um tirano e é necessário que a combatamos. Não haverá tirania aqui — 
disse ele. — Recusar-se a tomar uma decisão é uma covardia. 

Riker colocou-se ao lado do Capitão, e os dois homens ficaram fitando a 
grande tela e tudo o que ela abrangia. — Tem tanta certeza assim? — 
perguntou ele. Intrigava-o sentir a pedra da resistência ainda pesando em seu 
estômago. Sabia perfeitamente bem que o Capitão Picard não era do tipo 
inconseqüente, que um homem como ele daria meia-volta com a nave e 
correria na outra direção se houvesse um meio de evitar o uso de armas; no 
entanto, ainda tinha que lhe fazer esta última solicitação - que Picard 
simplesmente lhe dissesse que sim, que tinha certeza. 

Mas o Capitão não disse nada. Meramente olhou para Riker, exercitando 
seu direito de comando naquele simples silenciar. 

Riker assentiu e afastou-se alguns passos, deixando clara a própria 
mensagem. 

O Capitão voltou-se e ali, postado na plataforma da ponte, com toda a 
escuridão do espaço às suas costas, dirigiu-se a todos na ponte. — Muito 
bem, o que vocês têm para me dizer? 

— Senhor — Worf começou imediatamente, — concluímos que a coisa 
afastou-se depois do primeiro ataque porque atingiu o limite de sua 
capacidade de absorção. Calculamos o que nos drenou até o ponto em que 
nos deixou, e achamos que é possível sobrecarregá-la. 

— Riscos? 
— Teríamos que arriscar se tivéssemos esta possibilidade. Nossos 

phasers simplesmente não podem emitir energia suficiente para o que 



precisa ser feito. Dissipa sua energia mais rápido do que podemos bombeá-la 
até o ponto máximo. 

Picard apertou os lábios e tentou vislumbrar tal criatura, mas tudo o que 
podia fazer era fitar as leituras inegáveis e ver que era verdade. Atrás dele, 
vozes começaram a perturbá-lo como moscas perturbando um cavalo. 
Geordi. Wesley. Geordi. Wesley novamente, discutindo. Uma troca de 
sussurros, arranhando Picard enquanto tentava descobrir um milagre que 
solucionasse o caso. Finalmente, voltou-se, e ordenou: — Vocês dois têm 
algo a acrescentar ou não? 

Tanto Geordi quanto Wesley surpreenderam-se e o rapaz corou. — Oh... 
não, senhor. 

— Sim, senhor — contradisse Geordi. 
— Mas não funciona — Wesley sussurrou, puxando a manga de Geordi. 
— Data lhe disse como fazer com que funcione. 
— Mas e se não funcionar? 
— Quando se vai morrer, uma chance em um milhão é melhor do que 

nada, Wes! 
— Com os diabos — trovejou Picard. — Do que estão falando? 
Wesley caiu em silêncio, enquanto Geordi lutava consigo mesmo - e 

venceu. Aproximou-se do Capitão e disse: — Wes tem uma idéia a respeito 
de como aumentar a emissão de energia da nave por meio dos sistemas de 
phaser, senhor. 

— Muito bem — disse Picard então, — estou ouvindo. Sejam breves. 
— Wesley, explique. 
Wesley umedeceu os lábios e postou-se ao lado de Geordi. — Bem, 

senhor, é um sistema de intensificação de phaser que absorve mais energia 
de fogo com menos energia básica por meio da quebra do primeiro ciclo de 
fases em freqüências de incrementação, e então reintegrando as fases todas 
juntas no ciclo final. O senhor Data deu-me algumas informações que devem 
fazer com que isso funcione, e Geordi pensa que podemos... 

— A questão é, senhor — interrompeu Geordi, falando tão rapidamente 
quanto Picard solicitara que fizesse, — se pudéssemos modificar os phasers 
da nave segundo esta teoria, poderíamos encher aquela coisa com cinco 
vezes a energia que sugou de nós quando... 

— Sim, eu compreendo, tenente. E muito radical o que está descrevendo. 
— Picard desceu para a área de comando, caminhando por entre eles. — 
Mas estes são momentos radicais. — Depois de dizê-lo, tocou o intercom, 
enquanto todos seguravam a respiração. — Picard para a engenharia. Argyle 
e MacDougal, reúnam sua equipe básica e me encontrem na sala de 
instruções da engenharia em três minutos. Alferes Crusher, quero que 



descreva sua teoria para os engenheiros e deixe que decidam se pode ser 
implementada. 

— Senhor — começou o jovem, — posso construir o sistema de cristal 
focalizador eu mesmo, tão bem quanto qualquer um deles. 

O Capitão encarou-o. — Vamos deixar que os profissionais lidem com 
isso, senhor Crusher. O que está descrevendo necessita de alimentação de 
antimatéria pura, e isto não é algo com que se brinque. 

Afastou-se, mas Wesley seguiu-o, desvencilhando-se de Geordi no 
último minuto. As palavras saíam atropeladas de sua boca. — O senhor 
sempre me trata como uma criança, ainda que eu esteja na ponte. 

O Capitão voltou-se. A sua voz assumiu um tom férreo. 
— Você está na ponte — disse ele, — porque eu escolhi colocá-lo aqui, 

não porque você o merecesse. Sua habilidade ultrapassa sua sabedoria, meu 
jovem. Eventualmente você aprenderá a imperdoável lição de que as pessoas 
ao seu redor valem mais com sua experiência do que você com seus dotes, e 
você terá, como todos os demais, que esperar a sua vez. Agora coloque-se 
em seu lugar, cale a boca, e siga-me à engenharia, onde poderá colocar em 
uso o seu dom e permitir que os outros também o façam. 
 

***  
Wesley, depois disso, estava compreensivelmente subjugado, 

considerando-se os minutos que levou para explicar sua idéia com relação 
aos phasers. Os engenheiros olhavam para ele, franziam as pálpebras, 
reviravam os olhos, piscavam - parecia mais uma convenção de córneas. 
Quando finalmente chegaram à sala do reator principal âo phaser, já 
possuíam metade da mecânica e a maior parte das fórmulas resolvidas em 
sua cabeça, e Picard ficou apenas observando a máquina da inteligência 
trabalhar. Observou também como Wesley percebeu pela primeira vez, em 
meio ao próprio brilhantismo e jactância juvenil, todos os recursos e a 
habilidade conceituai dos engenheiros experientes. O rosto do jovem 
iluminava-se com espanto e humildade a cada vez que os engenheiros lhe 
lançavam uma pergunta como parte de uma discussão que simplesmente o 
deixara para trás. Picard podia dizer, pela expressão de Wesley, que o jovem 
nem mesmo sabia por que os engenheiros tinham que entender as coisas a 
respeito dás quais faziam perguntas. E para cada pergunta feita, havia dois 
ou mais problemas a serem resolvidos sobre os quais não pensara. Depois de 
um certo tempo, passou a compreender porque a sua própria idéia parecia tão 
estranha. Os engenheiros não estavam considerando a unidade de phaser 
como tal. Viam-na como parte de toda a nave, todos os intrincados sistemas, 
linhas, circuitos, energias, fluxos, fios e capacitores, cada um deles afetando 



todos os outros. Não bastava que a unidade de phaser funcionasse; tinha que 
funcionar em harmonia com mil outras unidades. 

