
 



 

 
Audaciosamente indo aonde nenhum 

Homem jamais esteve 

HERANÇA 
Uma inspeção de rotina ao planeta 

Alpha Octavius acaba se tomando um desastre. 
Spock é envenenado por uma estranha 
criatura e Kirk acaba soterrado por 

um violento terremoto 
As buscas organizadas pelo Engo Scott acabam 
sendo suspensas quando a U.S.S. Enterprise 
é convocada para o sistema Beta Cabrini 

para salvar uma colônia de mineiros sob ataque. 
Chegando em Beta Cabrini a Enterprise 

se defronta com Dreen, o homem que Spock 
viu ser derrotado por seu anterior 

comandante, o capitão Pike. 
Lutando contra os efeitos do veneno, 

Spock assume o comando da nave e engaja-se 
num mortal jogo de gato-e-rato com Dreen. 
Um jogo cuja única regra é um insano desejo 

de vingança e que só poderá ter 
um único sobrevivente! 

E mais: 
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Glossário Cultural 
 

 
 

Av. Dr. Luiz Migliano, 1110 - 3" and. 
 



MICHAEL JAN FRIEDMAN 

HERANÇA 
Tradução: Ludmila Souza 

 
Título original: Legacy 
Copyright © Paramount Pictures Corporation, 1991 
Todos os direitos reservados 

STAR TREK é uma Marca Registrada da Paramount Pictures Corporation 

 Publicado mediante contrato firmado com Pocket Books, New York 

Todos os direitos da tradução para o Brasil reservados à 
Aleph Publicações e Assessoria Pedagógica Ltda. Av. Dr. Luiz Migliano, 1110 - 
3o and. – Morumbi CEP 05711-São Paulo-SP Tel.: (011)843-3202/ 843-0514 - Fax: 
843-3263 

 
Diretora Administrativa: Betty Fromer       Diretor Editorial: Pierluigi Piazzi  
Editor Chefe: Renato da Silva Oliveira      Editor de FC: Roberto de Sousa Causo 
Ilustrações internas: Leonardo Bussadori e Odilon Durvaly Nicoletti  
Consultoria: Frota Estelar Brasileira 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

(Câmara Brasileira do Livre,SP,Brasil) 
Friedman, Michael, Jan 

Herança / Michael Jan Friedman; tradução de Ludmila Souza 
ilustrações dos personagens Leonardo Bussadori e IX O Nicoletti 

São Paulo; Aleph, 1995 - (Coleção Star Trek: v. 18) 
Acima do título: Jornada nas Estrelas. 

1. Ficção Científica norte-americana I. Titula II. Série 
95-0715                                                                           CDD-813.5 

 
índices para catálogo sistemático:  

1. Ficção: Século 20 : Literatura norte-americana 
813.5 

2. Ficção Científica: literatura norte-americana 
813.0876 



 
Ao longo deste livro aparecem termos e personagens com os quais o leitor 

pode não estar familiarizado. 
Por isso, colocamos nas páginas iniciais uma apresentação dos principais 

personagens e, no final, dois glossários: um relativo aos termos da série Jornada nas 
Estrelas e outro relativo a Cultura Geral. 

Talvez fosse conveniente lê-los em primeiro lugar para não interromper a 
leitura do romance. 

 

 
 
"O Espaço, a fronte ira final. 
Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de cinco anos para 
explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente 
indo aonde nenhum Homem jamais esteve." 

 

 
U.S.S. ENTERPRISE NCC-1 701 

A United Space Ship Enterprise, uma astronave da classe Constitution, foi 
lançada em 2188. Sob o comando do capitão James T. Kirk ficou famosa em 
toda a Galáxia, tornando-se símbolo da Frota Estelar. Viajam a bordo da 
nave 430 pessoas, sendo 43 oficiais e 387 tripulantes, com aproximadamente 
um terço de membros femininos. 
Sua velocidade de cruzeiro é feita em dobra espacial seis - 216 vezes a 
velocidade da luz (c). A de emergência é feita em dobra oito - 512 vezes a 
velocidade da luz (c). Tem 400 torpedos fotônicos e três bancos de phasers, 
com enorme poder de fogo. Todo o sistema de propulsão e armazenamento 
de energia é alimentado por cristais de dilithium. Casco composto por titânio 
e alumínio transparente. Tem 302 m de comprimento, 140 m de diâmetro, 71 
m de altura e 21 andares. 



James Tiberius KIRK é o comandante da Enterprise. O mais  
jovem capitão da Frota Estelar, tem uma destacada folha de serviços. 
Recebeu as mais importantes comendas e distinções da Federação de 
Planetas. Natural do planeta Terra, seu sucesso não foi conquista fácil. 
Quando assumiu o comando da USS Enterprise, aos 29 anos, já havia sido 
ferido três vezes e alguns de seus feitos já estavam gravados nos anais de 
honra da Frota. De natureza independente, é um militar por formação e um 
explorador e diplomata por vocação. Seu carisma e liderança naturais 
despertam a confiança e lealdade de sua tripulação. 

O imediato e oficial de ciências da nave Enterprise é STOCK. 
Filho de um vulcano e uma terrestre, possui uma mente extremamente 
analítica. Recebeu a educação de um vulcano, treinado em lógica, 
computação e controle das emoções. É devotado à ciência e guiado pela 
lógica, base filosófica de seu povo. Fisicamente é mais vulcano que terrestre: 
tem pulsação média de 242 batimentos por minuto e seu sangue, baseado em 
cobre, é verde Possui uma extraordinária força física e grande resistência à 
dor. Possui capacidade telepática e a capacidade de imobilizar um homem 
através do famoso "toque vulcano". 

Leonard H. McCOY é o oficial médico-chefe da Enterprise. 
Um médico da Terra apegado às tradições e arredio à tecnologia de seu 
tempo - reflexo de seu temperamento extremamente humanista e romântico - 
que não o impede de ser um exímio conhecedor do uso dos modernos e 
sofisticados instrumentos médicos. É amigo pessoal e conselheiro do capitão 
Kirk. Vive em freqüentes desentendimentos com Spock. O doutor McCoy 
não gosta da disciplina e protocolo militar. É extrovertido, passional e 
sonhador; guiado pelas emoções que o tornam, às vezes, uma pessoa 
irascível, mas também amável e dócil. 



 
Tenente-comandante Montgomery SCOTT, engenheiro-chefe da 

Enterprise. Um escocês que possui profundo conhecimento da alta 
tecnologia utilizada nas astronaves. 

É o responsável pela engenharia e manutenção da nave. Assume o 
comando da Enterprise na ausência de Kirk e Spock. 
 

Tenente Nyota UHURA, oficial de comunicações da Enterprise. 
Nasceu nos Estados Unidos da África e seu nome significa "liberdade" na 
linguagem swahili. Excelente em matemática e física. Colecionadora de 
canções e magnífica musicista. 

 
Tenente Hikaru Kato SULU, piloto da Enterprise. Um oriental 

apreciador de botânica e de personalidade romântica. Campeão 
interplanetário de esgrima, colecionador de armas antigas e especialista em 
artes marciais. 

 
Alferes Pavel Andreievich CHECOV, navegador da Enterprise. 

Um russo que freqüentemente se admira pela ingenuidade dos seus 
ancestrais soviéticos, que alegavam ter inventado e descoberto quase tudo no 
universo. É jovial, impulsivo e de espírito alegre. 
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————_Nota Histórica————_ 

 
Esta história começa na data 
estelar 5258.7, o que a coloca 
aproximadamente dentro de 
quatro quintos da missão de cinco 
anos da U.S.S. Enterprise. 
 



PRÓLOGO 
 
Na nave interestelar Cloodian, o aquisidor Hamesaad Dreen observava 

seu reflexo no espelho de moldura dourada que pendia na parede de sua 
ante-sala. Por mais que tentasse, não se convencia de que a imagem diante 
dele era do jovem intrépido que comandara a Cloodian há dez anos. 

Dez anos. 
Seus olhos, antes escuros e resolutos, haviam afundado na carne estriada, 

como insetos grandes e perversos abrigando-se em suas tocas. As maçãs do 
rosto, que já haviam sido seu traço mais atraente, haviam perdido a 
definição; a pele em volta delas pendia, caindo no início da mandíbula. E sua 
crina de cabelos pretos, da qual tanto se orgulhava, ficara rala e perdera o 
brilho. 

Dez anos. 
Dreen praguejou e levou a taça aos lábios. O conhaque maratekkan de 

cor marrom-alaranjada — na verdade, melhor do que a superestimada 
variedade sauriana — estava gelado exatamente como ele gostava. Mas não 
lhe tirou o gosto amargo da boca — nem lhe refrescou o calor que lhe subiu 
pelas bochechas quando pensou no tempo que lhe havia sido roubado. 

Se tudo tivesse ido bem, ele poderia ser o dono da Cloodian — e de 
algumas outras como ela. Poderia ter sido um visitante costumeiro da corte 
do potentado, como Gareed Welt e aquele imbecil gordo do Luarkh. Poderia 
ter sido um herói de Estado. 

Ao invés disso, passara um década se redimindo, provando ser 
merecedor de liderar uma expedição de novo. Transportando saques de uma 
lua senhorial à outra — se não saques, então algum parente remelento do 
senhor, rumando para visitar sua tia na terra natal. Finalmente, bajulando 
quem podia, seguiu até uma nave corsária, onde teve que bancar o submisso 
diante de janotas pomposos, até que o dono concordasse que ele era capaz de 
ter seu próprio comando. E mesmo assim, obteve apenas autorização para 
algumas poucas oportunidades reais — na maioria, navios de carga 
dardatianos quase vazios e velhos cargueiros confaari. 

E em todo aquele tempo angustiante, a memória de sua desgraça o 
irritava como um grão de areia irrita uma sanguessuga telarita, centrifugando 
seus sucos digestivos até que eles literalmente comessem suas vísceras. O 
resultado? Alguns anos atrás, os médicos foram obrigados a substituir sua 
cavidade estomacal por uma prótese. 

Desde a operação, a dor física se fora, ao ponto de ele poder se permitir a 
bebida de novo. Mas a angústia mental não tinha diminuído nem um pouco. 



Dez anos. 
Dreen olhou novamente para o espelho pela borda da taça. Observou a 

figura carrancuda que via. Outro homem, nas mesmas circunstâncias, 
poderia se considerar com sorte. Afinal de contas, ele havia salvo sua 
carreira.Tinha reconquistado o que era seu por direito — o comando de uma 
tríade de aquisição, e uma das melhores tríades em atividade. Ele vencera o 
destino. 

Mas isso não era suficiente. Não compensava a humilhação, o 
sofrimento. Não chegava perto do que poderia ter sido. 

Havia apenas um bálsamo que aliviaria sua dor: vingança sobre os que o 
desgraçaram. Não apenas as suas mortes, mas a sua completa e total 
mortificação. Claro, ele não alimentava ilusões sobre as chances de 
encontrá-los, muito menos de exigir-lhes retribuição. 

A Federação era imensa. E naves estelares raramente ficavam no mesmo 
setor por muito tempo. 

O aquisidor imaginou o que acontecera àqueles a quem odiava. Haviam 
suas vidas sido felizes? Teriam prosperado com a derrota dele? O mero 
pensamento fez seu coração se acelerar de raiva. 

E então uma possibilidade ainda pior ocorreu-lhe — que eles podiam 
nem se lembrar. Que se ele estivesse frente a frente com eles, podiam nem 
mesmo saber quem ele era. 

Que Hamesaad? Faz tanto tempo, é difícil lembrar. 
Fervendo de raiva, Dreen ergueu-se e arremessou sua taça contra o 

espelho. Instantaneamente sua imagem refletida explodiu, sujando o carpete 
com um enxame de cacos prismáticos. 

O conhaque se esparramou sobre a parede. A taça ricocheteou uma vez e 
foi parar no meio dos cacos. 

Um instante depois, seus mesirii — um par branco casado, raro até em 
sua terra natal —, vieram furtivamente à ante-sala, saindo de seu lugar no 
quarto de dormir, as finas orelhas eretas. Naturalmente, haviam ouvido o 
barulho; a precisão dos sentidos dos mesirii era lendária. Havia tanto cautela 
quanto curiosidade no jeito como continham seus corpos magros e poderosos 
— músculos agrupados nos ombros e sobrecoxas, como que prontos a dar o 
bote — , no jeito de suas línguas se moverem para dentro e para fora por 
entre as pontas agudas de caninos afiados, e na direção dos olhos saltados e 
dourados. Sem perguntas, eles sabiam que algo estava errado. 

Dreen encarou a eles e à destruição que criara, chocado com a 
intensidade de suas próprias emoções. Em seguida, praguejou baixinho. 

O espelho teria obtido uma grande soma de algum senhor de terras. 
Agora era lixo. Nem o simbolismo do gesto lhe escapou. 



Logo depois, seu criado pessoal enfiou a cabeça no quarto. Os olhos dele 
se dirigiram para o brilho do espelho quadrado no chão — para a taça e para 
a mancha escura que escorria lentamente parede abaixo. Olhando por cima 
das feras, o servo observou o mestre que tinham em comum. 

— Está tudo bem, aquisidor? 
— Claro que não. Meu espelho caiu e quebrou-se. Veja que esta porcaria 

seja limpa. 
O servo inclinou-se quando ele saiu. 
— Sim, aquisidor. 
 
O sol estava quente nas suas costas nuas. Erguendo a cabeça para ver por 

cima do antebraço que o acariciava, ele encarou a mulher deitada ao seu lado 
na toalha de praia. 

Os olhos dela, da cor do oceano, estavam abertos. Ela olhava para ele — 
e provavelmente estava fazendo isso há algum tempo. Ela sorria. 

O que não era nada de novo. Ela sorria muito. 
E, pensando bem, ele também. 
—Não me diga — ela falou, acima do som das ondas adiante. — Suas 

costas ardem. 
Ele concordou. 
— Acha que poderia me lambuzar de novo com aquele bronzeador? 
Pondo-se de joelhos com graça incomum, Vina pegou o frasco plástico 

marrom de protetor solar. A luz do fim de tarde acariciava seus cabelos, 
produzindo faíscas douradas quando ela os jogou sobre um dos ombros. 

— Sabe — ela disse, pondo um pouco do bronzeador na mão —, você 
não precisa se queimar. 

— Não preciso? — indagou ele. — Pensei que nossos amigos quisessem 
experimentar um quadro completo. — Havia um pouco de areia na toalha, 
trazida pelo vento. Ele limpou a toalha com a mão. 

— Eles querem, sim — respondeu ela. — Mas não se isso nos causar 
desconforto. — Pondo a tampa no frasco com os dedos, ela deixou o 
bronzeador escorrer de sua outra mão nas costas dele. 

Parecia água gelada, o que queria dizer que era ótimo. Ele suspirou. 
— De qualquer forma — Vina lhe disse —, eu conheço você, 

Christopher Pike. Você quer se queimar... só para que eu passe essa coisa 
nas suas costas. 

Ele sorriu. 
— Teoria interessante. 
Enquanto Vina passava o protetor solar em sua pele com os dedos longos 

c firmes, Pike observou a casa de praia que ela tinha conjurado — uma coisa 



de madeira, postada contra o céu violeta sobre desajeitados pilares. Os 
pilares, Vina lhe explicara, eram uma proteção contra as marés de 
tempestade — ao menos, era o que a tia dela lhe dissera, quando ela visitara 
este lugar enquanto menina. 

Era engraçado que tivesse parado de tentar encontrar falhas nas ilusões 
do Guardião — parado de questionar a série de bons eventos que o 
acompanhavam em Tabs IV, o único lugar no universo onde podia encontrar 
felicidade. 

Em algum lugar, numa outra realidade, ele era um destroço de ex-capitão 
estelar, cheio de cicatrizes e dependente de uma máquina para fazer o 
trabalho de seus órgãos aleijados. E Vina, sobrevivente de uma aterissagem 
forçada, não estava em melhores condições também. Mas nesta realidade, 
neste mundo de sua própria escolha, eles eram jovem, inteiros — vivos. Eles 
tinham tudo o que suas pessoas podiam desejar. 