Tão logo os engenheiros compreenderam sua idéia, começaram a 
dissecá-la. Após vários falsos inícios, e mesmo de uma completa 
reconstrução do estranho novo sistema, todas as teorias tornaram-se 
aplicáveis. Problemas que Wesley jamais previra foram descobertos, e então 
descartados ou solucionados ali mesmo. Os harmônicos tiniam, a 
alimentação de antimatéria teve seus mecanismos de segurança 
implementados, e tudo em menos tempo do que Wesley levara para construir 
seu protótipo original. Caminhou ao redor do novo aparelho, uma unidade 
grande e pesada conectada diretamente ao phaser principal, e meneou a 
cabeça. Não se parecia com o que havia imaginado. Podia ver quais partes 
exerciam que função, mas simplesmente não se parecia com o que imaginara 
que seria. 

Picard gostava de observar uma face jovem. Apreciava perceber os sinais 
de crescimento. 

Finalmente o chefe da engenharia do phaser dirigiu-se ao Capitão e 
Wesley, passando as mãos pelas roupas de trabalho, e deu de ombros. — 
Tão bom quanto pode ser, Capitão. 

— Funcionará? 
— Não posso dizer isso, senhor. Metade dele é teoria e a outra metade é 

dedução. Todos os sistemas se conectam precisamente, possui energia, fluxo 
de antimatéria e mecanismos de segurança. Quanto a funcionar, apenas o 
teste dirá. 

— Nós o testaremos em combate — disse Picard tristemente. — Parece 
que não temos muita escolha. Não podemos... 

— Riker para o Capitão! Emergência! 
Picard alcançou o intercomunicador mais próximo. — Picard. O que é? 
— Está aqui, senhor! Nosso período de folga acaba de terminar! 

 
***  

E fora mesmo, numa cartada. Quando Picard e Wesley saíram do 
elevador apressadamente, adentrando a ponte, ela não mais estava mal 
iluminada. Luzes vermelhas de alerta brilhavam em cada parede, mas as 
luzes principais ainda não haviam surgido. A tela anterior tremulava e 
crispava com a imagem azul e vermelha da entidade, mais terrível do que 
nunca. Os monitores de bombordo, boreste e de ré - todos os monitores 
mostravam esta ameaça pulsante em um grande círculo quebrado de luz 
elétrica ao redor da ponte. 

A tripulação da ponte fitava os monitores, encarando um e outro, como 



que procurando uma porta que não houvesse sido guardada, uma única saída 
que lhes proveria a fuga da prisão, mas sabiam estar olhando para a tática de 
reserva daquela coisa, aquela a ser usada quando tudo o mais falhasse. 

Picard parou na rampa superior. — Está no maquinário? 
Riker passou por Troi no convés inferior e dirigiu-se a ele. — Não, 

senhor, está nos cercando. Contraindo-se aproximadamente doze mil milhas 
por minuto. 

— Então ainda não nos encontrou. Sabe que estamos aqui em algum 
lugar dentro de um raio específico, e já cercou toda a área, o gigante gasoso, 
os asteróides e tudo o mais. Aproxima-se de nós. Obviamente é muito maior 
do que percebemos numa primeira avaliação. 

— Qual o tamanho agora? 
Worf empertigou-se à direita de Picard. — Cerca de quase três ponto um 

Unidades Astronômicas de diâmetro, senhor, e contraindo-se. 
— Meu Deus — vociferou Picard. Compreendia agora; estavam dentro 

de um gigantesco punho - e estava se fechando sobre eles. — Worf, 
estimativa. Podemos disparar nela? 

Uma carranca terrível apossou-se das feições já sisudas de Worf. Odiava 
a própria resposta: — Não enquanto estiver nesta forma, senhor. Dissipa 
energia em proporção direta à área de sua superfície. Não poderíamos 
bombear-lhe energia o suficiente para sobrecarregá-la. 

Picard dirigiu-se ao posto tático e postou-se ao lado de Tasha Yar. — 
Então teremos que forçá-la a se compactar novamente. Onde está o gigante 
gasoso? 

Yar sacudiu a si mesma e debruçou-se sobre o console. — A ponto sete 
nove marco três quatro, senhor. 

— Vamos para lá. 
Riker veio da parte posterior do convés inferior e perguntou: — Seu 

plano, senhor? 
— Vamo-nos esconder atrás de uma árvore, senhor Riker — disse o 

Capitão, movendo-se rampa abaixo, com a mão acompanhando o formato de 
ferradura da ponte pelo corrimão. A estranha luz que assolava os monitores 
lançava um brilho púrpura sangüíneo em seu rosto. — Não será capaz de 
absorver toda a energia dentro de um gigante gasoso nível dez a meio milhão 
de milhas à frente. Terá que decidir se irá para um lado ou outro. E quando o 
fizer, haverá uma brecha. 

Riker voltou-se imediatamente e disse: — Geordi, velocidade subluz 
ponto-cinco-zero para o gigante gasoso, órbita mínima. 

— Ponto-cinco-zero, sim, senhor — Geordi repetiu, evitando olhar para 
o console de operações, onde Wesley tomara o lugar de Data. 



Picard manteve a voz firme. — Prepare um despacho de aviso de 
emergência para a Frota Estelar, impulso único e alta velocidade de dobra. 
Se não conseguirmos, quero ter certeza de que a Federação estará pronta 
para isto. Escudos no máximo — acrescentou ele, levantando a mão para 
proteger os olhos das telas chiantes. 

— Escudos levantados — disse Yar, tremendo. — Energia máxima 
disponível para defesa... — Parou, arregalando os olhos para as leituras que 
estava obtendo, e instantaneamente engasgou. — Senhor, está penetrando! 

— Mantenha-se no gigante gasoso. LaForge! 
— Tentando, senhor... 
Por todos os escudos da Enterprise estalou a força punitiva do 

fenômeno. Sabia onde a nave estava, mas descobrira que encontrara duas 
coisas -uma nave estelar e um planeta maciço que virtualmente era uma bola 
de energia vibrante. Não importava o quanto se contraía, não importava o 
quanto fechasse seu punho, o planeta confundia todo seu esforço para 
devorar a nave estelar. Toda vez que a coisa tentava contrair-se sobre sua 
presa, era repelida pela energia emanada do gigante gasoso. Espasmos de 
energia elétrica assolavam a nave e inundavam a atmosfera fumegante do 
gigante gasoso. A nave desafiava seu atacante, sacudindo a cada pulsar de 
energia que açoitava seus escudos, drenando-os a cada segundo. 

— Casco externo aquecendo, Capitão — informou Yar. — Estamos 
entrando na atmosfera. 

Picard ignorou-a. — Aproxime-se, LaForge. Se nos quiser, terá que nos 
enfrentar. 

— Capitão! — gritou Troi. Quando ele nem disparou as armas nem 
apertou o botão azul a frustração tomou conta de sua expressão e ela piscou 
para a tela luminosa. 

Linhas de fumaça e leques de faíscas começaram a sair de metade dos 
consoles da ponte assim que a nave enfrentou o abutre uma vez mais, mas 
Picard não deu mais ordens. Manteria sua posição, bem como a nave -
embora se posicionasse nesse momento ao lado da cadeira de comando e 
agarrasse o braço dela que continha o botão azul. 

— Capitão! — gritou Yar, levantando os olhos para a tela principal. 
Mesmo ao falar, todas as telas perderam a cor, como se todas as imagens 
lhes tivessem sido sugadas e colocadas na tela principal, que agora brilhava 
com uma visão compacta da criatura, que reassumia sua forma original. 

— Preparem-se! — gritou Picard, mas ela já estava sobre eles, lançando-
se à volta da árvore protetora e atacando a nave apenas, enquanto ao seu lado 
o gigante gasoso girava ignaro. 

A Enterprise foi tomada por um grande punho de raios muitas vezes 



mais poderoso do que aquele de momentos atrás, e o bombardeamento 
elétrico uma vez mais assolou a ponte. 

— Disparar phasers no alvo! — ordenou Picard por sobre o ruído 
intenso. 

A nave vomitou energia. Sacudida por cada disparo, a Enterprise 
suportou a punição do novo sistema radical de phaser, que dividia a energia 
que desejava permanecer junta, e então jogava-a uma contra a outra no 
último instante. A entidade foi atingida pelo ataque e sacudiu a nave. Ao seu 
redor, Picard viu sua tripulação ser atacada pelas luzes prateadas e 
subcorrentes azuis. 

— Escudos sendo drenados... — gritou Yar de seu posto, acima deles. 
— Continue atirando! — respondeu Picard, segurando-se à cadeira de 

comando, enquanto raio sobre raio de energia intensificada de phaser era 
arremessada da nave direto ao coração do fenômeno. 

— A liberação de energia da coisa está ficando instável, senhor! — 
gritou Worf por sobre o barulho elétrico. — Está funcionando! 

Subitamente, a nave tremeu tão profundamente em seu cerne que todos o 
puderam sentir pelos pés e os phasers pararam. 

— O quê... — Picard tentou voltar-se, mas apenas conseguiu girar o 
tronco para olhar para Yar. 

— O phaser fundiu-se por completo, Capitão! O coração dele explodiu! 
Picard sentiu o próprio coração explodir também e foi sacudido dentro 

do escudo elétrico que agora envolvia a ponte. 
— Capitão! — o rosto de Troi surgiu ao lado de seus ombros. Agarrava-

se ao seu braço com ambas as mãos, os olhos atormentados. — Faça-o! 
Faça-o, senhor! Por favor! 

Olhou para o botão azul. Moveu a mão em direção a ele. Ao fazê-lo, 
forçando os músculos sacudidos lutando contra o ataque elétrico, sentiu a 
mente começar a esvair-se. O início da experiência na câmara de 
isolamento... a consciência começava a flutuar, a deixar ir... 

A voz de Troi trouxe-o de volta da dor e da luta. — Capitão! 
O botão azul estava a alguns centímetros de seu polegar. Concentrou-se 

nisso, agarrando-se à sua identidade e lembranças, como se fossem cordas 
que balançavam sobre um abismo. Se ao menos pudesse encontrar a 
energia... . 

— Energia — urrou ele em meio a dentes cerrados. — O gigante gasoso! 
Yar! 

Mas ela estava indefesa, amassada contra Worf pelos raios que se 
tornavam mais fortes a cada pulsar, agora que os escudos da nave haviam 
sido forçados ao limite. 



— Riker! — vociferou Picard. 
Mal podia divisar Riker arrastando-se a cada passo agonizante, tentando 

subir a rampa da ferradura, apoiado no corrimão, em direção ao posto tático. 
Uma forma encostou-se no ombro de Picard, e outra forma estreita 

apareceu na altura de seu cotovelo... uma mão. A mão de Troi. Tentando 
alcançar o botão azul. Ouvia-lhe o esforço para tentar passar por ele, 
combater o terrível ataque, conforme prometera que faria. 

Usou o braço esquerdo para impedi-la, mas a determinação tornava a sua 
força sobre-humana, e ela encostava-se cada vez mais aos ombros de Picard, 
empurrando-o, a mão tentando alcançar aquele botão. 

— Deixe! — bramiu ela em meio às explosões elétricas. 
Picard afastou-a da cadeira de comando com a última gota de energia, e 

os dois foram ao chão, na área de comando. — Riker — conseguiu gritar 
Picard com um último alento, — Depressa! Força total!  

Assim que acabou de falar, brilhantes torpedos fotônicos foram lançados 
do casco principal da nave e atingiram ao gigante gasoso, forçando-o a 
liberar sua energia. Raio após raio atingiu-o, penetrando a energia 
compactada, que começou a ser vomitada em grandes explosões vulcânicas. 
E, ainda assim, a nave não cedeu em seu ataque. Continuava a enviar 
torpedos fotônicos de carga total direto ao reator planetário, forçando 
explosões sucessivas, até que finalmente a explosão maior aconteceu. 
Metade do coração em ebulição do planeta entrou em erupção e explodiu 
para o espaço. 

A concussão arremessou a nave pelo espaço aberto, a gravidade tendo 
ido para o inferno, sacudindo as pessoas como se fossem bonecos. 
Finalmente, a nave parou a um quarto de milhão de milhas do gigante 
gasoso. 

Picard conseguiu levantar-se e caminhar aos tropeços. Logo em seguida, 
Riker estava ao seu lado. Ao redor deles, a tripulação agarrava-se aos painéis 
de controle e tentava aceitar o fato de que ainda estavam vivos — 
verdadeiramente vivos. 

Diante deles, na tela, a criatura contorcia-se com os fragmentos 
brilhantes do que restara do gigante gasoso. Um milhão de explosões 
acontecia ao redor de tais fragmentos, onde a coisa era forçada a digerir a 
energia liberada do gigante gasoso e, finalmente, em uma única explosão, a 
coisa foi despedaçada. 

Nódulos de energia foram espraiados por todo o sistema, e todo o brilho 
desapareceu de súbito. Apenas restaram pequenas bolhas de energia que se 
dissipavam, pulsando aos milhares ao redor da nave e no espaço aberto. 

— A coisa não pôde agüentar... — murmurou Riker com voz rouca. 



— Condição! — ordenou Picard. 
A voz de Yar tremia. — Escudos abaixados... reatores principais 

instáveis. O coração do phaser fundiu-se por completo. Não há nada lá a não 
ser metal fundido. 

— Aposto que cheira mal — resmungou Geordi enquanto colocava-se de 
volta ao seu assento junto ao leme e, trêmulo, checava o equipamento. Ao 
seu lado, Wesley simplesmente agarrava-se ao console de operações com 
ambas as mãos, igualmente trêmulo. Ambos sabiam. Fundido. O coração - 
por completo. Todos os sistemas de segurança, de alguma maneira, haviam 
impedido a nave de se fundir também. O modelo de Wesley não previa 
nenhum mecanismo de segurança. Se o houvesse ligado, teria criado um 
curto, o tanque de reserva de antimatéria ter-se-ia rompido e cerca de mil 
pessoas teriam desaparecido- e a Frota Estelar nem ao menos teria 
descoberto por quê. Subitamente tornou-se cristalinamente claro e evidente 
por que uma nave estelar possuía regras. 