— Honestamente — sua companheira lhe disse —, não é como se você 
precisasse me enganar para que eu o massageie. — De repente, o rosto dela 
estava contra o dele. Ela tinha o cheiro das flores litorâneas que encontraram 
antes nas dunas: doces, novas e vigorosamente vivas. — Tudo o que você 
tem a fazer — sussurrou Vina — é pedir. 

Erguendo-se, o calor nas costas esquecido, Pike puxou-a contra si. 
Passando os dedos nos cabelos dela, ele a beijou. 

Talvez não fosse um beijo verdadeiro, mas certamente parecia o artigo 
genuíno. E isso era bom o bastante. Que diabo, era mais do que bom. 



Um 
 
McCoy franziu o cenho, enfatizando as linhas preocupadas no seu rosto. 

Ele ergueu o' olhar para seu capitão com os olhos cheios de compaixão. 
— Está morta, Jim. 
O primeiro impulso de Kirk foi rir. Mas quando ele viu o olhar no rosto 

do médico, decidiu não fazê-lo. 
— Magro — disse, mantendo a voz baixa para que nem todos na sala de 

recreação pudessem ouvi-lo —, é só uma planta marrae-marrae. Não se 
espera que viva para sempre. 

Sem dúvidas: a planta doméstica balphasiana que McCoy chamava de 
Lulu não era mais a mesma. Suas folhas, normalmente de uma cor violeta 
esfuziante, tinham descobrido, murchado e ficado frágeis. 

McCoy levou o lastimável espécime até a luz. Balançou a cabeça 
naquele jeito de médico. 

— Eu sei. Mas é que estou com ela há tanto tempo que meio que 
esperava que ela ficasse comigo até o Dia do Juízo Final — ele suspirou. — 
Além disso, é praticamente uma herança de família. Tem sido uma McCoy 
por... 

— Dois anos e meio? — calculou o capitão. — Incluindo o tempo que 
era de sua filha? 

McCoy resfolegou. 
— Mais. Quase três. 
Pesarosamente, Kirk deu uma olhada no jogo de damas chinesas que 

havia montado. A idéia, em princípio, tinha sido de ele e seu médico-chefe 
se envolverem numa rápida competição — ao menos, até que Spock 
terminasse seus preparativos para a pesquisa no planeta abaixo. E já que 
damas chinesas eram mais o estilo de McCoy do que o xadrez 
tridimensional, tinha sido a diversão com a qual Kirk concordara. 

Mas quando Magro entrara na sala de recreação com sua marrae-marrae 
aninhada em seus braços, o capitão sentiu o jogo em perigo. Parecia agora 
que seus instintos estavam certos. 

McCoy deve ter notado o olhar de Kirk, porque de repente pareceu 
arrependido. 

— Desculpe. Viemos aqui para jogar, não foi? — Olhou para Lulu. — 
Só nos dê licença por um minuto, sim? 

Saindo de seu assento, o médico atravessou a sala de recreação e 
depositou a falecida planta na unidade de despejo de detritos. Quando voltou 
à mesa, seu humor tinha melhorado um pouco — mas só um pouco. 



— Muito bem — disse McCoy. — Vamos jogar. 
— Tem certeza? 
— E claro que tenho certeza. Por quê? Não pareço ter certeza? 
— Para ser honesto — observou Kirk —, parece ter carregado um 

caixão. O doutor resmungou e se sentou de volta. 
— Não é tanto pela maldita coisa ter morrido em minhas mãos — 

respondeu ele, incapaz de tirar o tom irônico da voz. — É que eu jamais tive 
chance de me despedir. 

— Sabe — Kirk disse. — Tenho o pressentimento de que você vai 
superar isso. Talvez até tenha uma planta nova um dia. 

— Não. — McCoy olhou o capitão nos olhos, mantendo a face 
inexpressiva. — Nunca haverá outra marrae-marrae como Lulu. 

— Capitão Kirk? 
Reconhecendo a voz de Spock, Jim ergueu os olhos para a grade do 

intercom. 
— Sim, comandante? 
— O grupo de pesquisa está reunido. Estamos prontos para descer em 

Octavius IV. 
McCoy ergueu uma sobrancelha. 
— Isso foi rápido. 
— Não vi motivo para postergar, doutor — respondeu o vulcano, sem 

quebrar o ritmo da conversa. 
McCoy bufou. 
— Suspeito que respeito pelos mortos não seja um motivo. 
— Lamento, não entendi — disse o oficial de ciências. 
— Não é nada — assegurou Kirk. — Nós o encontraremos na sala de 

transporte em cinco minutos, Spock. 
— Entendido. — O vulcano não estava inclinado a meias palavras hoje, 

notou Kirk. Mas, afinal, não era sempre assim quando uma pesquisa num 
planeta o chamava? 

— Vamos — o capitão disse a McCoy. — Se nos atrasarmos, Spock 
jamais nos deixará esquecer. 

O médico se levantou, embora sem grande alarido. 
— Não sei por que tanto alvoroço. Se você viu um planeta classe M, 

você viu todos. 
Quando Kirk e McCoy entraram na sala de transporte, encontraram 

Spock e um jovem casal de oficiais de ciências esperando por eles na 
plataforma, enquanto o resto do grupo ficava afastado, do lado oposto. 
Movendo seu corpo esguio e longo sempre de modo elegante, o vulcano 
dirigiu o olhar para eles. Apesar do semblante vulcano ser 



caracteristicamente destituído de emoções, sua postura francamente beirava 
a impaciência. 

— Está bem, Spock — comentou o médico. — Não precisa soltar fogo 
pelas ventas. Você estará farejando o fundilho daquelas rochas antes mesmo 
que perceba. 

O primeiro-oficial lançou contra McCoy um olhar desapaixonado. 
— Doutor, escapa-me a relevância de... 
— Cavalheiros — interrompeu o capitão, antes que eles ficassem 

animados —, eu quero que esta pesquisa seja pacífica. E não como a última. 
Pelo rabo do olho, Kirk não pode deixar de notar uma loura muito 

atraente entre os outros membros do grupo de pesquisa. De propósito, 
ignorou a distração, concentrando-se na tarefa que os aguardava. 

Subindo à plataforma, Kirk viu Magro fazer o mesmo e dirigiu-se ao 
tenente Kyle: 

— Acionar. 
—Sim, senhor — respondeu o chefe do transporte. 
Uma fração de segundo mais tarde, Kirk viu-se de pé dentro de 15 

centímetros de água corrente cristalina — parte de um riacho que dividia em 
duas a clareira onde tinham se materializado. Na verdade, estavam todos no 
riacho — uma inconveniência necessária, considerando ser a única parte da 
área que era tanto nivelada quanto completamente livre de folhagens. Fora 
da clareira, havia um grande e aromático emaranhado de coisas verdes e 
jovens sacudindo num vento tropical quente. Uma selva básica, maravilhou-
se Kirk, exceto pela ausência de assobios e ruídos que normalmente se 
espera de um lugar assim. 

Não que ele não houvesse esperado isso. As leituras dos sensores de 
longa distância da Frota Estelar em Octavius IV declararam este mundo 
desprovido de formas de vida complexas. Claro, havia falhas no 
monitoramento, atribuídas a minerais no planeta que enganavam os sensores, 
motivo pelo qual a Enterprise havia sido enviada para uma análise mais 
profunda. Uma "análise prática", como o almirante Kowalski gostava de 
chamar. 

— Mas com todos os diabos... 
Virando-se, o capitão viu McCoy pegar um de seus pés e observá-lo com 

certa amargura. Havia alguma coisa fina, marrom e pegajosa enroscada na 
bota do médico, na altura do calcanhar. Como se soubesse estar sendo 
observada, a coisa ergueu a cabeça e deteve-se na inspeção de McCoy com o 
que pareciam ser pequenos olhos negros. 

— Parece que você fez um amigo, Magro — observou Kirk. O oficial 
médico resmungou e mirou seu tricorder na criatura. 



— Bem — disse, consultado o monitor do aparelho —, ao menos não é 
venenoso. — Abaixando-se, ele puxou a coisa de sua bota e jogou-o na água 
que descia riacho abaixo. 

— Não notei cobras na pesquisa — Sulu ressaltou. 
Spock dirigiu seu tricorder à criatura, que deslizava pelo córrego. 
— Na verdade — disse —, esta forma de vida é consideravelmente 

menos evoluída que as subordens Serpente ou Ophidia. Apenas parece uma 
cobra. 

Foi então que a outra parte do grupo chegou, incluindo a mulher que 
Kirk tentara não notar demais na sala de transporte. Qual era seu nome — 
Karras? É isso mesmo, pensou. Selena Karras. 

Lenta mas firmemente, ele lembrou os detalhes do arquivo pessoal dela. 
Karras tinha vindo a bordo há menos de um mês, direto da Academia, depois 
de completar os currículos tanto de Ciências quanto de Comando. Uma 
mulher brilhante, mas alguém que parecia um pouco deslocada, às vezes — 
não de todo estranho, talvez, para graduados de currículo duplo, que 
geralmente pareciam divididos entre a cadeira do capitão e o laboratório. 

— Se algo deslizar perna acima — McCoy alertou os recém-chegados —
, não há o que se preocupar. Já impus minha autoridade. 

Se aquilo era para ser outra piada, Spock nem pareceu ouvir. Ele 
desviara sua atenção da criatura parecida com uma serpente, para uma poça 
pequena e lodosa que saía do riacho. Enquanto Kirk observava, ele se 
ajoelhou e usou o tricorder de novo. Quando o capitão chegou perto para 
olhar melhor, viu manchas verde-amarronzadas na água. 

Obviamente a par da aproximação de Kirk, o vulcano se virou para ele. 
—Invertebrados livres — explicou.— Não diferentes dos que já 

encontramos em outros lugares, excetuando que essa espécie não aparenta 
possuir qualquer estrutura ativa de defesa. 

O capitão também se ajoelhou. Por um momento, observou as pequenas 
opacidades redondas tomarem seu caminho ao redor da poça. Depois olhou 
para Spock. 

Seu primeiro-oficial nunca demonstraria, mas estava se divertindo para 
valer. Spock realmente estava em casa quando se tratava de explorar 
territórios virgens. 

— Senhor? 
Kirk protegeu os olhos da luz direta do sol e viu-se erguendo os olhos 

para ver Sulu. 
— Sim, tenente? 
— Gostaria de levar um grupo para além daquela subida — disse o 

timoneiro. Ele apontou para uma cadeia de montanhas comprida e verde que 



se erguia a algumas jardas além da floresta. Voltando-se para Kirk, disse: — 
De acordo com o levantamento, a vegetação lá é um pouco diferente. 
Podemos obter uma gama diversificada de amostras da fauna. — Um sorriso. 
— Além disso, não faz sentido nos molharmos todos. 

O capitão devolveu o sorriso. 
— Você me convenceu, tenente. Pegue três dos outros e veja o que 

puder. 
— Sim, senhor. — E Sulu se foi, sem perder um minuto. O que não era 

surpresa. Spock não era o único a ansiar por uma tarefa de pesquisa. 
O vento mudou, mexendo grandes folhas em forma de espadas e 

gavinhas compridas e aveludadas. Fazia um som quase musical, como os de 
uma lira sonsfiliana. 

Kirk se lembrou de algo que ouvira na Academia: Cuidado com lugares 
que embalam você até dormir. Com freqüência, você não acorda. 

Ele riu suavemente. Aquela altura, já tinha visto planetas suficientes para 
saber que todo ditado de cautela tinha uma aplicação em algum lugar. 

Spock o encarou e ergueu uma sobrancelha. 
— Algo... interessante? O capitão deu de ombros. 
— Você teria que ter estado lá, acho. 
O vulcano concordou com a cabeça e voltou ao seu estudo dos 

invertebrados, sem dar ao assunto maior atenção. 
Acho que ele está se acostumando ao comportamento imprevisível de 

seu capitão, pensou Kirk. Levou um momento para falar com Scotty e 
informá-lo de que agora havia dois grupos para o tenente Kyle monitorar. O 
engenheiro, porém, já sabia disso — Kyle tinha percebido a mudança de 
configuração dos sinais dos comunicadores e informara-o antes de Kirk. O 
capitão sorriu ante a eficiência de seu chefe de transporte. 

Enquanto isso, o grupo de desembarque — ou o que tinha sobrado dele 
depois que Sulu terminara seus esforços de recrutamento — tinha se 
espalhado a partir do riacho e colhia amostras da flora. McCoy estava com 
eles, talvez procurando um substituto para Lulu, a despeito de seus protestos 
anteriores. 

Subitamente, um dos jovens oficiais de ciências — um negro alto 
chamado Owens — veio correndo pelos arbustos na direção de Kirk. Num 
reflexo, o capitão se pôs em pé. 

— O que é ? — chamou. 
Owens girou o polegar sobre o ombro. 
— Senhor, há algumas cavernas lá atrás. São grandes. Spock também se 

ergueu. Ele e Kirk se encararam. 
— Parece intrigante. 



— Sim — concordou Spock, indo na direção que Owens indicara. — 
Veremos o que, se é que há algo, cresce sem o auxílio da luz solar neste 
planeta. 

As cavernas ficaram visíveis depois que tinham entrado uns 30 metros na 
selva. Havia duas delas, com bocas de pouco mais de um metro de altura e 
dois de comprimento, incrustadas na base de um morro coberto de grama, e 
escondidas por trepadeiras floridas. 

— Na verdade — Owens falou ao capitão —, foram as flores que me 
chamaram a atenção. Se não tivesse sido por elas, eu podia jamais ter visto 
as cavernas. 

Spock foi o primeiro a chegar à abertura. Levando o tricorder às 
trepadeiras, ele se certificou de que não eram nocivas. Então se curvou, 
segurou uma flor amarela, e inalou. 

Kirk não pode evitar a tensão ao ver a cena, revendo as experiências em 
Omicron Ceti III. Mas as flores da trepadeira não emitiam esporos — apenas 
uma fragrância agradável, a julgar pela reação de seu primeiro-oficial. 

Quando o capitão alcançou Spock, ele sentiu um ar fresco vindo da 
caverna — fresco o bastante, na verdade, para secar a transpiração no seu 
rosto e mãos. Era bom, trazendo um alívio ao calor úmido da selva. 

Infelizmente não cheirava muito bem. O nariz de Kirk torceu diante do 
odor. 

— Que diabo é isso? — McCoy indagou, quando se juntava a eles. Ele 
abanou a mão em frente ao rosto como se isso dissipasse o odor. — Parece 
aquela vez que um guaxinim morreu na chaminé. 

— Você está exagerando — o capitão disse. O doutor aspirou uma outra 
amostra. 

— Não muito — insistiu. 
Spock olhou para trás, acima de seu ombro, para Kirk. 
— Parece mesmo haver alguma coisa podre aí dentro O sinal do sensor 

está bloqueado, provavelmente por um depósito mineral do tipo que frustrou 
a pesquisa de longa distância. 

O capitão assentiu. Àquela altura, todos do grupo tinham se reunido em 
volta das cavernas — não apenas Kirk, Spock, Owens e McCoy, mas 
também Karras e um oficial de segurança de modos impassíveis e reservados 
chamado Autry. 

O vulcano enfiou a cabeça na maior das duas aberturas, ignorando o 
cheiro forte que vinha de dentro. 

— Talvez seja possível — informou — engatinhar para dentro e evitar o 
depósito mineral. 

— Não enquanto eu estiver em comando — disse Kirk. — Não sei o que 



há aí dentro, Spock, mas sei que não vale a pena arriscar a sua pele. 
O vulcano continuou no lugar, como se relutasse em deixar até mesmo 

aquele pequeno mistério sem solução. Mas depois de um instante ou dois, 
ele saiu e ergueu-se. 

— Então — disse o capitão —, ainda temos muito terreno para... — ele 
se interrompeu quando uma vibração subiu pelas solas de suas botas e 
pernas. Olhou em volta. 