Wesley continuava a arregalar os olhos, piscando, e a palidez tomou 
conta de suas faces por um longo, longo tempo. 

— Relatório a respeito daquela coisa — vociferou Picard assim que se 
pôs em pé. 

Foi Worf quem finalmente adiantou-se na ponte superior e fez o anúncio 
final: — Dissipou-se, senhor. Não há mais massa central. — Olhou 
diretamente para Picard e disse: — O senhor conseguiu, Capitão. 

Picard suspirou. Doíam-lhe os ombros. — Esforço cooperativo, senhor 
Worf. — Voltou-se e estendeu a mão para a Conselheira Troi. 

Ela estava ao chão, sentada, atordoada, mil emoções passando por sua 
face, deixando-a, permitindo-lhe recuperar o próprio controle. Ao colocar a 
mão na dele, estava fraca e trêmula. 

Ajudou-a a colocar-se em pé e disse-lhe a meia-voz: — Bom trabalho, 
Conselheira. Seu prognóstico? 

Engoliu seco e então olhou-o, forçando-se a falar. — Não mais os sinto, 
senhor... foram-se. 

Sorriu. — Parabéns. 
Troi assentiu, trêmula, ainda recuperando aos poucos o controle de si 

mesma. Por um momento fugaz a solidão encheu seu olhar. 



TREZE 
 
 
Geordi LaForge assentava-se ao leme, deprimido com o pouquíssimo 

que tinha a fazer. A nave não podia mover-se até que o coração do motor de 
dobra estivesse estabilizado, e não poderia deixar o local de qualquer 
maneira, ao menos não ainda. Tão logo o perigo imediato se explodira em 
pó, seu dever, como uma extensão principal da Federação, entrava em cena e 
eram obrigados a se certificarem de que a área estava a salvo e segura antes 
que pudessem pensar em partir. 

Ele era uma das únicas cinco pessoas na ponte agora. Worf e Tasha 
ocupavam o convés superior, trabalhando com a alimentação de dados 
intrincados para a implementação dos primeiros reparos no sistema de 
phasers. Levaria semanas para limpar a área do metal fundido e reconstruir o 
sistema. O senhor Riker estava no convés superior, conversando com 
Deanna Troi. Os dois já conversavam há um bom tempo. Fossem outras as 
circunstâncias, Geordi teria ficado curioso em saber sobre o que falavam. 

A ponte estava inquietadoramente silenciosa agora. O buraco vazio que 
havia no fundo de sua alma não se preenchia. A despeito de todas as luzes 
dos displays do leme que brilhavam e indicavam que as coisas estavam 
rapidamente sendo colocadas em ordem nos conveses abaixo, Geordi 
meramente observava desprovido de qualquer emoção. Já haviam sido 
atacados antes, e os engenheiros aprendiam rapidamente. Este reparo levaria 
duas vezes menos tempo do que os que os haviam antecedido. A nave e sua 
tripulação prosseguiriam em sua missão, apenas levemente arranhados por 
este incidente, talvez até mesmo mais fortalecidos por ele; mas, ao final, 
apenas prosseguiriam adiante. Este era, às vezes, o preço da vitória. 
Nenhuma modificação real. 

A não ser pelo lugar vazio ao seu lado, que alguém viria a preencher -
outra pessoa. 

A amargura tomou conta dele. Que tributo seria feito ao sacrifício de um 
andróide? Que memorial haveria para Data? Um enterro no espaço, digno de 
um herói da Frota Estelar, para o corpo que jazia vazio e pulsando na 
enfermaria, um corpo não ainda morto, que nunca seria reclamado? Geordi 
imaginava, ali, sentado, se apenas ele lamentaria. Se Picard e Riker 
clamariam por definir a morte tão ardorosamente quanto o fizeram para 
definir a vida. Ou se realmente tudo isso importava de alguma maneira. Em 
última análise, eles já haviam falhado com Data, e nada poderia modificar ou 
compensar isso. 



Fitava agora, por meio de seu visor, o espaço aberto ali, na tela. Os 
dejetos do gigante gasoso ainda ferviam no espaço, como os restos de 
alguma explosão primeva, ignaros da própria beleza, do próprio significado. 
Bem semelhante a Data, que não percebera o próprio charme e valor. 

Geordi inclinou-se na cadeira, um dos cotovelos ao leme, e sentiu-se 
mais vazio ainda. Não percebera o quanto se perdera nos próprios 
pensamentos, até que uma mão pousou sobre seu ombro. Alguém desejava a 
sua atenção e apenas a disciplina adquirida com o treinamento recebido na 
Frota Estelar conseguiu arrancá-lo da escuridão e fazê-lo endireitar-se e 
olhar. 

Mas viu não a face nobre de Picard nem a expressão de irmão mais velho 
de Riker a fitá-lo. O que viu foi um cálido brilho de infravermelho, um rosto 
gentil e um sorriso de boas-vindas. 

Arremessou-se da cadeira, empurrando o console do leme. 
— Data... 
Data segurou-o pelo braço, impedindo-o de tropeçar, continuando a 

sorrir. 
Atrás dele, Capitão Picard, doutora Crusher e Wesley observavam o 

encontro inesperado, enquanto saíam do turboelevador em direção a Geordi. 
Na rampa, o comandante Riker ficara perplexo e deixara o lugar onde estava, 
ao lado de Troi, movendo-se em direção a eles. 

— Data! — disse Geordi novamente, engasgando-se, apertando a mão de 
Data e olhando profundamente em seus olhos, para ver se era mesmo Data - 
e não alguma estranha descoberta científica, da qual ninguém lhe falara, que 
pudesse fazer com que o corpo dele pudesse mover-se. 

— Alô, meu amigo — disse Data, um toque humilde na voz. — Sinto tê-
lo feito passar por isso. 

Geordi apertou a mão de Data com as suas duas, desesperado para sentir 
a essência de vida que simplesmente recusara-se a disfarçar-se, mas não 
podia pensar em nada para dizer. 

— Capitão — disse Riker finalmente — doutora - o que aconteceu? 
— Não temos certeza — disse Beverly Crusher, dando de ombros. — 

Ele simplesmente começou a voltar a si lentamente e olhou tudo em volta. 
Ficou desorientado por alguns momentos, mas, como pode ver... 

Riker apanhou o braço de Data e puxou-o para si - não muito rudemente, 
mas não muito gentilmente tampouco. — Data? Você está bem? 

O andróide assentiu generosamente. — Sinto-me um tanto amassado, 
senhor. 

— Sabe o que aconteceu a você? 
— Sim, senhor. Penso que empacotei. 



Riker olhou-o atônito, subitamente perdendo a respiração, tentando 
absorver o que representava a presença dele. Simplesmente não era normal 
que os mortos se levantassem de novo. 

Data parecia compreender, ou pelo menos parecia estar tocado pelas 
reações de Geordi e Riker. — Na verdade — disse ele, — não sei o que 
aconteceu comigo nem por que retornei. Posso apenas deduzir que, quando a 
criatura viu-se em apuros, teve que libertar a todos que carregava e tentar 
lutar pela própria existência. De todos os milhões de essências de vida, 
apenas eu possuía um lugar para onde retornar. Naturalmente — 
acrescentou, — estou apenas conjecturando. 

Ofegante, Geordi olhou para os outros, e então de volta a Data, e riu de 
alívio. 