Karras tinha uma expressão estranha no rosto. 
— Acho que acabei de sentir um tremor — disse, parecendo não estar 

muito certa. 
— Você sentiu — confirmou Spock. Ele consultou seu tricorder. — 

Ainda que pequeno. 
McCoy praguejou baixinho. 
— Maravilha. Pensei que o mapeamento de longa distância não tivesse 

revelado qualquer indicação de atividades sísmicas. 
— Foi o que pensei também — disse Kirk. — Claro, vibrações pequenas 

como essas podem não ter sido percebidas. 
— Verdade — confirmou o vulcano. — De qualquer forma, 

mapeamentos de longo alcance não são infalíveis. 
Autry olhou para o capitão. 
— Nós vamos continuar, não vamos, senhor? 
Kirk considerou a alternativa, mas só por um segundo. 
— Sim — garantiu ao oficial de segurança. — Vamos continuar. Vai ser 

preciso muito mais do que isso para nos fazer correr para longe do... 
Como se esperasse a deixa, a terra se mexeu de novo. E, desta vez, foi 

mais do que levemente perceptível. Era um terremoto maduro, que fez os 
dentes do capitão rangerem. 

Antes que tivesse terminado, Spock estava anunciando suas leituras: 
— Doze ponto quatro vezes a força do último tremor. E três vezes a 

duração. 
McCoy olhou para Kirk. Ele parecia um pouco pálido — não exatamente 

o retrato da confiança. Mas tinha respeito demais pelo amigo para verbalizar 
uma retirada sem o consentimento de seu capitão. 

Com uma expressão preocupada, o capitão abriu seu comunicador. 
— Senhor Sulu? 
A voz do timoneiro chegou alta e clara. 
— Sim, senhor? 
— Tudo bem por aí? 
Houve um momento de hesitação, que o capitão traduziu como surpresa 

por parte de Sulu. 



— Claro, capitão. Por que não estaríamos? 
Seria possível que o grupo de Sulu não tivesse sentido o tremor? Kirk fez 

a pergunta pelo comunicador. 
— Não sentimos coisa alguma — informou o piloto. Spock ergueu uma 

sobrancelha. 
— Aparentemente, um fenômeno localizado. 
Spock ergueu uma sobrancelha. 
—Aparentemente, um fenômeno localizado. 
—Aparentemente — repetiu Kirk. Ele se dirigiu a Sulu de novo. — 

Prossiga, tenente... Por enquanto. Mas esteja preparado para subir 
rapidamente. A resposta foi seca e imediata. 

— Entendido, senhor. 
Fechando o comunicador e guardando-o no cinto, Kirk ouviu o vento 

suspirando por entre a folhagem densa. Não havia árvores caídas, percebeu, 
o que provavelmente significava que os tremores não eram muito piores do 
que o segundo. 

A menos, é claro, que os tremores fossem ocorrências raras — que 
houvessem coincidido justamente com a chegada do grupo de pesquisa. 

De algum modo, aquilo não o convenceu. A primeira possibilidade era 
bem mais provável — que os tremores fossem somente um fato periódico da 
vida daquele lugar. 

Ele olhou para Autry. Desta vez o homem não precisou perguntar. 
— Vamos ficar — Kirk lhe disse — Por enquanto. Autry sorriu. 
— Fico feliz em ouvir isso, senhor. 
Magro olhou como se quisesse ter protestado. Todavia, carrancudo, 

manteve suas opiniões para si mesmo e rumou de volta ao riacho. 
 
 
— Aquisidor? 
Dreen estivera estudando os relatórios da nova tríade de Vandren 

Luarkh. Quando ouviu a voz do seu servo, contudo, girou o monitor da 
biblioteca e levantou-se. 

— Pode entrar — disse. 
Obediente, o servo empurrou a pesada porta de metal e entrou 

cuidadosamente, dando lugar a um vulto maior, que se postou ao lado, uma 
figura vestida com um uniforme de campo completo, com disruptor e o par 
ritual de adagas ancestrais. Era Kinter Balac, o segundo-em-comando de 
Dreen. 

Balac sorriu aquele seu sorriso de lábios finos. 
— Está na hora, aquisidor. 



Dreen nunca gostou muito de Balac. O homem era muito cru, muito 
ambicioso. Não havia sutileza em seus modos. Mas ele fazia seu trabalho 
com minúcia e eficácia, e isso era infinitamente mais importante do que 
qualquer predileção pessoal do aquisidor. 

— Chegamos à órbita? — Dreen indagou. 
— Chegamos, sim. 
— E a força de aquisição? 
— Reunida e aguardando para satisfazê-lo — relatou Balac.  
Minucioso e eficiente, isso mesmo. Dreen mexeu a cabeça em 

aprovação. 
— Melhor hora para transporte em dezesseis minutos — o homem 

continuou. — O aquisidor vai liderar essa expedição pessoalmente? 
Dreen estudou os olhos de seu segundo-em-comando. Havia um pouco 

de ambição demais brilhando neles? Um pouco de desejo demais por 
progresso? Ele teria que ficar de olho no seu amigo Balac. 

— Claro que vou — replicou Dreen. E depois, mais incisivamente: — 
Não faço isso sempre? 

Balac inclinou a cabeça. 
— Como quiser, aquisidor. 
Como eu quiser mesmo, pensou Dreen, gesticulando casualmente para o 

servo. Sem um minuto de hesitação, o homem atravessou com rapidez o 
quarto e abriu a arca fartamente equipada. Escolhendo a mais ornamentada 
das duas túnicas de campo de Dreen, ele estendeu-a delicadamente sobre o 
seu antebraço e levou-a a seu amo, que já começara a retirar sua sedosa 
jaqueta de cabina. 

Jogando o uniforme de cabina no chão, Dreen puxou a túnica brocada. 
Ela pareceu arranhar-lhe a pele — irritante. Mas é como devia ser, ponderou. 
Não se deve ficar muito confortável durante uma expedição; isso leva à 
negligência e a negligência leva ao fracasso. Não, ele pensou, era bem 
melhor ficar desconfortável e alerta. 

Dreen ainda ponderava sobre esta filosofia quando seu servo terminou de 
abotoar o último dos fechos da frente da túnica. Certificando-se de que o 
uniforme se ajustava perfeitamente, o homem então curvou-se para guardar a 
jaqueta de cabina e voltou à arca para pô-la lá dentro. Dava azar limpar uma 
jaqueta de cabina antes que o dono voltasse de sua expedição; Dreen ouvira 
histórias de servos de aquisidores que perderam a vida por tal transgressão. 

Dirigindo-se ao armário das armas, Dreen abriu a gaveta que guardava os 
disruptores. Tirando um deles, checou-o para se certificar de que estava com 
carga total. Satisfeito, enfiou-o no bolso-coldre da túnica. Depois fechou a 
gaveta e abriu o par de portas de vidro, através das quais suas adagas 



estavam dispostas sobre um fundo de veludo vermelho. 
Como um aquisidor de último grau, ele naturalmente tinha uma coleção 

delas. Inspecionando a coleção por um período do tempo apropriado, 
indisposto a apressar qualquer parte de uma expedição — sem importar quão 
trivial fosse —, ele finalmente se decidiu pelo par lhe ofertado como 
presente da atual expedição. Esteticamente falando, não era um de seus 
favoritos; essa distinção era do par mais velho do armário, as adagas que 
usara naquele fatídico dia há dez anos. 

Mas ele nunca usaria aquelas novamente, apesar de sua beleza. A última 
coisa de que precisava era algo que o lembrasse dos fracassos do passado. 

Removendo o par novo de seu lugar no veludo vermelho, Dreen fez as 
adagas escorregarem nos cintos de couro costurados na sua túnica apenas 
para aquele propósito. Considerando criticamente, decidiu que gostava da 
aparência delas. Tinha feito a escolha certa. 

Completamente preparado agora, ele fechou o armário das armas, virou-
se e chamou seus mesirii 

— Memsac. Sarif. — Um segundo depois, as feras vieram 
silenciosamente da sala ao lado. 

Dreen se ajoelhou, baixando o rosto ao nível das narinas longas e 
protegidas. Os animais lamberam suas mãos, suas línguas quentes e úmidas 
na sua pele. 

Como ele amava aquelas feras — e não apenas por sua bela aparência, 
por sua graça e inteligência, mas também pelo que representavam. Quem 
tinha mesirii nesses dias? Especialmente um par albino? Apenas os senhores 
de terra. Os senhores de terra e Hamesaad Dreen. 

Memsac e Sarif tinham custado bem mais do que ele podia pagar. E 
tivera de treiná-los pessoalmente, tiritando nas montanhas com eles semanas 
a fio — por lhe faltarem os meios de pagar alguém para fazê-lo. Mas tudo 
isso valera a pena. Um gosto de recompensa que lhe fora negado, mas que 
logo seria completamente seu. 

Os mesirii o encaravam com seus grandes olhos dourados. Estavam 
acesos de fome — não fome de comida, mas de um desafio proporcional às 
suas habilidades. Os olhos pareciam brilhar com uma confiança iminente. 

Olhos de caçador, disse Dreen a si mesmo. Do tipo incapaz de conceber 
fracassos. 

O que era satisfatório. As leis do mundo natal determinavam a destruição 
de mesirii que frustravam as expectativas de seus senhores. Era uma medida 
para manter a integridade da raça e, na opinião de Dreen, uma boa medida. 
Afinal, era o infalível talento deles para o sucesso que fazia as feras tão 
procuradas. 



— Eu os verei em breve — Dreen disse-lhes. — Agora vão. 
Absolutamente confiantes, fizeram como ordenado. Ele os viu saírem, seu 
coração repleto de orgulho. 

Foi quando se lembrou de onde estava. Erguendo-se, marchou para fora 
da cabina. Sem olhar, sabia que Balac o seguia e que o seu servo (cujo nome 
ele sequer parecia se lembrar) tinha fechado a porta assim que saiu. 

A Clodiaan havia sido desenhada com mais preocupação quanto à sua 
capacidade de carga do que com sua eficiência. O corredor dos aposentos do 
aquisidor até o salão de transporte era longo e sinuoso, levando ao coração 
do computador e ao centro de armas a estibordo. E era desprovido de 
decorações, como todos os corredores da nave, o que parecia tornar o trajeto 
ainda mais demorado. 

Finalmente, porém, Dreen entrou na instalação de teto alto, com Balac 
mantendo os necessários dois passos de distância atrás dele. Cada uma das 
cinco plataformas da cabina estavam com a capacidade máxima de 
expeditores, cada um deles um veterano de uma ou mais incursões prévias da 
Clodiaan. Eles ergueram os punhos em continência. 

Com imparcialidade calculada, Dreen respondeu ao gesto. Voltando-se 
ao técnico do transporte, gritou uma ordem. 

— Proceda ao meu comando. 
— Será feito, aquisidor — respondeu o técnico. Ao mesmo tempo, 

enviou um sinal aos seus companheiros das outras naves da tríade, de onde 
grupos similares de expeditores estavam prontos a auxiliar na expedição. No 
total, quase cem homens. 

Dreen olhou disfarçadamente para o cronômetro no console do 
transporte. Ele estava bem no horário. Estavam diretamente sobre o alvo. 
Sorrindo para si mesmo, ele subiu para um dos dois lugares vazios no 
transportador central. No instante seguinte, Balac assumiu seu lugar no 
outro. 

Encarando o técnico do transporte, Dreen emitiu uma segunda ordem: 
— Despachar. 
Imediatamente, foram envolvidos na crepitante nuvem escarlate de 

energia que indicava transporte iminente. Durante um segundo inteiro, a 
energia se acumulou. Depois, a sala de transporte sumiu, e eles estavam em 
pé, na movimentada praça principal de uma hostil colônia de mineração da 
Federação, cercados de prédios quadrados e inconfundíveis de cor e 
substâncias indeterminadas. 

A praça estava cheia de gente, todos se movendo rapidamente — cada 
um, sem dúvida, concentrado numa tarefa relacionada às funções de 
mineração e processamento da colônia. Vestiam casacos de cores primárias, 



contra o frio. 
Quando os invasores se materializaram, os colonos ficaram chocados. 

Alguns gritaram. Todos recuaram. 
Dreen estreitou os olhos com curiosidade para olhar em seus rostos. Sem 

exceção, os colonos ficaram apenas parados, boquiabertos, querendo ver o 
que aconteceria a seguir. Eles obviamente não tinham idéia do que estavam 
acontecendo, ou o que fazer, e só podiam sentir que os merkaans, de arma 
em punho, eram uma ameaça. 

Para Dreen, eles tinham a aparência exata de frutas maduras, querendo 
ser colhidas. Frutas maduras e suculentas. 

Ele não lhes daria chance de se recuperar do susto. Sacando o disruptor, 
mirou na multidão perto de uma fonte de pedra. Houve gritos, mas ele os 
ignorou e disparou a arma. 

Uma intensa explosão verde-clara atingiu um dos colonos, abrindo um 
buraco no meio dele, e que se espalhou rumo às extremidades em menos de 
um segundo. Quando o aquisidor tirou o dedo do gatilho, nada mais restava 
do homem. 

No outro lado da praça, uma mulher tinha o mesmo destino, vítima do 
disrupter de Balac. Ao menos, Dreen pensou que se tratava de uma mulher 
— ele tivera pouco tempo para se decidir, antes que ela desaparecesse. 

Horrorizados, paralisados de medo por suas vidas, os colonos não 
esboçaram qualquer resistência, enquanto os expeditores de Dreen 
avançavam sobre eles. Umas duas pessoas apanhavam crianças c as 
seguravam de maneira protetora, mas dificilmente aquilo era um ato de 
desafio. 

Até ali, tudo bem. Escolhendo um provável súdito — um homem de 
meia-idade que parecia mais apavorado do que o resto —, o aquisidor 
abordou-o. Quando o homem recusou, um expedidor o empurrou para frente. 
Dreen só parou quando chegou perto o bastante para sentir o cheiro da 
ansiedade no humano. 

Erguendo-se acima do seu informante escolhido, o aquisidor indagou: 
— Onde fica o centro de seu governo? 
As sobrancelhas do homem se aproximaram. Havia suor na sua testa, 

apesar do frio. Ele olhou para o lado e apontou: 
— Ali. Aquele é o escritório do administrador da colônia. Mas... As 

narinas de Dreen se inflaram ante à imprudência do homem. 
— Mas o que! 
Rapidamente, o homem balançou a cabeça. 
— Nada. Nada mesmo. 
O aquisidor concordou. 



— Achei que não. — Olhando para trás do colono, estabeleceu contato 
visual com o expedidor que o empurrara para frente. Não era preciso dizer 
coisa alguma; bastava seu olhar. 

Dando as costas ao humano, rumou para o prédio identificado como 
escritório do administrador da colônia, seu expeditores postando-se ao seu 
lado para proteger-lhe os flancos contra a possibilidade de manifestantes 
tolos e audaciosos. 

Nunca era uma boa idéia deixar atos de rebelião — mesmo os pequenos 
— ficarem impunes. Especialmente no começo. A primeira impressão era 
importante. 

Dreen não ouvira o disruptor — ele não esperava ouvi-lo. A arma quase 
não fazia barulho quando apontada para a orelha de alguém. Mas a reação 
ruidosa dos humanos confirmaram que o humano havia sido despachado — 
e a lição, completada. 

Ao ouvir isso, sorriu e apertou o passo. Seria mais fácil do que pensava. 
 
— Meu Deus — disse Bradford Wayne, administrador da colônia de 

mineração de Beta Cabrini. — E depois, de novo: — Meu Deus. 
Do lado de fora de sua janela, a praça principal — que havia sido uma 

imagem de tranqüilidade momentos antes — era uma cena de terror. 
Alienígenas armados — de um tipo que não pudera especificar 
imediatamente — estavam amontoando os colonos em grupos de dez ou 
vinte. 

— Pode ver? — Santelli sibilou atrás dele. 
Wayne concordou com a cabeça, afrouxando uma mecha de cabelo ruivo 

rebelde. 
— Eu vejo — respondeu amargamente. Lutava para manter o equilíbrio, 

tentando pensar no que fazer. 
— Quem são eles? — seu assistente indagou. — De onde vieram? O 

administrador balançou a cabeça. Não tinha as respostas. 
Enquanto Wayne observava, um protesto era castigado com uma 

explosão repentina de energia verde, e em seguida o manifestante sumira. 
Aquilo atingiu o administrador como uma pancada física. 

— Esses bastardos — ele rosnou. 
Ainda não sabia o que estava acontecendo. Mas sabia uma coisa: não 

podia permitir que aquilo continuasse. Aquela era sua gente, sua 
responsabilidade. Tinha que evitar que os invasores matassem mais alguém. 

Apertando as mandíbulas, dirigiu-se à porta. 
Mas antes que acionasse o painel para abrir a porta, ela deslizou, 

revelando um bando dos mesmos alienígenas que estavam aterrorizando os 



colonos lá fora. E, com um calafrio, Wayne percebeu que sabia o que eles 
queriam, afinal. 

Especialmente aquele que se destacava à frente dos demais, um sorriso 
cruel supurado no rosto cadavérico e fundo. Claro, a última vez que o vira 
havia sido na tela de uma nave estelar, alguns anos atrás, mas ainda assim 
reconheceu-o. 

O reconhecimento, porém, não era mútuo. Ao menos, não parecia. Dreen 
não deu mostras de ter visto Wayne antes. 

Quando os merkaans entraram no gabinete do administrador, um deles o 
empurrou contra sua escrivaninha. Wayne se deparou com a parte do 
disruptor que o fazia funcionar. 

Santelli foi manipulado de modo semelhante. Cambaleando para trás, foi 
encostado na parede. 

— Saudações — cuspiu o aquisidor, gutural como sempre. Ele encarou 
Wayne: — Você é o administrador da colônia. 

— Sou eu — respondeu o homem. Dreen ergueu os cantos de sua boca. 
— Bom. Precisarei de sua ajuda. Wayne retribuiu a inspeção cuidadosa. 
— E o que o faz pensar que a darei a você? As sobrancelhas de Dreen 

torceram-se. 
— Talvez não tenha visto as lições objetivas que administrei na praça. 

Talvez eu deva fazer de você uma lição também. 
O administrador calou-se. Ele não queria morrer. Desesperadamente não 

queria morrer. Mas também não iria diminuir-se diante deste assassino. 
— Por outro lado — continuou Dreen —, você vai facilitar muito minha 

tarefa aqui. Então talvez minha próxima ação deva ser — virou-se para 
Santelli — ele. 

O merkaan que acusava o assistente de Wayne ergueu seu disruptor até o 
rosto do homem e moveu seu dedo para pressionar o mecanismo de disparo. 

Os olhos de Santelli se arregalaram com medo quando se voltaram para 
o seu superior. "Por favor", diziam. "Não deixe que me matem". 

O dedo do merkaan chegou ao nicho de disparo. 
— Não! — vociferou o administrador. Dreen gesticulou de maneira 

casual. 
— Poupe-o — instruiu. 
O merkaan se deteve e abaixou a arma. Parecia desapontado. 
— Acho que chegamos a um acordo — disse o aquisidor a Wayne. — 

Ao menos, em termos simbólicos. Coopere e sua gente viverá. Não coopere 
e... 

— Deixou o resto para a imaginação do humano. 
Wayne engoliu o orgulho. Não tinha escolha a não ser desistir, aceitar as 



exigências de Dreen. 
— Está bem — disse devagar, odiando as palavras. — O que é que você 

quer? 



Dois 
 
Kirk observou seu grupo de pesquisa se espalhar de novo. Spock, claro, 

permaneceu perto das aberturas das cavernas. O capitão não tinha certeza do 
quanto se podia aprender ali, mas ele era sabido o bastante para não discutir 
contra os instintos de seu primeiro-oficial nesses assuntos. 

Se alguém sabia como desenterrar coisas interessantes, era Spock. 
Kirk fitou cuidadosamente a floresta. Falando de coisas interessantes... 
Tirando o tricorder que pedira emprestado da seção de ciências, 

aproximou-se de um espécime com aparência interessante — uma árvore 
com uma membrana bolhosa, quase parecida à de um animal, movendo-se 
em padrões de ziguezague pela sua casca — e gravou sua estrutura celular 
para a posteridade. Em seguida, foi até o vizinho — uma variedade 
totalmente diferente, cujos galhos terminavam em grandes tufos de um 
avermelhado... bem, cabelo era o que parecia, a flutuar no vento. 

No começo de sua carreira, Kirk pensara que o trabalho de pesquisa era 
maçante. Através dos anos, porém, desenvolvera um senso de apreciação das 
minúcias da galáxia. Nada tão profundo ou multifacetado como fazia Spock, 
talvez, mas ainda assim uma apreciação. 

Além disso, odiava perder contato com as habilidades que aprendera na 
trajetória até se tornar capitão. Então, de vez em quando, ao descer num 
planeta diferente o bastante para interessá-lo pessoalmente, ele fazia sua 
parte no levantamento — só para manter a prática. 

No momento, porém, ele encontrava dificuldade em manter sua atenção 
na tarefa à frente. Seus pensamentos insistiam em se voltar para os tremores. 

E se sua suposição anterior estivesse errada? E se os tremores tivessem 
mesmo algo a ver com a chegada deles ali? 

Teriam eles inadvertidamente perturbado alguma coisa? Quebrado algum 
tipo de equilíbrio? Deu uma outra olhada na árvore que monitorava com seu 
tricorder. Era difícil dizer que tipo de raízes devia ter, ou quanto movimento 
era capaz de fazer. Inspecionou algumas das outras árvores ao seu redor. 

Se suas raízes podem se mover — e muitas delas o haviam feito 
simultaneamente —, isso poderia ter causado um deslocamento nas 
estruturas subterrâneas que mantinham a superfície no lugar. E em seguida, 
Kirk pensou, tem-se um terremoto — pelo menos, um dos pequenos. 

Claro, era apenas uma teoria. Mas ele pretendia testá-la antes de partir. 
Talvez cavando ao redor das raízes de uma amostra, para reduzir os danos 
a... 

Subitamente, um grito rompeu o silêncio da floresta. Despreparado, Kirk 



gelou por um momento. 
Em seguida, correu para a direção de onde viera o berro. Enquanto se 

lançava por entre os ramos, percebeu que reconhecera a voz. 
Era de Owens. E o homem não teria urrado assim a menos que alguma 

coisa muito errada houvesse acontecido. 
No momento em que o capitão alcançou as cercanias das cavernas, seu 

tricorder estava seguro e seu phaser à mão. Protegendo-se sob um galho 
grosso e escuro, ele avistou Owens. 

— O que é? — gritou. 
O tripulante virou-se, mostrando a Kirk uma face de puro terror. Não 

respondeu — só apontou com o phaser. 
Acompanhando o gesto, o capitão viu um dos outros entre os galhos das 

árvores. Não pôde dizer quem era de imediato, mas o vulto parecia estar se 
debatendo. 

E então, para espanto de Kirk, ele se ergueu no ar. Quando afastou os 
topos das árvores do caminho, o capitão viu que era Spock — debatendo-se e 
esmurrando seu abdômen, embora o motivo não estivesse aparente. 

Então Kirk viu o longo e pálido tentáculo envolvendo a cintura de 
Spock. Seguindo a fonte da coisa até uma das cavernas, ele calibrou a arma 
para atordoar e disparou. 

Uma lança vermelha de luz atingiu o tentáculo na metade do caminho 
entre Spock e a boca da caverna. O impacto fez a coisa se retrair como se 
estivesse em dor, mas não ela soltou a presa. Ao contrário, pareceu apertar 
ainda mais, evocando um murmúrio de agonia de seu prisioneiro. 

Além do lado direto de Kirk, mais dois raios de phaser cortavam o ar. 
Um errou; o outro atingiu o tentáculo no ponto mais baixo que se podia ver. 
Como o tiro do capitão, este também fracassou em libertar Spock. 

Torturado pela angústia no rosto de seu primeiro-oficial, Kirk ajustou 
seu phaser no ponto mais alto. Odiava danificar seriamente algo que podia 
não ter inteligência para querer machucá-los, mas ele não desistiria de Spock 
sem luta. 

Infelizmente, mal o capitão apertou o botão de ajuste, o solo se moveu 
debaixo de seus pés, fazendo-o perder a mira. Mas este não era só um outro 
terremoto — isso ficou logo claro. Ante os olhos surpresos de Kirk, o terreno 
atrás de si emergiu — como se alguma força sobrenatural subterrânea 
repentinamente criasse vida. 

O solo da floresta cedeu, árvores balançavam e caíam e alguma coisa 
branca — tão branca que era quase luminosa — surgiu da confusão de 
rochas, terras, raízes destruídas. Erguendo-se, a coisa chegou à sua altura 
total — umas boas dez vezes o tamanho de um homem. 



Para Kirk a coisa lembrava uma larva — do tipo que se costumava 
encontrar sob a terra em Iowa. Mas esta era imensa, e enquanto ele assistia, 
momentaneamente enfeitiçado, ela abriu uma série de tentáculos, alguns 
curtos, alguns longos. Tentáculos — como o que prendia Spock! 

Assim que o capitão fez a conexão, o solo entre a criatura e a boca da 
caverna começou a se abrir uma linha reta. O que emergiu dos escombros 
era um membro de uns bons dez metros de diâmetro — o resto do tentáculo 
que envolvia a cintura de Spock. Finalmente, ele derrubou a boca da 
caverna, na tentativa de se libertar. 

— Para trás! — gritou McCoy, do lado oposto à criatura. Fazia o 
máximo para proteger a alferes Karras, embora ela parecesse mais calma do 
que ele. 

Enquanto isso, a coisa erguia Spock no ar, aproximando-o de sua parte 
mais alta, onde uma pequena boca cor-de-rosa começava a abrir-se. 
Decidido a fazer daquele seu alvo, Kirk enviou um raio diretamente dentro 
do orifício. 

A criatura tremeu e retrocedeu, e um fedor nauseante de carne queimada 
encheu o ar. Mas mesmo um raio de alta intensidade não foi capaz de fazer 
aquilo afrouxar o aperto em Spock. Balançando-o mais para perto, a coisa o 
trouxe não à sua boca destruída, mas a um de seus tentáculos menores. 

Alguma coisa aconteceu depois, embora o capitão não soubesse com 
certeza o quê. O tentáculo menor pareceu tocar o vulcano no ombro — nada 
mais. E logo depois o membro maior — aquele que o segurara o tempo todo 
— largou-o na relva despedaçada abaixo. 

Talvez o raio phaser tivera algum efeito, no final das contas. Talvez só 
levara um tempo para a dor da ferida atingir o primitivo sistema nervoso da 
criatura. Ou, talvez, com sua boca sem funcionar, a coisa não soubesse o que 
fazer com Spock. 

Fosse como fosse, a coisa não ficou ali para dar uma explicação. 
Enquanto Owens e Autry se precipitavam para retirar Spock, a criatura fugiu 
pelo buraco de onde emergira. 

Kirk adiantou-se na beira da entrada para se certificar de que a criatura 
estava mesmo indo embora, e não somente se reagrupando para um novo 
ataque. Do outro lado da entrada, viu Karras fazer o mesmo — phaser na 
mão, tão controlada quanto se podia esperar naquelas circunstâncias. Depois 
que alguns segundos se passaram, o capitão decidiu que a criatura realmente 
partira; guardou o phaser e sinalizou para Karras fazer o mesmo. 

Àquela altura, McCoy alcançara o vulto caído de Spock e estava 
confirmando os danos com seu tricorder. Kirk circundou o buraco e juntou-
se a eles. 



Ao se aproximar, notou que o vulcano tremia, como se estivesse em 
convulsões. Parecia febril e corado, os olhos arregalados. E respirava muito 
rapidamente, como evidenciavam as rápidas idas e vindas de seu peito. 

O capitão tinha expectativa de algumas costelas quebradas, talvez 
hemorragia interna. Mas não isto. 

— Magro — Kirk murmurou, acocorando-se ao lado do medico. — O 
que está acontecendo com ele? 

McCoy simplesmente fechou a cara. Enquanto o capitão olhava, 
perplexo, Magro tirou uma hipo de seu estojo, injetou nela a mistura 
adequada e pressionou-a contra o braço de Spock. Um instante depois, 
surgiu um som sibilante, e tremor de Spock parou, embora ele ainda não 
desse sinais de consciência. 

Usando seu tricorder de novo, McCoy analisou o vulcano mais uma vez. 
Quando viu as leituras, relaxou um pouco. Virando-se finalmente para Kirk, 
disse: 

— Algo entrou na sua corrente sangüínea... Um tipo de veneno que não 
consigo identificar. Está acelerando o processo vital de Spock. — Ele se 
voltou para Spock e fez mais uma leitura de tricorder. Aparentemente uma 
que não o desagradou por completo. — Antes que eu lhe desse o sedativo — 
continuou —, seu metabolismo estava se aproximando do dobro do ritmo 
normal. Se eu deixasse, seu coração eventualmente estouraria. 

Abruptamente, o capitão voltou à visão do tentáculo da criatura tocando 
o ombro de Spock. Praguejou, atraindo a atenção de McCoy. 

— Magro, eu vi a coisa tocá-lo com um de seus tentáculos... aqui... — 
Apontou para a junção do pescoço e do ombro de Spock. 

Puxando o tecido da túnica do primeiro-oficial, McCoy expôs três 
pequenas perfurações, ainda verdes de sangue coagulado. 

— Droga — ele disse. — É isso mesmo. Foi assim que aconteceu. — 
Balançou a cabeça, ainda encarando as feridas de perfuração. — Jim, tenho 
que levá-lo à enfermaria. Preciso analisar a substância, descobrir por que o 
está afetando desta maneira. 

Kirk entendeu o recado. Tirando o seu comunicador, abriu-o num único 
movimento. 

— Sr. Scott? 
A resposta levou apenas um momento para chegar. 
— Sim, senhor. 
— Spock está ferido. Ele vai subir imediatamente com o Dr. McCoy. 

Deixe uma maça pronta para quando ele chegar. 
A voz de Scotty estava pesada de preocupação, quando respondeu: 
— Imediatamente, capitão. 



McCoy lançou-lhe um olhar, como que para dizer "Só dois?". 
— E Scotty — emendou Kirk —, informe a Kyle que o resto de nós 

estará voltando também, assim que eu conseguir contactar com o grupo de 
Sulu. — Olhou para o médico; afinal de contas, esta última parte tinha sido 
por causa dele. — Quero ter certeza de que eles estão bem, antes que eu 
retire todas as amarras. 

— Entendido, senhor — respondeu o engenheiro-chefe. — Scott desliga. 
Kirk aguardou o sinal que significava o fim da ligação, e em seguida dirigiu-
se ao mecanismo novamente: — Sulu, relatório. 

— Tudo está bem, capitão. Aliás, eu ia chamá-lo agora mesmo. Ellis 
descobriu... 

— Agora não, tenente. Descobrimos o que estava causando estes 
tremores... Uma criatura subterrânea, e não é exatamente dócil. O Sr, Spock 
já foi ferido, e eu não vou arriscar que isso aconteça a mais ninguém. 
Estamos subindo. 

— Entendo — respondeu Sulu. Kirk percebeu que ele soou desapontado. 
Mas fosse lá o que Ellis houvesse descoberto, podia esperar. 

Naquele momento Spock e McCoy foram envolvidos no brilho 
denunciador do efeito do transporte. Enquanto eles se desmaterializavam, o 
capitão deu uma última olhada para o vulcano — agora sedado, mas ainda 
parecendo febril e abatido. Com alguma sorte, o médico seria capaz de 
descobrir um antídoto para o veneno antes que houvesse algum dano 
permanente. 

Então eles se foram, deixando apenas uma série de depressões no terreno 
fofo que a criatura tinha criado. 