— Muito bem, muito bem — disse Picard, tolerantemente. - Riker, Data 
e senhor Crusher, quero que vocês me aguardem em meu gabinete em cinco 
minutos, está claro? 

— Muito claro, senhor — murmurou Riker, mas ainda continuava a 
olhar para Data. Desta vez, de maneira bastante protetora. 

Data devolveu-lhe o olhar e assentiu com gratidão. 
 

***  
Os três estavam em pé, no gabinete do Capitão, evidentemente nervosos. 
Por alguns minutos, compartilharam um silêncio de camaradas. Riker 

finalmente aproximou-se de Data e ofereceu-lhe a mão. — Congratulações. 
Conseguiu a resposta que tanto desejava. 

Data apertou-lhe a mão, embora parecesse constrangido agora. — 
Realmente não, senhor. Os critérios do fenômeno com relação ao que seja 
vida nunca se tornaram claros para nós. 

— Olhe aqui — disse Riker, interrompendo-o, — no que me diz 
respeito, você chegou o mais próximo possível de alguém com certa 
autoridade para saber o que é vida. Talvez você não seja exatamente 
humano, mas aquela coisa reconheceu algo em você como sendo vivo. E... 
isto me basta. Estou feliz que esteja de volta. 

O andróide inclinou a cabeça em ângulo e respondeu: — Obrigado por ir 
atrás de mim. Isto, como o senhor disse, me basta. 

Wesley cruzou os braços magros e comentou: — Ei, estão muito 
sentimentais! 

Riker retorquiu. — Quando você morrer e voltar à vida, então poderá 
falar sobre sentimentalismo, moço. 

— Quão encrencados acha que estamos? 
Com um leve dar de ombros, Riker disse: — Não sei quanto a você, mas 



duvido de que o Capitão venha a congratular Data ou a mim por nossa 
engenhosidade. Duas naves de apoio perdidas, desobediência a regras em 
vigor - não parece nada bom. 

— Ao menos nenhum dos dois fundiu todo o coração do sistema de 
phasers — comentou Wesley, taciturno. 

— Verdade, mas nós... 
O Capitão entrou e todos assumiram posição de sentido em frente à sua 

mesa, simplesmente porque nenhum deles desejava encará-lo. O Capitão deu 
a volta à mesa mas não se sentou. 

— Minhas congratulações, senhor Crusher — disse sem rodeios. — Terá 
o privilégio de ajudar na reconstrução de todo o coração do sistema de 
phasers, que levará três semanas. Uma oportunidade rara para alguém de sua 
idade. 

Wesley empertigou-se alegremente e disse: — Obrigado, senhor! 
Picard fez-lhe uma carranca, aborrecido com o fato de o jovem não haver 

percebido o sarcasmo por detrás das palavras, e acrescentou: — Veremos se 
ainda poderá sorrir daqui a três semanas. 

O sorriso, apropriadamente, desapareceu. 
Picard ignorou-o, fitando Riker e Data. - E vocês dois, a respeito desta 

propensão a furtar propriedade da nave e saírem sozinhos — disse, a voz 
crescendo em intensidade e ferocidade, — que isto não se torne um hábito. 
Dispensados. 

Atônitos, nem Riker nem Data tiveram o bom senso de saírem enquanto 
podiam, ao menos não durante os primeiros segundos. Finalmente, Riker fez 
sinal a Data e Wesley para que saíssem, saindo em seguida, para a ponte. 
Um grande alívio tomou conta dele ao ouvir as portas do gabinete fecharam-
se atrás deles. Juntos, voltaram-se para a ponte e pararam imediatamente. 

Assim que Riker pôde fazer um movimento coerente - tocou as portas do 
gabinete, e elas se abriram novamente. Ainda com os olhos fixos na ponte, 
chamou: — Capitão... é melhor que o senhor venha até aqui. 

Em alguns segundos Picard já estava ao seu lado. 
Eles e a tripulação de comando olharam por sobre a grande expansão da 

ponte - uma ponte povoada de formas humanas. Uma centena de formas 
humanas, todas envergando uniformes. Marinheiros. Oficiais comandantes 
de eras passadas. Alguns uniformes eram azuis, outros verdes. 

Ao centro das fileiras de oficiais navais de um tempo distante, Arkady 
Reykov e Timofei Vasska estavam lado a lado, em silêncio fantasmagórico, 
e olhavam para o Capitão Picard. 

No convés inferior, Deanna Troi fitava-os, lágrimas caindo de seus belos 
olhos. Finalmente encontrara seu conforto e paz. 



O Capitão Reykov levou a mão à testa em saudação. Logo a seguir, cada 
um dos cem marinheiros da Terra igualmente repetiu a continência. 

Picard pigarreou. — Sentido — disse ele. 
Sua tripulação de comando assumiu a posição instantaneamente. 
Ele próprio elevou a mão e saudou aqueles por quem ele e sua nave 

quase haviam se destruído. 
Os olhos do Capitão Reykov brilharam como os de um homem vivo, e 

assentiu em gratidão. Abaixou a mão. Seus homens fizeram o mesmo. 
Lentamente, então, partindo das extremidades, o crescente de 

marinheiros começou a desaparecer, um a um. 
A Enterprise era, uma vez mais, uma nave para os vivos. 
 
 

 



GLOSSÁRIO JORNADA NAS ESTRELAS 
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados neste 

livro. Procuramos destacar os nomes próprios que têm alguma importância 
na trama e os termos técnicos que são comumente mencionados na série 
Jornada nas Estrelas. Os conceitos científicos deste glossário fazem parte 
do universo ficcional da série, não devendo, portanto, ser confundidos com 
os conceitos científicos reais abordados no Glossário Cultural. 

 
ACADEMIA: Centro de treinamento e formação dos oficiais da 

Frota Estelar. Um dos seus testes mais conhecidos é o Kobayashi 
Maru, um exame prático que testa a capacidade de comando e o 
caráter daqueles que almejam o posto de capitão de nave estelar. 

 
BETAZÓIDE: Raça humanóide do planeta Betazed, um mundo 

extraordinariamente bonito, chamado de "a jóia da coroa sideral". 
São tão semelhantes aos humanos terrestres que o casamento entre 
essas raças é muito comum. São telepatas avançados e o fato de 
deixarem suas mentes abertas para os outros resultou numa cultura 
fundamentada na sinceridade absoluta. Deanna Troi, a conselheira 
do capitão Picard, é filha de um terrestre com uma betazóide e 
herdou de sua mãe a capacidade para captar as emoções e perceber 
os sentimentos e estados de espírito de outros seres. 

 
DOBRA ESPACIAL: Conceito físico que utiliza as características 

métricas do espaço-tempo. Para ir de um ponto a outro do espaço, 
em vez de percorrer todos os pontos entre eles, "dobra-se" o próprio 
espaço, fazendo os dois pontos ficarem mais "próximos". Sua 
utilização para vencer distâncias interestelares foi proposta pelo 
cientista Zefram Edark Cochrane, um nativo de Alpha Centauri, e 
propiciou um avanço da exploração espacial, derrubando as 
barreiras interestelares. 