Com alguma sorte, suspirou Kirk. 
— A postos — disse a Sulu. 
— Estaremos, capitão. 
Kirk esperava a luz no seu comunicador piscar, de novo quando sentiu o 

chão ceder debaixo de si. Caiu, mas só uns poucos metros, aterrissando 
desajeitadamente de quatro. Quando olhou em volta, viu que a mesma coisa 
acontecera aos seus companheiros. Eles erguiam as cabeças cuidadosamente, 
imaginando o que havia acontecido — e o que fazer em seguida. 

Por uns bons dez metros em todas as direções, incluindo o lugar de onde 
a criatura emergira, o terreno se tornara confuso, caótico. Árvores inclinadas 
em ângulos absurdos, pedras grandes e pequenas rolando em sua direção, 
lentamente convergindo para eles. Às margens da confusão, havia uma 
barricada baixa de terra e raízes despedaçadas. 

— Está tudo bem — anunciou o capitão. Apontou para o perímetro da 
área e para a barricada — Saiam daqui... devagar. Tentem não... 



Repentinamente, surgiu um outro deslocamento e o lote instável pareceu 
inclinar-se de um lado, como se fossem pedaços de comida em algum prato 
impossivelmente imenso, e estivessem sendo esvaziados em uma unidade de 
despejo. No lado que estava inclinado para baixo, Kirk teve uma visão 
rápida da escuridão — um buraco bocejante, esperando para devorá-los. 
Engatinhando freneticamente na direção oposta, Kirk tentou escapar dele. Os 
outros fizeram o mesmo. 

Mas não havia coisa alguma onde segurar-se. Tudo era terra solta e 
destroços que cederam quando o capitão tentou se agarrar, e, no instante 
seguinte, ele se sentiu escorregando atabalhoadamente na direção da cratera. 
Na periferia de sua consciência, ouviu alguém gritar por socorro. 

Então afundou de cabeça na escuridão. Teve uma vaga impressão de 
alguma coisa se fechando acima dele — pouco antes que a terra o engolisse 
por inteiro. 

 
 
O geólogo Ron Gross estava deitado de barriga no chão, no telhado do 

prédio da administração da colônia de Beta Cabrini, olhando a praça onde o 
saqueadores haviam se materializado primeiro, através de uma fresta no 
muro de detenção. A população inteira da colônia estava sendo tangida como 
gado em uma área ao ar livre, ao redor de uma plataforma temporária, 
construída nas últimas horas. 

A população inteira, exceto pelo próprio Gross e, é claro, pelo homem 
deitado ao lado dele. 

— O que está acontecendo? — perguntou Rumiel Green, assistente de 
Gross, que não tinha fresta por onde espiar. 

O homem mais velho deu de ombros. 
— Estão pondo todo mundo junto. Wayne está subindo no palco. 
Gross viu o administrador Wayne enfileirado entre os merkaans armados 

em volta da plataforma. O homem tinha a cabeça erguida — o que não era 
uma coisa muito fácil, dadas as circunstâncias. Nem seria fácil resistir a 
olhar na direção dos escritórios, mas ele sabia que Gross e Green estavam no 
telhado, esperando uma chance. 

Em umas poucas horas de ocupação, os invasores mataram sete colonos, 
sem incluir os três que foram massacrados logo de início. Wayne dissera aos 
merkaans que não podia permitir que isso continuasse. E mais, dissera: 
derramamento de sangue não era do interesse dos invasores; isso apenas 
aumentaria a resistência dos colonos. Mas se tivesse uma chance de se dirigir 
à sua gente, poderia ser capaz de persuadi-los a cooperar, beneficiando, 
portanto, tanto humanos quanto merkaans. 



Claro, deter a violência era apenas uma parte dos verdadeiros planos de 
Wayne. Ele sabia que se os saqueadores estivessem concentrados neles, isso 
poderia deixar os outros livre para agir. Também sabia que os cientistas da 
colônia eram menos vigiados do que os outros, e, de todos os cientistas, 
Gross tinha mais experiência em comunicações subspaciais. 

Não fora fácil alcançar o geólogo. A mensagem tivera que ir por três ou 
quatro intermediários até que finalmente chegasse a ele, e tudo sob os olhos 
vigilantes de merkaans doidos para atirar. 

O homem mais jovem franziu o cenho. 
— Quanto tempo mais vamos ter que esperar? 
Gross viu Wayne assumir uma posição em frente ao pódio. Qualquer 

murmúrio que poderia haver — e havia poucos, graças à onipresença dos 
merkaans — transformou-se em silêncio virtual. O administrador pôs-se a 
falar. 

— Não precisamos esperar mais — disse o geólogo. — Vamos. 
Usando cotovelos e joelhos para irem até o lado de trás do prédio, 

chegaram até outra fresta na barreira. Desta vez, Green espiou por ela. 
— Tudo limpo? 
— Até agora — sussurrou o homem mais jovem. 
Mas isso não significava que não havia alguém abaixo dela, vigiando a 

porta dos fundos. Com extrema cautela, Green enfiou a cabeça além do 
muro. Um momento depois, olhou. 

— Tudo limpo — informou. 
Agora vinha a parte mais difícil — sair do telhado e entrar no prédio sem 

serem vistos. Gross nunca havia sido treinado cm atividades clandestinas. 
Droga, ele nem era um bom alpinista. Nem seu cúmplice. 

Mas ambos conheciam as pessoas que os merkaans haviam matado por 
pouca ou nenhuma razão, nas últimas horas. Um deles havia sido o melhor 
amigo de Green, e não havia jeito de saber quem seria o próximo. Com ou 
sem treinamento, eles não tinham opção a não ser tentar. 

Deslizando muro acima, o homem mais velho se pendurou por um 
segundo na ponta dos dedos. Então se soltou e caiu. O chão veio com mais 
rapidez do que esperava, mas caiu de pé. Olhando em volta rapidamente, viu 
que a rua estava deserta e soltou o fôlego que nem sequer percebia ter 
prendido, e que saiu frio e branco, evaporando um segundo depois. 

Green desceu ao seu lado, seus sapatos arranhando o chão seco e áspero 
quando ele caiu desajeitadamente c procurou equilibrar-se. Mas o som não 
era alto o bastante para atrair atenção. 

Até agora, tudo ia bem. Do bolso, Green tirou a chave do prédio da 
administração, passada a ele junto com a mensagem de Wayne. 



Normalmente o prédio estava destrancado, mas o líder merkaan, o tal de 
Dreen, decidira que todas as instalações potencialmente "problemáticas" 
deveriam ser trancadas e também tinha posto guardas ao redor das tais 
instalações. 

No momento, porém, todos os merkaans estavam lá fora, ouvindo 
Wayne e estudando a multidão. Passando a chave magnética pela fechadura, 
Green viu a porta abrir-se. 

Trocando olhares com seu assistente, ele entrou primeiro. Por sorte, a 
única janela mostrava o lado do prédio. Não havia visão da praça ou de 
qualquer das outras salas do edifício. Só havia uma porta. E estava fechada. 

Uma vez que Green deixou a entrada, a porta se fechou atrás deles. O 
silêncio parecia profundo e impenetrável — uma percepção consoladora, 
embora não totalmente confiável. 

— Lá adiante — Gross disse. Ele apontou para a unidade de 
comunicação. 

Era bem mais avançada do que as que estava acostumado. Mas sua 
experiência em comunicações já tinha uns quinze ou vinte anos, um produto 
dos dias em que a maior parte das pesquisas de planetas eram feitas por 
expedições pequenas, e o único jeito de um jovem geólogo ser candidato a 
uma missão era ser um pau-para-toda-obra. Já que ele não cozinhava coisa 
alguma, as comunicações pareciam ser um bom começo. 

Quando eles se aproximaram da unidade, abaixados para evitar serem 
vistos da janela, Gross esperava poder planejar a coisa toda antes que Wayne 
terminasse seu discurso. Havia muito cm jogo para cie estragar tudo assim. 

— O que posso fazer? — Green perguntou. 
— Fique de olho lá fora — Gross voltou sua atenção ao painel de 

controle, desejando ter prestado mais atenção a ele antes da crise. Nada tinha 
etiqueta; fora feita para especialistas. E, numa colônia daquele tamanho, 
havia muitos deles; pena que estivessem todos na praça agora, sob severa 
vigilância e incapazes de ajudar. 

O geólogo esfregou as mãos para aquecê-las. Tinham ficado frias e duras 
no telhado. 

Tudo bem, disse a si mesmo. Não parece assim tão difícil. Muito 
diferente, mas não necessariamente difícil Tudo que preciso fazer é ligar 
isto. 

Ligou a máquina. Ela zuniu um pouco. 
...fixar no próximo alvo, para ter uma chance decente de alguém captar 

a tempo de reagir... 
Gross instruiu a unidade a dirigir sua transmissão à Base Estelar 22. 

Instantaneamente, o monitor confirmou que o disco de sistema do satélite em 



órbita havia se reposicionado como instruído. 
... programar uma mensagem... 
Pedindo assistência imediata. A colônia tinha sido ocupada por merkaans 

comandados por um certo Hamesaad Dreen. O assunto é da maior... 
Gross nunca teve chance de terminar a frase. Antes que percebesse, 

Green lhe agarrava o braço, puxando-o para o lugar por onde haviam 
entrado. 

— Merkaans — sibilou, os olhos arregalados de apreensão. 
Ouvidos abertos, o homem mais velho ouviu vozes guturais — distantes, 

mas altas, pareceu-lhe —, vindas pelo ar frio. Estariam vindo para aquele 
lado? 

Não importava. Ele não podia sair — ainda não. Primeiro, tinha que 
apertar o comando da transmissão. Mesmo que a mensagem estivesse 
incompleta, alertaria a Frota Estelar para o perigo. Puxando o braço de volta, 
Green apertou o que parecia ser o botão de "executar". 

O sistema respondeu: PRONTO PARA RECEBER. 
Era o botão errado. Ele apertou de novo, negando o comando e limpando 

a tela. 
Maldita Frota Estelar! Por que tinham que ir e mudar o botão "executar"? 

Provavelmente tentando simplificar as coisas de novo, e eles só as tinham 
feito mais difíceis. E sem etiquetas... 

— Temos que ir — Green insistiu. Seu rosto estava lívido de medo. 
Gross balançou a cabeça, tentando tirar de sua mente a crescente apreensão. 

— Ainda não. Só preciso de mais alguns segundos. 
Voltou-se para o painel, sentindo-se um imbecil. Até agora, tinha ido 

bem. Ficar empacado tentando encontrar o botão "executar" era o cúmulo do 
absurdo. 

Tinha que estar em algum lugar. Se não estava onde ele pensava, então 
estava aqui — ou aqui. Ou aqui. 

Outro diálogo gutural, agora mais perto. Os merkaans estavam 
definitivamente vindo para aquele lado. Teriam sido descobertos? Iria a 
porta se abrir logo, revelando meia dúzia de demônios cinzas, com pistolas 
disruptoras? 

Subitamente, Green foi à saída. Raiva crescendo, Gross indagou, rouco: 
— Onde você pensa que vai? O jovem engoliu. 
— Lá fora. Vou dar a eles algo para pensarem. 
O geólogo entendeu. Seu cúmplice pretendia deixar os merkaans vê-lo 

— a fim de tirá-los dali para que Gross pudesse terminar seu trabalho. 
— Está louco — respondeu .— E suicídio. 
Green parecia morto de medo, mas sacudiu a cabeça. 



— Não há tempo para discussões. Tenho que ir. 
E, a seguir, a porta se abriu e ele desapareceu, deixando Gross sozinho. 

Resoluto, o geólogo voltou-se para o problema diante de si. 
Que botão? Qual deles? A escolha errada poderia apagar a mensagem, e 

ele teria que começar tudo de novo. 
Apertou um na esquerda. O monitor mostrou: Mensagem arquivada. 
Não, ele não queria isso. Se os merkaans achassem o aparelho, saberiam 

que uma mensagem havia sido enviada. Apertando o botão de novo, apagou 
o comando. 

O que o deixava com dois botões. Um deles tinha que ser aquele que 
procurava. 

Repentinamente, sem pensar, apertou o maior. Felizmente, teve o efeito 
desejado: Mensagem enviada. 

Gross soltou um suspiro de alívio. Finalmente, cedeu ao terror e disparou 
para a porta dos fundos. E gelou. 

Mais gritos, quase frenéticos. O som de botas batendo no chão gelado. E 
vinham da rua bem ali. 

Por um momento, pensou que estivessem atrás dele. Quase podia senti-
los agarrando-o pelo casaco, empurrando-o, quando perceberam o que tinha 
feito. Ele quase podia vê-los apontando os disruptores para ele... 

Então os sons de passos passaram por ele. Foram diminuindo. 
Ele suspirou, grato, na sala vazia. Ao mesmo tempo, porém, não pôde 

evitar de pensar em seu assistente. Não podia evitar vê-lo correndo de beco 
em beco — com uma massa de vândalos merkaans em perseguição — 
chegando mais perto, mais perto... 

Pondo a imagem de lado, controlou-se. Afinal de contas, a tarefa não 
terminara. Se fosse encontrado ali, os merkaans iriam imaginar o que fizera. 
Encontrariam o comunicador e perceberiam que havia enviado um pedido de 
socorro. E estariam preparados para a tentativa de resgate quando ela 
chegasse. 

Gross segurou-se e tocou o painel ao lado da saída. Aquilo acionou o 
mecanismo, fazendo a porta se retrair dentro da parede. 

Pondo a cabeça no beco, o geólogo não viu merkaans. Esgueirou-se para 
fora, esperando apenas o suficiente para ver a porta se fechar atrás de si. 
Então correu para longe do prédio da administração, procurando abrigo em 
uma das outras instalações, o mais longe possível do aparelho comunicador. 
Aquele tinha sido seu plano o tempo todo, mas só que esperara ter Green ao 
seu lado. 

Mal o nome do homem lhe veio à mente, Gross ouviu um grito de dor. E 
não longe. Viera de uma ou duas ruas adiante. 



O certo seria que fugisse na direção oposta. Se seu assistente houvesse 
sido capturado, não havia nada que pudesse fazer por ele. 

Não obstante, rumou na direção do grito. Se houver qualquer chance, 
disse a si mesmo, ainda que um fiapo de chance, de eu soltar Green... 

No cruzamento, ouviu outro grito, vindo da próxima rua à sua direita. 
Embora aquilo o despedaçasse, Gross sabia que um grito era bom: um grito 
queria dizer que ainda não o mataram. Significava que Green ainda estava 
vivo. 

Olhando em volta, certificando-se de que ele próprio não havia sido 
localizado, o geólogo calculou a extensão da rua e aproximou-se da esquina. 
E, inalando profundamente, espiou. 

Obteve uma visão rápida de seu assistente sendo preso por dois 
merkaans corpulentos. Então eles o empurraram na direção de um terceiro 
merkaan — um que segurava uma pistola disruptora. 

Balac. Gross reconheceu o pistoleiro como o segundo em comando de 
Dreen. 

Balac aproximou seu rosto do de Green. 
— O que fazia aqui, humano? Que tipo de traição tentava perpetrar? 
Gross sabia que o rapaz não iria durar sob interrogatório. Ele não tinha 

este tipo de força de vontade. No devido tempo, incriminaria Gross, Wayne e 
todos os envolvidos. 

Green também devia saber disso. Porque, ao invés de implorar 
misericórdia, bateu no rosto de Balac com toda a força que tinha. Surpreso 
ao extremo, o merkaan cambaleou para trás, praguejando a plenos pulmões. 

Por um momento, Gross teve o gostinho de ver o sangue escorrendo do 
nariz de Balac. Então Balac sacou o disrupter e soltou a energia da arma 
sobre Green. 

O homem tinha a aparência de alguém quer queria gritar e não podia, 
enquanto o fulcro da luz se espalhava e o envolvia. Uma fração de segundo 
depois, não havia sinal dele. 

Gross começou a tremer. Ouvira boatos sobre o que um disruptor fazia 
às pessoas, mas ele na verdade nunca havia visto acontecer. Tropeçando na 
pressa de fugir, ainda assim conseguiu voltar à rua antes que alguém o 
notasse. 

A força, contudo, lhe fugia das pernas. Seus joelhos pareciam ter virado 
geléia. Estendendo braços e pernas, chegou à porta mais próxima antes de 
cair no chão. Sentindo sua presença, a porta abriu-se. 

Ele se arrastou para dentro e colocou sua cabeça no chão. E por um 
tempo que parecia ser uma eternidade, ouviu seu coração martelando nas 
trevas. 



Três 
 
Desta vez, Sulu sentiu o tremor. E também os três oficiais de ciências 

com ele. 
Instantaneamente, abriu seu comunicador e tentou contatar o capitão. 

Esperou um segundo, dois, três. 
Sem resposta. 
— Capitão Kirk — disse. — Por favor, responda. Ainda sem resposta. 
— Droga — murmurou o timoneiro. Ele olhou para trás, para a cadeira 

de montanhas que os separava do local de transporte. O céu azul acima da 
terra alta não dava pistas, mas algo acontecera a Kirk e aos outros. 

O primeiro impulso de Sulu foi ver por si mesmo. Mas não seria só o seu 
bem-estar que estaria arriscando. Ele tinha outras três vidas em que pensar. 

Reprimindo seus instintos, chamou a nave. A resposta tinha uma 
tonalidade de preocupação. 

— Sr. Scott.aqui — respondeu o engenheiro-chefe. — O que está 
acontecendo aí embaixo, tenente? O Sr. Kyle diz que perdeu o sinal do 
capitão! 

Sulu sentiu a garganta apertar-lhe. 
— Houve um tremor de terra nas redondezas — disse a Scotty. — Tentei 

entrar em contato com o capitão, mas ele não responde. 
O escocês praguejou baixinho, mas não tão baixinho que tenha escapado 

da conexão do comunicador. 
— Outro tremor? 
— Afirmativo. — Sulu umedeceu os lábios. — Então você ouviu sobre 

eles? 
— Sim — disse Scotty. — Ouvi, sim. Dr. McCoy me falou deles, mas 

muito rapidamente. Ele também me falou da criatura que os causou... a que 
envenenou o Sr. Spock. — Ele praguejou de novo, desta vez mais alto. — Sc 
aquela criatura pôde fazer o que fez com um vulcana... 

O piloto terminou a frase cm sua mente: Imagine o tipo de estrago que 
pode infligir a um humano. 

— Bem — disse Scott. — Não podemos simplesmente abandoná-los. 
Temos que descobrir o que aconteceu a eles. 

— Permissão para fazê-lo — apresentou-se o timoneiro. 
— Permissão concedida. Mas nos mantenha informados. Eu não quero 

mais surpresas, tenente. Entendido? 
— Perfeitamente — garantiu Sulu. Fechou o comunicador e dirigiu-se 

aos seus acompanhantes. — Ouviram o homem. Vamos. 



De todos eles, apenas Ellis hesitou. Afinal de contas, aquele lugar tinha 
sido achado por ela. Olhou para o lugar intensamente, mas só por um 
momento. 

Em seguida, ela se juntou aos demais enquanto eles começavam a 
caminhada em direção às montanhas. 

O tenente-comandante Montgomery Scott sentou-se na poltrona do 
capitão e tamborilou os dedos no braço. Ele odiava isso. Se quisesse ser 
responsável por umas quatrocentas e tantas vidas, jamais teria entrado para a 
engenharia. 

Pelo canto do olho, percebeu que Uhura o encarava. Virou-se e viu que o 
olhar era um misto de ansiedade e incerteza, mas também de compaixão — o 
jeito dela de dizer-lhe que não estava sozinho. E para falar a verdade, 
funcionou. Ele se sentiu como se tivessem lhe retirado um pouco do peso de 
seus ombros. 

Mas não houve modo de relaxar por completo. Não com o capitão e seu 
grupo sumidos, Spock na enfermaria e uma gigantesca criatura solta, uma 
que podia pegar também o grupo de Sulu, antes que tudo terminasse. 

Saindo do assento de comando, Scotty deu uns poucos passos em direção 
à tela principal, onde Octavius IV era um contorno de azul e verde suavizado 
por formações brancas de nuvens. Trancou as mãos nas costas e fixou o 
olhar nele. 

O lugar parecia extremamente convidativo quando assumiram órbita ao 
seu redor. Nem um pouco parecido com a armadilha mortal que se revelou 
ser. 

Pavel Chekov olhou para Scott do seu lugar costumeiro no console de 
navegação. Scotty não teve problemas para adivinhar o que estava na mente 
de Chekov. 

Ele preferia estar lá no planeta, como Sulu, fazendo algo, não sentado em 
seu traseiro e esperando. 

O engenheiro-chefe não o culpava. Droga, ele próprio se sentia assim. 
Não havia nada mais difícil do que... 

— Sr. Scott? 
Ele se virou ao som da voz de Uhura. 
— Sim, tenente? 
A expressão dela mudara, mas não para melhor. 
— Senhor, eu captei o almirante Kowalski no canal subespacial. Ele quer 

falar com o capitão Kirk. 
Beleza, pensou Scotty. Tudo que eu precisava — ficar envolvido com os 

grandões da Frota Estelar, quando eu deveria me concentrar em trazer nossa 
gente de volta. 



— Ponha-o na tela — instruiu, com óbvia relutância. 
O almirante era um homem alto, de aparência elegante e um toque de 

cinza em seu cabelo. Uma dessas pessoas, observou Scotty, que não se 
abalaria nem com formigas saúvas subindo por suas calças. 

Contudo, Kowalski evidenciou um pouco de surpresa por ver Scotty na 
ponte, ao invés do capitão. 

— Pedi para falar com o capitão Kirk — disse, de alguma forma 
conseguindo fazer com que não soasse como se estivesse reclamando. 

Scotty respirou fundo. 
— Sou o tenente-comandante Scott, senhor. O capitão Kirk e três 

tripulantes estão desaparecidos, perdidos na superfície do planeta. Estamos 
fazendo o máximo para localizá-lo, até mesmo enquanto falamos. 

A sobrancelha de Kowalski baixou apenas um pouco. 
— Desaparecidos — repetiu, digerindo a informação. 
— É isso mesmo, almirante. Agora, se tem algo a dizer, peço que o faça 

rápido. Preciso devotar total atenção à busca. 
O homem na tela pareceu hesitar um pouco, como se pesasse algo antes 

de falar. 
— Sua busca terá que esperar, comandante Scott. Suas ordens são de 

prosseguir imediatamente para a colônia de mineração Beta Cabrini. Um 
membro do meu staff está enviando dados e coordenadas agora. 

Por um momento, Scotty ficou só parado, boquiaberto. Depois, 
finalmente absorveu o que fora dito, e explodiu. 

— Sabe o que está dizendo? — indagou ao almirante. O engenheiro-
chefe balançou a cabeça veementemente. — Eu não vou deixar o capitão lá 
embaixo! 

Kowalski pareceu não se perturbar com a explosão. 
— Eu sei exatamente o que estou dizendo. E você? 
Os dentes de Scotty rangeram todos enquanto ele se continha. \bcê não 

está ajudando ninguém explodindo, pensou, muito menos o capitão. 
— Almirante, eu tenho um dever para com o capitão e esta nave. Não 

posso simplesmente abandoná-los! 
Os olhos do almirante se endureceram, mas sua voz pareceu sob 

controle. 
— Comandante — ele disse —, os colonos de Beta Cabrini estão em 

perigo mortal e imediato. Todos os duzentos e oitenta e quatro. Sua nave é a 
única próxima o bastante para providenciar auxílio. 

Imediato e mortal, tá bom, pensou Scotty. Era uma frase assustadora. 
Mas quantas vezes eles haviam levados as máquinas ao máximo para atender 
a um pedido de socorro — apenas para descobrir que o suposto perigo não 



era tão grande ou imediato como os fizeram acreditar? Por outro lado, e se 
Kowalski estivesse certo? E se a colônia estivesse num perigo terrível? 

— Agora — continuou Kowalski —, aprecio sua preocupação para com 
seus companheiros, mas ela não pode se sobrepujar às obrigações da Frota 
Estelar para com os colonos. Especialmente quando há tantos deles e 
apenas... Quantos da sua tripulação você disse que estavam desaparecidos? 
Quatro? 

O velho jogo com os números. Infelizmente, fazia sentido. Podia deixar 
quatro tomarem procedência sobre duzentos e quarenta e oito — 
especialmente quando o capitão e outros já podiam estar além do socorro? 
Scotty mordeu o lábio. 

— Senhor — começou, num tom cuidadosamente calculado —, eu não 
estou dizendo que os colonos não precisam de ajuda. Mas se o senhor me der 
um pouco mais de tempo, eu posso... 

— Não há tempo — insistiu o homem, inclinando-se para a frente. — 
Pelo que sabemos, alguns colonos já morreram. Agora, já lhe disse que 
entendo sua situação. Acredite-me, eu mesmo já estive nela. Mas é 
absolutamente essencial que deixe Octavius IV imediatamente e prossiga 
para Beta Cabrini com toda a velocidade que puder conseguir. 

Scotty fez uma careta. 
— Almirante, ao menos deixe-me... 
— Talvez não tenha me ouvido, Mr. Scott. O assunto não está aberto a 

debate. Ou o senhor marca um curso para Beta Cabrini — imediatamente — 
ou eu o verei enfrentar uma corte marcial. Fui bem claro? 

As narinas de Scotty inflaram-se. A mera idéia de deixar o capitão Kirk 
para trás era uma aberração. Não que ele estivesse especialmente assustado 
com uma corte marcial; não era a primeira vez que era ameaçado com uma. 

Mas era óbvio que não estava chegando a lugar nenhum discutindo com 
o almirante Kowalski. 

— Sim, senhor — respondeu, afinal. — Muito claro. 
Por dentro, fez um juramento. Examinaria as informações no pacote 

subespacial de dados. E se não se convencesse de que Beta Cabrini estava 
em sérios apuros, iria permanecer em órbita de Octavius IV: o almirante que 
se danasse. 

 
— Meu Deus — disse Ellis, ainda ofegante da volta acelerada ao lugar 

de desembarque. — Será que eles podem estar aí embaixo? 
Sulu e os outros estavam em volta de um abismo grande, dentro do qual 

a terra parecia ter caído, levando junto árvores, solo e vegetação. Era como 
se alguém houvesse puxado a tampa e a selva tivesse escoado por ali. 



Enquanto Ferriter passava o tricorder sobre a confusão do abismo, a 
mente do piloto corria, febril. Segundo o seu comunicador, aquele era o 
ponto exato de onde o capitão enviara sua última mensagem. Era possível 
que Kirk e seu grupo houvessem saído dali depois, mas não poderiam ter ido 
muito longe. E se houvessem se movido um pouco, onde estavam? 

Não, era muita coincidência que houvessem sumido bem quando o 
buraco se abrira. Ele fechou o semblante profundamente, mas evitou dizer o 
motivo. 

Controlando-se, Sulu disse, ainda assim. 
— Sem sinais de vida. Ferriter concordou. 
— Verdade, nas áreas que posso monitorar. Mas estou captando falhas 

nas minhas leituras, iguais às das pesquisas com os sensores de longo 
alcance. 

O piloto fechou o pulso. 
— Então eles podem estar vivos lá embaixo. Ferriter assentiu. 
— É possível, senhor. 
— A criatura também pode estar viva lá embaixo — lembrou Margolin, 

o último membro daquele grupo. Ele olhou cautelosamente para o abismo, 
como se alguma coisa pudesse sair dali de repente, a qualquer momento. 

— Vamos nos arriscar com a criatura — decidiu Sulu. Protegendo o 
tricorder, sacou o phaser. — Até encontrarmos os corpos, vamos presumir 
que o capitão e os outros estão vivos. — Então, mirando a arma no centro do 
abismo, começou a fazer um buraco nos escombros. Um fiapo de fumaça 
branca surgiu do ponto em que seu raio atingiu o tronco de uma árvore, 
vaporizando-o. — Vamos — disse aos outros, sem sequer desviando os 
olhos do alvo. — Mesmo com todos nós trabalhando, vai levar muito tempo. 
E se eles estiverem vivos, podem não ter muito ar. 

Ellis, Ferriter e Margolin estavam em diversas etapas, juntando-se aos 
esforços do timoneiro, quando o comunicador de Sulu soou. Coração aos 
pulos, desejando que pudesse ser Kirk, ele abriu-o. 

— Sulu? 
Era Scotty. O piloto engoliu a decepção. 
— Encontramos o último ponto de onde o capitão se comunicou — 

informou. — O solo aqui está recém-cavado, e achamos que o grupo dele foi 
pego na queda. Nós vamos... 

O chefe da engenharia soltou um palavrão, interrompendo-o. 
— Não precisa se incomodar — disse. — Vamos trazer vocês de volta. 

Sulu não acreditou no que ouviu. 
— Sr. Scott, eles ainda podem estar vivos. Se houver a menor chance... 
— Está fora de minhas mãos, rapaz — cortou Scotty. — Prepare-se para 



o transporte. 
E antes que Sulu pudesse decifrar o que "fora de minhas mãos" queria 

dizer, foi envolvido pela luz do transporte. 
 
— Sr. Scott? 
O sotaque britânico de Kyle era indisfarçável, mesmo no intercom. O 

engenheiro-chefe havia se sentado de novo, mas começava a arrepender-se. 
Era sua imaginação ou a maldita cadeira estava ficando mais apertada? 

— Sim — disse, respondendo a Kyle. — Você trouxe o grupo de Sulu, 
espero. 

— Afirmativo, senhor. 
— Graças a Deus por isso — declarou Scotty. — Faça o Sr. Sulu se 

apresentar à ponte. Os demais podem registrar o que descobriram na seção 
de ciências. — Virou-se para Chekov, que já havia girado a cadeira em sua 
direção. 

— Curso marcado para Beta Cabrini — relatou o alferes, sem que Scotty 
precisasse falar-lhe. Chekov também não parecia gostar de deixar o capitão 
para trás, mas não deixaria que isso o impedisse de fazer seu trabalho. 

— Obrigado, alferes. — Scotty olhou para Pierce, o timoneiro de 
plantão. — Fator de dobra seis. 

— Fator dobra seis — confirmou o outro. 
Quando a Enterprise fez a volta, Octavius IV fugiu da tela principal, 

dando lugar a um mar de estrelas. Mas Scotty não pediu para ver a tela 
retrovisora, como Kirk fazia às vezes. 

Ele não queria pensar no que estava deixando para trás. 
Não mais que uns poucos momentos depois, o turboelevador se abriu e 

Sulu entrou na ponte. Ainda corado e suado pelo esforço no planeta, ele se 
dirigiu direto à estação do leme, olhando apenas uma vez para a tela — e 
cuidadosamente evitando um confronto com Scotty. 

Mas o escocês tinha outras idéias. 
— Sr. Sulu — chamou. 
O tenente parou abruptamente e o encarou. 
— Sim, senhor. 
— Nem se incomode em sentar. O comando é seu. 
Sem mais palavras, Scotty ergueu-se, ajeitou a túnica e foi para o 

elevador de onde Sulu acabara de emergir. 
 
Leonard McCoy encostou-se contra uma parede no tratamento intensivo, 

braços cruzados sobre o peito, e estudou as leituras dos sinais vitais acima da 
biocama de Spock. Depois olhou para Spock. 



Apenas o rubor esverdeado das bochechas do vulcano revelavam a 
intensidade de sua luta interna. Por um lado, o soro alienígena — injetado 
pela criatura — encorajava seu metabolismo a se acelerar alucinadamente. 
Por outro lado, o sedativo que o médico tivera que aplicar após a chegada de 
Spock à enfermaria estava deprimindo este mesmo metabolismo. 

Um impasse, mas um que não pudesse durar para sempre. Embora o 
quadro de Spock estivesse estável no momento, o cabo de guerra pelo 
controle de seus processo vitais fazia seu avanço, lenta, mas firmemente. 
Com o devido tempo, o esforço o danificaria de modo permanente; talvez até 
o matasse. 

Franzindo o cenho, o médico balançou a cabeça. Não podia deixar isso 
acontecer. 