 
ESCUDO DEFLETOR: Uma barreira física invisível que suporta 

cargas (disparos e impactos) de altíssima intensidade. Todos os 
escudos do sistema de defesa são ativados automaticamente por 
qualquer coisa em curso de colisão com a nave. 

 
FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS: Organização política, 

econômica e social, fundamentada no conceito da diversidade, com 



diferentes mundos, raças e culturas. Reconhece os direitos 
individuais de todos os seres à autodeterminação, o direito de 
escolher e seguir seu próprio destino. Seus membros não podem 
interferir com o desenvolvimento natural de qualquer cultura. Os 
fundadores são: Terra, Vulcano, Tellar, Andor e Alpha Centauri. O 
Conselho da Federação é o órgão de maior autoridade e 
constantemente avalia suas próprias decisões. 

 
FROTA ESTELAR: Uma divisão de segurança e pesquisa da 

Federação de Planetas que controla a navegação espacial. 
Freqüentemente toma decisões no tocante ao bem-estar das 
civilizações. Apesar de ser taxada de braço militar da Federação, a 
Frota é controlada por leis muito rígidas como, por exemplo, a 
Primeira Diretriz. 

 
HOLODECK: Local onde o computador da nave cria e controla 

cenários e situações à escolha do usuário. Utilizado como área de 
lazer da nave, o holodeck cria e modela imagens holográficas com o 
auxilio dos bancos de memória do computador central. 

 
JACK CRUSHER: Marido da Dra. Beverly e pai de Wesley. Foi 

nomeado para o posto de imediato na nave Stargazer, sob o 
comando do capitão Picard, logo após o término da missão de dez 
anos da nave. Três meses após o início da segunda viagem foi morto 
durante uma missão de reconhecimento e pesquisa de uma área 
habitada num planeta. Os nativos caíram sobre o grupo de terra e o 
atacaram. Jack morreu no ataque, ao dar cobertura ao restante do 
grupo, enquanto se teleportavam à bordo. Seu corpo, deixado para 
trás, foi resgatado por Picard, que desceu à superfície durante a 
noite. 

 
KLINGON: No passado, o Império Klingon era a maior ameaça 

militar para a Federação de Planetas mas, devido ao colapso 
econômico do Império, foi estabelecida uma aliança de paz entre 
eles (veja volume 4 da coleção Star Trek - A Terra Desconhecida). 
Entretanto, facções esparsas dos klingons ainda mantém os velhos 
costumes de guerra, conceito central da sua religião - um complexo 
código de ritual, honra e crueldade - e tem suas bases firmadas na 
conquista de outros planetas.  

 



PHASER: Armamento básico da Frota Estelar que sobrepujou o 
antigo laser. É usado em armas portáteis para defesa pessoal em 
canhões de pequeno porte e bancos de armazenamento de 
astronaves para ataque e defesa em manobras no espaço. 

 
PRIMEIRA DIRETRIZ: Afirma que o direito de toda espécie 

sensciente de viver de acordo com a sua evolução cultural natural é 
inviolável. Ninguém da Frota Estelar pode interferir com o 
desenvolvimento da vida e cultura alienígena. Tal interferência inclui 
a introdução de conhecimento superior, força ou tecnologia para o 
mundo cuja sociedade é incapaz de usar tais vantagens de maneira 
sábia. Ninguém da Frota pode violar a primeira diretriz. Nem mesmo 
para salvar sua vida e/ou nave, a menos que esteja atuando no caso 
de violação anterior ou contaminação acidental de tal cultura. 

 
RÁDIO SUBESPACIAL: Instrumento de comunicação que 

garante contato instantâneo entre dois pontos do espaço. Entretanto, 
dependendo da localização de uma nave, sua transmissão pode 
demorar dias para alcançar o local desejado, mesmo em freqüência 
subespacial. Tem importância preponderante na exploração espacial. 

 
ROMULANOS: Acredita-se que sejam os descendentes dos 

separatistas vulcanos liderados por S'task que, contrários às idéias 
pacifistas de Surak e sua "disciplina lógica", deixaram Vulcano em 
busca de um novo mundo. Estabeleceram-se em dois planetas, 
Ch’rihan e Ch'hauran, posteriormente chamados de Romulus e 
Remus pela nave USS Carnal nas primeiras tentativas de contato. 

 
TRANSPORTADOR: Um aparelho de teleportação que 

desmaterializa qualquer coisa, "dissolvendo" sua estrutura atômica e 
materializando-a novamente em qualquer outra parte. Um 
transportador permite o desembarque da tripulação ou da carga de 
uma nave sem necessidade de uma nave auxiliar. 

 
TRICORDER: Aparelho portátil de múltiplas funções, misto de 

computador e sensor. Mede, analisa e arquiva uma infinidade de 
parâmetros. Existem várias versões, dependendo das 
especialidades: o tricorder médico tem suas funções voltadas para 
análise de órgãos internos de seres vivos; o de engenharia para 
análise de materiais, e assim por diante. 



GLOSSÁRIO CULTURAL 
 
Este Glossário contém verbetes sobre diversos ramos do 

conhecimento humano. Objetiva não apenas uma compreensão de 
alguns termos usados neste livro mas procura também servir de 
alicerce, estímulo e motivação para a ampliação e busca de novos 
conhecimentos. 

 
ANDRÓIDE: A palavra ανδροσ (andros) quer dizer "homem". A 

palavra andróide significa "semelhante ao homem" e é usada para 
definir um ser artificial com aparência humana. Ele pode ser 
totalmente eletromecânico, como alguns robots de Isaac Asimov; 
parcialmente mecânico e biológico, como os andróides do filme 
Exterminador do Futuro I e II; ou ainda, totalmente biológico, como os 
andróides do filme Blade Runner - Caçador de Andróides. Não 
confundir andróide com cyborg, ser humano "normal" transformado 
em algo parcialmente mecânico através de implantes e 
manipulações, como no filme RoboCop 

. 
ANO-LUZ (AL): Unidade de medida de distância muito usada em 

Astronomia para expressar distâncias interestelares e intergalácticas. 
Corresponde à distância que a luz percorre no vácuo no intervalo de 
tempo de um ano terrestre e equivale a cerca de 10 bilhões de 
quilômetros. A luz é o que há de mais veloz na Natureza, 
deslocando-se no vácuo à velocidade de quase 300 mil quilômetros 
por segundo! 

 
ART DECO: Estilo de arte em voga nos Estados Unidos e na 

Europa nas décadas entre as duas grandes guerras do século XX. 
Suas linhas simples, enfatizando formas geométricas bem definidas, 
eram uma reação ao excesso de ornamentos da época vitoriana e 
uma exaltação à funcionalidade da incipiente era tecnológica. 

 
BIGA: Carro romano puxado por dois cavalos (as quadrigas eram 

puxadas por quatro) onde o condutor ficava em pé e numa postura 
marcial. Eram famosas as corridas de biga e quadrigas no 
Hipódromo e no Circo Máximo Romano. 

 
BRAM STOKER: O escritor irlandês Abrahm Stoker (1847-1912) 

tornou-se famoso quando, em 1897, lançou o livro Drácula. Quando 



romances de vampiros emocionavam os leitores vitorianos, Bram 
Stoker se utilizou das histórias de Vlad Tepes, o Empalador (1431-
1476). Vlad Tepes era príncipe da Walachia, uma região da 
Transilvânia, na Romênia, e recebeu o codinome de Dracul (Filho do 
Diabo) devido às suas inúmeras atrocidades e seus hábitos 
incomuns, como ferver as cabeças dos inimigos e supliciar os que o 
contrariavam. 