Por mais que Spock às vezes o aborrecesse, por mais que a mera menção 
de lógica vulcana lhe fizesse a cabeça esquentar, McCoy tinha um respeito 
reticente pelo primeiro-oficial da nave. Talvez mais do que respeito, admitiu, 
ainda que só para si. 

O cenho franzindo mais. Caminhou de volta ao laboratório, atravessando 
a enfermaria. Quando entrou, o Dr. M'Benga e a enfermeira Chapel se 
voltaram para ele. 

— Como está indo? 
Mesmo antes que eles injetassem mais tranqüilizantes em Spock, 

M'Benga 
— o seu especialista em medicina vulcana — extraíra amostras do 

sangue do paciente para exames. Ele fazia a análise naquele momento. 
M'Benga encolheu os ombros. 
— Bem o bastante. Nós isolamos o veneno, mas nunca vi nada como 

isso. Vai demorar um pouco antes... — médico interrompeu-se e sorriu. — 
Suponho que não preciso dizer isso a você, não é? 

— Tudo bem — garantiu McCoy. — Você está falando com o homem 
que uma vez disse ao capitão como dirigir a nave. 

Antes que o médico terminasse a frase, ouviu o som abafado de alguém 
se aproximando. Virando-se, deparou com um visitante inesperado. 

— Scotty — saudou. — O que o traz à enfermaria? 
O chefe da engenharia tinha um olhar estranho no rosto, quase com uma 

ponta de remorso. 
— Bem — começou —, em primeiro lugar, eu queria ver como o Sr. 

Spock estava se saindo. 
McCoy resmungou. 
— Ele não está em perigo imediato, mas ainda estamos longe de uma 

cura. 



— Uma pausa. — Por que, o capitão perguntou por ele? O olhar estranho 
ficou ainda mais esquisito. 

— Não — replicou Scotty —, embora o capitão Kirk seja o outro motivo 
pelo qual vim vê-lo. 

Algo frio e perigoso começou a deslizar pela espinha do médico. Uma 
premonição? 

— Scotty — ele disse, lentamente —, se você vai me dizer que 
aconteceu alguma coisa com Jim, é melhor não fazer rodeios. 

Scotty suspirou. 
— Está bem — concordou. — Eu não farei. E manteve a palavra. 



Quatro 
 
Ao erguer a cabeça protegida pelos braços, Kirk pôde sentir um torrão de 

solo úmido escorrer de seus ombros e pescoço. Tossindo por causa do fedor 
no ar — como de algo apodrecendo —, olhou em volta. 

E sentiu o coração pesar. Era como se houvesse ficado cego. Tudo ao seu 
redor eram trevas — pura c incansável escuridão. 

No espaço, ao menos havia estrelas por onde navegar. Aqui, não havia 
luz alguma. Nenhum ponto de referência. 

Lembrando a si mesmo que seu phaser poderia prover alguma luz, o 
capitão levou a mão ate ele — e nada encontrou. E mais: seu comunicador 
sumira, embora, pensando bem, ele provavelmente o deixara cair nas 
primeiras etapas do desmoronamento. 

Novamente, espiou na escuridão, desejando que seus olhos se 
ajustassem, como se só o desejo fizesse diferença. Se não havia qualquer luz, 
não havia nada para ajustar. 

Enterrado vivo. Era um pensamento aterrorizador. Como alguma coisa 
saída de uma história de fantasmas, que seu irmão poderia ter lhe contado ao 
redor de unia fogueira de acampamento quando eram crianças. Mas isso era 
real. E ele não era mais unia criança. — era uni capitão estelar com uma 
tripulação com que se preocupar. 

Que acontecera aos outros'.' Lembrou-se de tê-los visto sendo pegos pelo 
desmoronamento, mas... 

— Owens? — chamou. O fedor fez seus olhos lacrimejarem. — Karras? 
Autry? 

Nada. Ninguém respondeu. O coração de Kirk pesou um pouco mais. 
Seria possível que fosse o único a sobreviver ao colapso? 

Começou a se erguer e imediatamente bateu a cabeça em algo, o impacto 
fazendo-o cair de joelhos. Praguejando, ergueu a mão c examinou a área 
acima com os dedos. Só levou alguns segundos para determinar que havia 
um teto rochoso de algum tipo — um que parecia uniforme c bem sólido, 
embora sua solidez pudesse ser uma ilusão perigosa. 

— Capitão? É o senhor? 
Era Karras. Ele reconheceu a voz, mesmo abafada. 
— Eu ouço você — respondeu. — Você está bem? 
— Estou ótima. 
— Ainda tem seu phaser?  
Uma pausa. 
— Não, deve ter caído. 



Lá, o capitão disse a si mesmo. A voz dela está vindo de lá. 
— E quanto ao seu comunicador?— indagou, começando a engatinhar 

rumo ao que pensava ser a direção certa. Puxando-se sobre o terreno 
desnivelado, pôde sentir os cortes e feridas que sofrerá durante a queda. Mas 
não era nada grave... Tivera sorte. 

Outra pausa. 
— Isso eu tenho. 
— Tente chamar a nave. 
Ele a ouviu obedecer à ordem. Não uma, mas duas vezes. 
— Nenhuma resposta — ela informou. — Acho que estou fora de 

alcance. Droga. Pressentira que aquilo podia acontecer. 
— Pode não estar — disse, continuando a engatinhar para frente. — Seja 

lá o que tenha bloqueado nossos sensores, pode estar bloqueando os 
comunicadores também. 

Kirk pensou ter ouvido o click do comunicador dela sendo fechado. Era 
um sinal de que ele procedia na direção certa. 

— O que aconteceu?— indagou a alferes. 
— Não sei — respondeu. Mas podia adivinhar. Se a criatura se mexia 

por debaixo do solo, o leito de rocha provavelmente estava cheio de pontos 
fracos. E a saída da criatura devia ter enfraquecido a área ainda mais. 

Claro, aquela não era a hora de discutir o assunto a fundo. Poderiam 
fazer isso depois que estivessem a salvo, fora dali. 

De repente, o capitão deparou com uma superfície dura, algo que saía do 
chão num ângulo estranho. Usando os dedos, tentou ter uma idéia dos seus 
limites para poder andar ao seu redor. Ou por cima. Ou até por baixo, se 
fosse preciso. 

A coisa era grande, mas tinha que ter um fim. Kirk continuou 
engatinhando à sua direita. Adiante. Adiante. Finalmente, achou uma borda e 
pôs-se a circulá-la. 

— Continue falando — disse a Karras — Estou seguindo o som de sua 
voz. 

— Senhor — ela disse. — Ouvi algo. Acho que estou bem perto de um 
dos outros. 

Um gemido. O capitão falou na escuridão. 
— Owens? Autry? 
— Aqui, senhor — veio a resposta, pouco mais que um sussurro. — 

Owens, senhor. 
A voz vinha de algum lugar a partir da direita de Karras. 
— Você está ferido? 
Outro gemido, outra resposta sussurrada: 



— Minha perna, senhor. Acho que está quebrada. 
Podia ter sido pior. O capitão começou a se preocupar com Autry, e 

depois tirou aquilo da cabeça. Você vai encontrá-lo, disse a si mesmo. Um 
passo de cada vez, bem como lhe ensinaram na Academia. 

Bom, talvez não exatamente passo. Mais como um escorregão. 
Arrastando-se para a frente, ele sentiu algo mais no seu caminho — uma 

rocha grande, a julgar pelo tamanho, forma e dureza. Como todos aqueles 
rochedos que ele vira na superfície. 

Se um deles houvesse caído em cima de Autry... 
Não. Pela segunda vez, teve que se concentrar na tarefa à sua frente. Um 

momento depois, ultrapassara o rochedo e fazia bom progresso. 
— Karras? Como estou indo? 
— Acho que está chegando mais perto, senhor. Eu não tenho um senso 

de direção muito bom. 
Talvez não tenha, Kirk respondeu para si mesmo, mas você tem muita 

coragem. Não havia o menor sinal de medo ou queixa na voz dela. 
Em algum lugar acima, veio o ruído de algo se quebrando, seguido de 

um silvo de terra caindo. Instintivamente, o capitão parou de rastejar e 
segurou o fôlego. 

Mas foi tudo. Os ruídos pararam e nada aconteceu. 
Claro, o desmoronamento inicial dera a eles um aviso menor que esse. 

Não havia garantias de que a caverna onde estavam era estável, ou que a 
estrutura rochosa acima não fosse ceder e enterrá-los. 

Eles tinham que achar a saída. E tinham que fazer isso o mais rápido 
possível. 

Kirk voltou a achar um caminho para a frente, e sua cabeça tocou em 
algo macio. E seco, pensou — estranhamente seco. 

Dando uns passos para trás, procurou na escuridão. Depois de um 
momento ou dois, encontrou de novo. 

Era macio mesmo. Macio como o tecido de um uniforme da Frota 
Estelar. 

Encontrara Autry — mais especificamente, o braço dele. Rapidamente, 
seguiu o contorno até o pescoço do homem e tirou o pulso. 

Estava vivo. Mas obviamente ferido — o quão seriamente... 
Abaixando o ouvido até o ponto onde imaginava estar a boca de Autry, 

Kirk ouviu. Uma onda de alívio invadiu-o; seu tripulante respirava sem 
problemas. 

Ele provavelmente perdera os sentidos, embora não houvesse meio de 
saber por quanto tempo, nem de determinar que outros ferimentos poderia 
ter sofrido. O capitão parou para pensar. 



Remover Autry envolveria algum risco. Mas se deixasse o homem ferido 
ali, iria ter problemas para encontrá-lo de novo, e sua intuição dizia que 
teriam mais chances se estivessem todos juntos. 

Como que para ressaltar a sabedoria de sua decisão, um outro ruído 
como o primeiro se fez ouvir. E, desta vez, o silvo que se seguiu foi bem 
prolongado. 

— Capitão? — Era Karras. 
— Estou aqui, alferes. E encontrei Autry. O tom dela era cuidadoso ao 

indagar: 
— Como está ele? 
— Está vivo, mas inconsciente. Eu... 
Kirk foi interrompido por um gemido, depois um palavrão e um 

resmungo fraco. 
— Autry? — arriscou o capitão, desejando poder ver o rosto de seu 

tripulante. 
Uma pausa. 
— É mesmo o senhor, capitão? — A voz estava aguda e alquebrada. 

Kirk não pôde evitar sorrir. 
— Sim, sou eu. 
— Onde estamos? — perguntou Autry. Ele soou tonto, o que não era 

surpresa. — O que aconteceu?... 
— Agora não — O capitão tocou o seu ombro, para dar-lhe conforto. — 

Pode mover-se? 
Outra pausa. 
— Sim, senhor. Só estou um pouco dolorido. 
— Bom. Siga-me. 
Kirk arrastou-se por um pouco, depois ouviu para ter certeza de que 

Autry estava atrás dele. Quando o escutou mexendo-se atrás de si, pôs-se a 
caminho de novo. 

— O senhor está definitivamente mais perto — informou Karras. — Soa 
como se eu pudesse estender a mão e tocá-lo. 

Parecia assim também ao capitão. 
— Estenda a mão à sua frente — disse a ela. — Acene em frente a você. 

Enquanto rastejava, ele fez o mesmo. E fez contato. 
Primeiro, as mãos mal se tocaram. Na segunda vez, elas uniram-se. 
A mão de Karras parecia pequena e fria na sua. Talvez tenha sido a 

necessidade instintiva dele de proteção; talvez tenha sido um impulso bem 
diferente -mas ele segurou a mão dela um pouco mais do que o necessário. 

— Peguei você — disse ele. 
— Sim — respondeu ela, finalmente soltando-o. 



Kirk voltou-se para trás, como se pudesse ver alguma coisa. 
— Ainda está comigo, Sr. Autry? 
— Ainda com o senhor, capitão. 
O capitão olhou para a escuridão implacável. 
— E quanto ao senhor, Sr. Owens? 
— Não fui a lugar nenhum — respondeu o tripulante, disfarçando sua 

dor de algum modo. Era bom que ainda tivesse senso de humor, apesar de 
tudo. 

Kirk não iria perder a chance de levantar o moral da sua gente. 
— Detesto incomodá-lo, mas é hora de se juntar ao grupo. Todos riram, 

até Owens. 
— Quisera poder — disse o tripulante, pondo um tom um pouco mais 

soturno na voz. 
— Aqui — chamou Kirk, dirigindo-se a Owens; ou ao menos para onde 

sentia que Owens estava. — Deixe-me ajudá-lo. 
Acima, ouviu um som alto de rangido — pedras ajeitando-se numa 

dança lenta e mortal. Hssst — o gotejar de terra novamente, um lembrete de 
que o tempo estava acabando. E não era só um pouco. Pareceu demorar mais 
do que o último. 

Owens estava mais longe do que o capitão pensara. Com tempo, porém, 
chegou até o homem. Karras e Autry estavam bem atrás dele. 

Ao menos estavam todos juntos. Mas não adiantaria em nada se não 
encontrassem uma saída. 

Uma ferramenta — algo para cavar — cairia bem à mão, pensou Kirk. 
— Owens, Autry, por acaso vocês não teriam ainda seus phasers, teriam? 
— Não senhor — respondeu Autry. — O meu se foi. 
Owens demorou mais para reagir à pergunta. Mas quando o fez, a 

resposta era bem mais animadora. 
— Eu tenho o meu, senhor. Aqui está. 
Logo depois, Kirk sentiu os dedos de Owens chegarem até seu pulso, e a 

forma familiar de um phaser foi pressionada contra a sua palma. Ele agarrou-
a. 

— Capitão? — Era Karras de novo. 
— Sim? 
— Não estou tão certa de que isso seja uma boa idéia, senhor. O cheiro 

daqui parece ser algum tipo de gás natural. 
Kirk fechou o semblante. Ele não pensara nisso, mas ela estava certa. 
Claro, poderia chegar ao ponto em que teriam que arriscar. Mas não 

agora. A situação ainda não era tão desesperadora. 
Engraçado, ele realmente se esquecera do fedor. Era espantoso as coisas 



às quais uma pessoa podia acostumar-se. 
Até mesmo agora, enquanto se concentrava nisso, mal detectava 

qualquer coisa desagradável no ar. O que era estranho. Ele não ficaria assim 
tão acostumado a isso. 

A menos... que estivesse mais fraco aqui. E por que seria assim, a menos 
que houvesse ar fresco entrando para dissipar o odor? 

— Com licença — disse, passando por Owens usando joelhos e 
cotovelos, ainda com o phaser na mão direita. — Posso ter encontrado algo. 
— Não tinha idéia se estava indo na direção certa, mas tinha que começar 
por algum lugar, não é? 

Se a sorte estivesse com ele, acharia logo os limites da caverna. Depois 
seria questão de tempo até encontrar a fonte do ar. 

Se estivesse certo sobre ali haver uma saída de ar para o exterior. 
Se fosse grande o suficiente para achá-la. 
Se a caverna não ruísse sobre eles primeiro. 
Muitas malditas condicionantes, o capitão dizia a si mesmo, enquanto 

rastejava para frente. Seu ombro se arranhou em um obstáculo, mas quando 
ele o examinou, terminou sendo apenas uma pedra. Não alcançara a parede 
da caverna ainda. 

Um rangido. Hssst. 
Procurou ignorar os sons de aviso. Deus sabe, pensou, que não preciso 

de mais lembretes. Preciso é me concentrar no que tenho de fazer. 
Então ele estendeu a mão e se deparou com a parede da caverna. Com os 

dedos, certificou-se da descoberta. 
— Capitão? 
Kirk pulou. Não sabia que havia alguém atrás dele. 
— Autry — disse. 
— Sim, senhor. Julguei que pudesse precisar de ajuda. O capitão 

assentiu, mesmo sabendo que ninguém o via. 
— Tem razão. Aqui. Você vai para a esquerda e eu, à direita. Vamos 

procurar o buraco pelo qual o ar entra na caverna. 
Autry não fez perguntas. Não lançou dúvidas. Apenas fez o que lhe era 

pedido. 
Kirk, enquanto isso, guardou o phaser. Havia uma aragem nas costas de 

sua mão. Uma aragem genuína! 
Movendo a mão de um lado para o outro, depois para cima e para baixo, 

o capitão determinou a localização. Finalmente ele abaixou a cabeça no 
lugar indicado, pressionou a bochecha contra a rocha e tentou achar a 
abertura. 