 
CLEÓPATRA: Nome de sete rainhas do Egito. A mais célebre foi 

Cleópatra VII (66-30 a.C). Sua beleza cativou os generais romanos 
Júlio César e, mais tarde, Marco Antônio. Possuía projetos que 
incluíam a formação de um império oriental de hegemonia egípcia. A 
lenda diz que ela se deixou picar por uma cobra após a derrota de 
Marco Antônio para Otávio, em Actium (31 a.C). 

 
DISNEY: O norte-americano Walt Elias Disney (1901-1966) foi 

um pioneiro dos filmes de animação. Com os personagens de suas 
histórias em quadrinhos construiu um dos maiores impérios 
editoriais, dedicado quase que exclusivamente ao entretenimento. 
Ele também produziu vários filmes sobre a vida na Natureza. Uma 
das obras primas do cinema de animação é o filme Fantasia, onde 
personagens do universo disney dançam ao som de música erudita. 

 
DUMAS: O escritor francês Alexandre Dumas (1802-1870), 

ajudado por muitos colaboradores, assinou cerca de trezentas obras. 
Foi o escritor mais popular da época romântica com seus dramas e 
romances, entre eles, Os três Mosqueteiros (1844) e O Conde de 
Monte Cristo (1845). 

 
ESTÓICO: O estoicismo é uma doutrina filosófica que nasceu na 

Grécia e floresceu no mundo romano entre os séculos IV a.C. e III c . 
. D d.C. Seu fundador foi Zenon de Cirium (Chipre) que começou a 
ensinar suas idéias num lugar chamado pórtico Decorado e de onde 
a Escola Estóica tomou seu nome (do grego στοα, stoa, que significa 
pórtico). A moral estóica considera como Bem Supremo a obediência 
apenas à razão, ficando indiferente às circunstâncias externas como 
dor, saúde, fortuna, etc. Tornou-se sinônimo de austeridade de 
caráter, rigidez moral e impassibilidade em face da dor ou do 
infortúnio. 

 



FOGO DE SANTELMO: Fenômeno meteorológico causado pela 
ionização do ar e conseqüente luminescência (efeito corona) ao 
redor de extremidades pontiagudas sobre a superfície da terra. O 
fogo de santelmo deve-se às lentas descargas elétricas ocasionadas 
pela eletricidade estática. Sua ocorrência é comum ao redor das 
pontas dos mastros de navios e, tradicionalmente, é interpretado 
pelos marinheiros como um bom presságio. 

 
FULKE GREVILLE: O cronista britânico Charles Cavendish Fulke 

Greville (1764-1845), Lorde Brook, é uma das principais fontes de 
informações da política britânica de seu tempo. Foi secretário do 
Conselho Privado dos reis George IV (1762-1830), de William IV 
(1765-1837) e da Rainha Vitória (1819-1901). 

 
GIGANTE GASOSO: Durante a formação dos sistemas 

planetários, os protoplanetas que se formam próximos à estrela 
central ficam sujeitos à maior intensidade de radiação e de vento 
estelar. Suas regiões mais externas, constituídas quase que 
exclusivamente por hidrogênio, adquirem maior temperatura e 
escapam à sua atração gravitacional. O que resta, e que se 
transformará num planeta, é apenas o núcleo mais interno e mais 
denso do astro, formado por elementos mais pesados. O nosso 
planeta, a Terra, provavelmente formou-se assim e os planetas 
desse tipo são chamados de terrestres ou telúricos. Se o 
protoplaneta estiver mais distante da estrela central, suas regiões 
mais externas não chegam a se aquecer o suficiente para escapar da 
sua atração gravitacional. O futuro planeta será, então, formado pelo 
núcleo central coberto pela gigantesca e pouco densa camada 
gasosa constituída principalmente por hidrogênio. Júpiter é um 
exemplo típico e os planetas desse tipo são chamados de gigantes 
ou jovianos. 

 
GULAG: Os primeiros campos de trabalhos forçados da ex-

URSS, para onde eram enviados os prisioneiros e dissidentes 
políticos do regime socialista, eram situados nas ilhas Solovki, no 
Mar Branco. Essas "ilhas" eram tão numerosas que formavam um 
arquipélago e todo esse sistema era administrado pelo Departamento 
Gulag (Glawnoje Ouprawlenie Lagerej - Direção Principal dos 
Campos de Trabalhos Forçados). O termo, que virou sinônimo de 
campo de prisioneiros, figura no título do livro O Arquipélago Gulag 



do escritor soviético Alexander Isaievitch Solzhenitsyn (1918- ). Esse 
livro lhe valeu o prêmio Nobel de Literatura em 1970. 

 
HILOZÓICA: Termo referente ao hilozoísmo, doutrina segundo a 

qual a vida é uma propriedade inerente à matéria, da qual são 
também indissociáveis as qualidades espirituais - onde quer que haja 
matéria, necessariamente haverá vida. 

 
HOLOGRAMA: Imagem que se forma através de figuras de 

interferência das ondas eletromagnéticas. Cada pedaço do 
holograma contém informações suficientes para reconstruir a 
imagem inteira. Quando um holograma é convenientemente 
iluminado, apresenta imagens ligeiramente diferentes em função do 
ângulo do qual está sendo observado. Desta forma, a imagem 
observada pelos dois olhos são diferentes, criando uma ilusão de 
tridimensionalidade. 

 
HOMEM DE LATA DESEJA UM CORAÇÃO: A expressão é uma 

referência ao Lenhador de Lata, personagem do livro O Maravilhoso 
Mágico de Oz, publicado em 1900 pelo escritor norte-americano 
Lyman Frank Baum (1856-1919). Junto com a menina Dorinha e seu 
cachorro Totó (que desejavam voltar para casa no Kansas), o 
Espantalho (que desejava um cérebro) e o Leão (que desejava 
possuir coragem), o Lenhador de Lata (que desejava um coração) 
inicia uma viagem até a Cidade das Esmeraldas para, juntos com 
seus amigos, pedir ao Grande Oz que atendesse os seus pedidos. 

 
MATÉRIA, ANTIMATÉRIA: Toda matéria é constituída de 

átomos e estes, de partículas elementares. As principais partículas 
são o próton, o nêutron e o elétron. Existem partículas quase 
idênticas a essas mas com características magnéticas e elétricas 
opostas. Assim sendo, temos por exemplo, elétrons positivos 
chamados anti-elétrons ou pósitrons. Com essas partículas é 
possível a formação de anti-átomos, os constituintes da antimatéria. 
Quando matéria e antimatéria entram em contato, se aniquilam, 
transformando-se totalmente em energia através da célebre equação 
de Einsten: E = mc² . De fato, essa é a forma mais eficiente de 
produção de energia. 

 
MÉDIUM ESPÍRITA: Médium vem do latim médium, "meio", 



"intermediário". Segundo o espiritismo, é a pessoa que pode servir 
de intermediária entre os espíritos e os homens. Espiritismo é o 
nome da doutrina codificada por Allan Kardec (1804-1869), 
pseudônimo do médico francês Hippolyte Leon Dénizard Rivail. 

 
MELVILLE: O escritor norte-americano Herman Melville (1819-

1891) é famoso principalmente pelo livro Moby Dyck(1851). O 
personagem-título é um cachalote branco perseguido pelo capitão 
Ahab, comandante do baleeiro Pequod. O capitão Ahab desejava, a 
todo custo, vingar-se de Moby Dick, pois o cachalote lhe havia 
arrancado uma perna. 

 
MILHA NÁUTICA: Unidade de distância muito usada em 

navegação por corresponder à um minuto de arco de um meridiano 
terrestre. Equivale à cerca de 1,8 km e difere da milha terrestre, que 
vale cerca de 1,6 km. 

 
 
 
NAVEGAÇÃO SOLAR: A existência do vento solar, uma 

emanação oriunda do Sol e constituída de partículas atômicas 
dotadas de grandes velocidades, luz e outras radiações , permite 
vislumbrar a possibilidade de se impulsionar naves através do 
espaço interplanetário fazendo uso de enormes velas. As 
acelerações obtidas com as velas, apesar de muito pequenas, agem 
quase permanentemente (devido aos inúmeros choques das 
partículas e à constante pressão da radiação), permitindo a obtenção 
de grandes velocidades. Devido à rotação do Sol, o vento solar se 
espalha pelo espaço numa estrutura semelhante a uma "saia de 
bailarina". 

 
POE: O norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849) é 

considerado como um dos primeiros escritores de ficção científica, de 
contos policiais e de histórias de terror. 

Além de ser um dos inovadores nas áreas do realismo 
psicológico e criador de nova forma poética, Poe é considerado um 
dos fundadores da nova crítica literária. 

 
POLITBURO: Do russo politichoskoe buro - "Agência Política". 

Era o principal Órgão executivo do Partido Comunista da União 



Soviética (PCUS). Os integrantes do Politburo eram eleitos pelo 
Comitê Central, organismo dirigente do PCUS. Entre 1952 e 1966 
teve seu nome alterado para Presidium. 

 
PÓS-REVOLUÇÀO FRANCESA: A Revolução Francesa (1789-

1799) pôs fim ao Antigo Regime na França. Acabou com o 
absolutismo e com os privilégios dos nobres e do clero e permitiu a 
ascensão da burguesia ao poder político. Quando Áustria e Prússia 
declararam guerra à França revolucionária a Assembléia Nacional 
declarou "a pátria em perigo" e o Partido Moderado, dos girondinos, 
que levava vantagem até então, foi vencido pelo Partido Exaltado, 
dos jacobinos, chefiados por Robespierre. Para combater o perigo 
externo e as sabotagens internas instalou-se o Tribunal 
Revolucionário (março de 1793) encarregado de vigiar, prender e 
julgar, sem apelação, todos os acusados de traição, ou mesmo as 
pessoas suspeitas de não simpatizarem com a Revolução. Milhares 
de pessoas foram presas e morreram nas prisões ou guilhotinadas. 
Entre os grandes pensadores guilhotinados nessa fase, chamada de 
Reino do TERROR, encontra-se, por exemplo, Lavoisier, um dos 
maiores químicos da época. 

 
PROTOZOÁRIOS: São todos os seres unicelulares e constituem 

a maioria dos seres vivos. Os exemplos mais comuns de 
protozoários são as bactérias. 

 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: Giovanni Francesco Bernardone 

(1182-1226) foi canonizado em 1228 pelo papa Gregório IX como 
São Francisco de Assis. Filho de ricos comerciantes, rompeu com o 
mundo (1206) e rodeou-se de discípulos, devotados como ele, à 
pobreza evangélica. Em 1221 fundou a Ordem Terceira dos Irmãos e 
Irmãs da Penitência, fraternidade leiga destinada àqueles que não 
podiam abandonar suas casas mas adotavam os princípios 
franciscanos. 

 
SÃO TOME: Um dos doze Apóstolos, célebre pela incredulidade 

que demonstrou quando da ressurreição de Jesus de Nazaré, o 
Cristo. Uma tradição afirma que ele evangelizou a índia. Atribui-se a 
ele também um evangelho apócrifo. 

 
SUPER-HOMEM: Personagem de história em quadrinhos criado 



por Jerry Siegel (texto) e Joe Shuster (desenho). O aparecimento do 
Super-Homem, em junho de 1938, na revista Action Comics, 
inaugurou uma nova era nas histórias em quadrinhos: a era dos 
super-heróis. 

 
TAUMATURGIA : Arte exercida pelo taumaturgo, palavra que vem 

do grego τηανµα (thauma = prodígio) e εργον (ergon = trabalho) e que 
poderia ser interpretada como "fazedor de milagres". 

 
UNIÃO SOVIÉTICA: Fundada em 30 de dezembro de 1922, a 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) compreendia 15 
repúblicas federadas, mas com uma clara hegemonia da Rússia 
sobre as demais. Como o maior país sobre a Terra, foi durante várias 
décadas a segunda maior potência militar do planeta, até a 
fragmentação ocorrida em 1991 com o fracasso do socialismo. Uma 
das características do estado socialista soviético era a 
internacionalização e conseqüente expansionismo do regime, o que 
acabou por gerar conflitos de interesses com o capitalismo 
internacional protagonizado pela maior potência bélica do século XX, 
os Estados Unidos da América. O conflito direto entre as duas 
maiores potências do planeta nunca chegou a ocorrer, mas o clima 
de tensão mundial chegou várias vezes ao limiar de uma terceira 
grande guerra. Esse estado de tensão permanente entre a 2- Guerra 
Mundial e 1991, foi caracterizado como Guerra Fria. 

 
UNIDADE ASTRONÔMICA (UA): Unidade de distância usada 

em Astronomia, normalmente para expressar distâncias 
interplanetárias. Corresponde à distância média entre o Sol e a Terra 
e equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros. 

 
URÂNIO: Elemento químico natural com maior número atômico 

(92), existe principalmente sob duas formas: o urânio 235 (U235) e o 
urânio 238 (U238). O U235, usado principalmente na produção de 
bombas de fissão nuclear (bomba atômica) e como combustível das 
usinas nucleares, é muito raro e muito radioativo. O U238, bem menos 
radioativo, constitui mais de 99% do urânio encontrado na natureza e 
é usado para produção de Plutônio ou para outras finalidade que 
exigem metais muito densos - sua massa específica é cerca de 19 
toneladas por metro cúbico. Exemplos de uso do U238 como metal 
denso pode ser visto nas bolinas de veleiros de corrida ou nas ogivas 



de projéteis de impacto. Nos projéteis de impacto a principal função 
do U238 é levar e transmitir grande quantidade de energia cinética ao 
alvo. 

 
UTOPIA: Do grego ντ (ut), "não", e τοποσ (topos), "lugar". Significa 

"nenhum lugar". País imaginário, criação do lorde chanceler Sir 
Thomas More (1478-1535) em seu livro Utopia, onde descreve uma 
estrutura social cuja política é baseada na razão, cujo governo, 
organizado da melhor maneira, proporciona ótimas condições de vida 
a um povo equilibrado e feliz. 
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