Nenhuma luz. Nem mesmo fraca. 



Mas havia um túnel para o lado de fora. Tinha que haver. Cavando com 
os dedos na crosta de rocha e terra dura, Kirk tentava puxar. Nada, de novo. 
Desta vez, um pedacinho de rocha cedeu. 

— Autry — chamou. — Preciso de sua ajuda. 
Antes que o tripulante o encontrasse, arrancou outro pedaço de rocha da 

barreira, deixando a abertura do tamanho de um punho humano. A aragem 
era um pouco mais forte agora. 

— Senhor. 
— Dê-me sua mão. 
O capitão achou-a no escuro e guiou-a ao buraco que tinha feito. O 

tripulante resmungou ao notar o tamanho. 
— Veja se consegue aumentá-lo — disse a Autry. — Enquanto isso, vou 

voltar até Karras e Owens. 
— Está bem, senhor. 
A julgar pelo som, Autry não perdeu tempo em se dedicar à tarefa, 

enquanto Kirk manteve sua parte do acordo. Seus pequenos machucados 
pioraram agora, agravados de tanto que rastejava, mas aquela não era a hora 
de começar a reclamar. 

— Karras? Owens? 
Orientando-se através de suas vozes, como fizera antes, chegou aos dois 

antes do que esperava. As distâncias eram traiçoeiras no escuro. 
— O que é, senhor? 
— Achamos uma saída — respondeu o capitão. — Ao menos pode ser; 

há uma aragem saindo de lá. — Ele encontrou o ombro de Owens e então 
enganchou sua mão na axila do homem ferido. — O problema é que não é 
muito grande e Autry está trabalhando nisso agora. Pronto para a viagem? 

Não havia hesitação na voz de Owens. 
— Pode apostar, senhor. 
— Bom. Então vamos. 
Subitamente, surgiu um enorme som de roedura, como se imensos dentes 

rangendo. E, em algum lugar da caverna, talvez não muito longe, um 
estrondoso barulho. Kirk desejou apenas que o desmoronamento não tivesse 
posto obstáculos em seu caminho. Se foram isolados de Autry e da saída... 

Sem querer pensar nisso, o capitão impulsionou-se para a frente e puxou 
Owens atrás de si. O tripulante soltou um grito de dor quando a perna 
machucada roçou no terreno desnivelado, mas fez o que pôde para arrastar-
se com a outra perna. 

Logo depois, Kirk ouviu a voz de Karras, a menos de um metro, do outro 
lado de Owens: 

— Peguei o outro braço dele, senhor. 



— Bom ouvir isso — confessou. 
Juntos, andaram mais rápido. Não ouviram qualquer ruído de Owens; se 

estava doendo, ele não demonstrava. Em seguida, puderam ouvir a 
respiração acelerada de Autry, trabalhando para alargar o buraco na parede. 

Infelizmente, ainda não havia luz à vista. Não era um bom sinal, o 
capitão pensou. Não era um bom sinal mesmo. 

— Capitão? — quis saber Autry. 
— Todos nós três — corrigiu Kirk. 
— Senhor, este som... 
— Não preste atenção — instruiu. — Como estamos indo? 
— Muito bem — respondeu Autry, que, a despeito do aviso de Kirk, 

parecia ter parte de sua mente no desmoronamento. — Consegui algum 
avanço. Aqui, veja o senhor mesmo. 

Kirk aceitou o convite. Com a ajuda de Autry, achou a abertura. Estava 
bem mais larga do que quando ele a deixara — larga o bastante para enfiar a 
mão e chegar até o ombro. Não sentiu coisa alguma do outro lado. Ainda que 
não fosse a saída que esperavam, ao menos lhes daria uma alternativa aos 
desmoronamentos da caverna. 

— Trabalhou muito bem — disse a Autry, retirando o braço. 
— Obrigado, senhor. 
— Mas ainda há mais a fazer. Aqui, você pega de um lado e eu pego o 

outro. 
— Senhor — Owens arriscou — , eu posso dar uma mão. 
— Receio que não — respondeu Kirk. — Não tem muito espaço aqui e 

sua perna está machucada. 
Raspando até achar uma rocha promissora para cavar, o capitão ouviu de 

novo: eram os protestos ruidosos dos suportes estruturais da caverna. Ele 
achou uma saliência provável, puxou e sentiu-a ceder um pouco. 
Empurrando-a para frente, sentiu que cedia ainda mais. O próximo puxão 
terminou com o esforço: com um ruído, a rocha se soltou nas mãos de Kirk. 
E era um espécime pesado. 

Autry resmungou e outro som seguiu-se. Um som surdo se ouviu quando 
ele jogou sua recompensa no chão. 

Incentivado, o capitão agarrou outra saliência e puxou-a. Infelizmente, 
esta não se soltou tão fácil. Antes que pudesse tentar de novo, ouviu um 
ruído como de arranhar e um barulho tão alto que a caverna toda pareceu 
tremer com o impacto. 

— Droga — disse Owens, acima da confusão de escombros que se 
ajeitavam, a voz cheia de apreensão. — Esse foi perto. 

Perto demais, admitiu Kirk. A qualquer momento, o teto rochoso poderia 



ruir sobre suas cabeças. 
Kirk estava muito tentado a usar o phaser de Owens, mas resistiu. 

Enquanto aquele cheiro estivesse no ar, a arma era o último recurso. 
Ele se esforçou de novo na saliência, puxando e empurrando, puxando e 

empurrando. Finalmente, sentiu-a mexer-se. 
— Eureca — suspirou. 
Pondo toda a sua força, puxou-a. E, sem aviso, a rocha se rendeu a ele, 

soltando-se de suas amarras como um veleiro antigo numa tempestade. 
Arrastando a pedra de lado, o capitão não pôde evitar resmungar com o 

esforço. A coisa era danada de grande, mas foi bom. Deixaria um buraco 
grande. 

Quando ajeitou as costas, ouviu o ruído rilhador de uma outra rocha 
soltando-se. Logo depois, fez um barulho alto ao aterrissar num dos 
rochedos que ele havia desenterrado. 

Kirk tocou a fenda de novo. Era do tamanho de uma melancia da Terra, 
quase grande o bastante para um homem crescido passar, cabeça e ombros. E 
certamente grande o bastante para Karras. 

— Alferes — chamou. 
— Senhor? — respondeu a moça. 
— Você vai entrar. 
Um momento de hesitação. 
— E quanto aos outros? 
— Vamos nos juntar a você logo — disse-lhe. 
— Senhor, eu posso... 
— Vá! — gritou ele. Estava sem paciência para bravatas. 
Sem outra palavra de protesto, Karras passou por ele até a parede. Com a 

ajuda do capitão, encontrou o buraco e se introduziu nele. 
Surgiu um som rastejante — o arranhar do tecido do uniforme dela 

contra a rocha e o solo. Depois ela sumiu. 
O capitão voltara a trabalhar, quando sentiu uma chuva de pó nos seus 

ombros e pescoço. O chuvisco não parou. Na verdade, começou a piorar 
gradualmente. 

De nada adiantava ressaltar a urgência da situação. Autry voltara ao 
trabalho também — esforçava-se ao máximo, a julgar pelos seus resmungos. 
Em silêncio, Kirk enfiou a mão para outra pedra, o suor escorrendo-lhe pelos 
lados do rosto. 

Mas nada acontecia. E, em algum lugar da caverna, alguma coisa caiu 
estrondosamente. 

Finalmente o capitão tinha que jogar a precaução às favas. — Para trás 
— disse a Autry. — Vou usar o phaser. — Sacando a arma, ajustou-a por 



instinto. Então apontou para o buraco, ou onde achava que o buraco estava, e 
pressionou o gatilho. 

Não houve clarão de luz — e certamente nenhuma desintegração e 
rochas ao redor do buraco da fuga. Droga, não houve nem mesmo um som. 

A porcaria estava descarregada. As células de energia deviam ter se 
danificado durante o desmoronamento! 

Com um palavrão, Kirk guardou o phaser. 
— Não está funcionando — disse, fazendo o possível para ser ouvido, 

apesar do chiado insistente de terra caindo. — Vamos, vamos abrir esse 
buraco e sair daqui nem que tenhamos que comer terra! 

Atacando o buraco de novo com as mãos nuas, o capitão encontrou algo 
em que segurar-se — a mesma coisa, talvez, que não conseguira mover 
antes. Ele tentou ao máximo e falhou de novo. Pior, o ar estava cheio de 
partículas de pó agora; o que o fez tossir, roubando-lhe oxigênio precioso. 

— Autry — chamou, ofegante. — Vamos tentar isso juntos. — Achando 
o braço do tripulante, ele o guiou ao lugar certo. Então eles juntaram os 
esforços. 

Ainda nada. Nem um indício de que a rocha iria ceder. 
— Capitão... — Autry soou fraco. Não era de se admirar: estivera 

inconsciente há pouco tempo e não tinha parado de se esforçar desde então. 
A qualquer instante, poderia sucumbir ao ferimento que antes o deixara sem 
sentidos. 

Os dentes de Kirk rilharam. Não iria desistir. Não deixaria que fossem 
esmagados ali. 

Poeira caiu em seus olhos e ele a tirou como pôde. Estava ficando mais e 
mais difícil respirar; tossiu de novo, com mais força. 

Vamos, Kirk, tentou se animar, como se fosse um instrutor da Academia. 
Você tem um problema aqui. Como vai resolvê-lo? 

De repente, teve uma idéia. Ajoelhado, tocou as rochas que tinham 
cavado e encontrou a maior que podia. Então, com os músculos do pescoço e 
dos braços se esgarçando, ergueu-a até ao peito. 

E martelou-a na área do buraco. 
De novo. 
E de novo. 
E de novo — sentiu um pouco da parede quebrar-se! Soltando a pedra, o 

capitão escarafunchou para ver o tamanho da abertura. 
Estava maior. Mas estaria grande o bastante! 
Só havia um modo de descobrir. 
— Owens — chamou. 
Um tossido, dois. Finalmente: 



— Sim, senhor. 
— Levante-se. Vamos tirar você daqui. 
O ferido não discutiu; não depois de ouvir a conversa entre Kirk e 

Karras. Simplesmente se ergueu e cambaleou até a parede. O capitão sentiu 
Owens cair sobre si e ajudou-o a erguer-se. 

— Autry — disse. 
— Aqui — o tripulante gritou, por cima da terra caindo. 
— Dê-me uma mão com Owens. 
— Sim, senhor. 
Juntos, eles começaram a empurrar Owens pelo buraco; com tanto 

cuidado quanto podiam nas circunstâncias, para não abusar do seu joelho. 
Para o mérito de Owens, ele continuou mantendo seu desconforto para si. Ou 
talvez, Kirk só não pudesse ouvi-lo na barulheira. 

Depois de um segundo ou dois, sentiram Karras puxando do outro lado, 
e então Owens escorregou o que faltava pela abertura. 

Ao menos, sabiam agora que o buraco estava grande o bastante. 
— Você é o próximo — gritou o capitão, na direção de Autry. 
O tripulante robusto não discutiu mais do que Owens. Simplesmente 

trepou para dentro do buraco. Kirk segurou a bota de Autry, para que ele 
tivesse onde se impulsionar. Um par de chutes e ele se fora. 

Àquela altura, porém, a chuvinha de terra se tornara uma cachoeira. 
Aquilo fazia o capitão pesar ainda mais, a terra chegando-lhe aos joelhos. 
Tentou se concentrar em manter sua posição, em manter suas mãos na borda 
do buraco. Se perdesse a direção da rota de fuga, ele estaria perdido. 

Mas não seria fácil. Estava gradualmente se curvando ao peso, sentindo 
que ficava mais e mais difícil para respirar. Afogando-se. 

A saída estava tão perto e ainda assim tão longe. Um negrume mais 
profundo do que a mera ausência de luz carcomia as bordas de sua 
consciência, ameaçando consumi-lo. 

Não. Não! Com a força que lhe restava, impulsionou-se na direção da 
abertura, conseguindo enfiar a cabeça e os ombros. 

Mas isso foi tudo. A maré de terra não oferecia coisa alguma onde 
pudesse apoiar-se. Lenta, inexoravelmente, estava enterrando a parte inferior 
de seu corpo. 

Então sentiu mãos agarrando seus pulsos, puxando-o, e alguém — 
Karras, pensou — gritava-lhe. Balançou a cabeça. Não podia ouvi-la; o 
sangue era bombeado com muita força em seus ouvidos. 

Mas Kirk ainda estava consciente o bastante para saber o que estava por 
vir quando todas as rochas a seu redor começaram a tremer. O que restava da 
caverna estava desabando, ruindo. E iria esmagá-lo. 



Ânimo redobrado, debateu-se desesperadamente, tentando de todas as 
maneira liberar suas pernas do peso da terra sobre elas. Do outro lado, seus 
companheiros puxavam-no o máximo que podiam — até que seus braços 
saíram do entalo em que estavam. 

Finalmente, com um puxão que pareceu esgarçar cada osso de seu corpo, 
foi levado da escuridão para a escuridão. 

Só que, nessa escuridão, ele podia pôr para fora os detritos em sua 
garganta. Podia respirar. Podia recuperar os sentidos. 

E pôde respirar aliviado quando a armadilha mortal da qual acabara de 
escapar se fechou um encerramento ensurdecedor e uma chuva de 
escombros. 

Uma voz no seu ouvido... Uma voz feminina. 
— Capitão? Capitão, o senhor está bem? Ele tossiu, assentindo. 
— Estou bem. Só me dê um minuto — ofegou —, para tirar o cascalho 

de minhas calças. 
Karras riu baixinho. Era como musica suave — um som agradável. 



Cinco 
 
Scotty olhou ao redor da mesa de conferências. McCoy, Sulu, Uhura e 

Chekov lhe retribuíram o olhar. O médico havia se acalmado 
consideravelmente desde sua explosão anterior, quando foi informado do 
destino de Kirk. Da mesma forma, Sulu aceitara mais ou menos a 
impossibilidade de continuar a busca, agora que tinha algum entendimento 
das razões por trás da decisão de Scotty. 

Mas o engenheiro-chefe queria que todos os seus oficiais entendessem. E 
que encarassem a tarefa colossal à sua frente munidos de tanta informação 
quanto possível. 

Scotty limpou a garganta. 
— Convoquei esta reunião para lhes dizer o que a Frota Estelar disse a 

mim. Mas, antes de entrar nisso, gostaria de ouvir um relatório atualizado da 
situação do Sr. Spock. 

McCoy assentiu. 
— Bem, aqui está o essencial: O veneno que aquela criatura injetou em 

Spock está criando uma condição na qual estaríamos tentados a diagnosticar 
como hipertireoidismo, se nós a encontrássemos num humano. Basicamente, 
o hipertireoidismo era uma doença na qual a glândula tireóide, que controla 
reações químicas no organismo, fica descontrolada, acelerando uma porção 
de funções corporais. Disse que era uma doença porque achamos a cura há 
uns 150 anos. 

"Os vulcanos nunca encontraram a cura — explicou o médico —, porque 
nunca tiveram a doença. Mas seja lá o que essa coisa tenha usado para 
envenenar Spock, estimulou os sintomas de hipertireoidismo. Suas funções 
biológicas se aceleraram drasticamente, criando uma sobrecarga no corpo e 
em outros órgãos internos. Claro, nós o entupimos de sedativos para aliviar a 
pressão, mas isso é no máximo uma solução temporária, especialmente 
porque mantém Spock num estado inconsciente." 

— Eu não sou médica — disse Uhura —, mas não pode limpar o veneno 
do corpo dele? Sabe... filtrá-lo para fora da corrente sangüínea? 

McCoy resmungou. 
— Nós tentamos. Mas nossos sistemas de filtragem não são à prova de 

falhas, e parece que até mesmo traços da substância são suficientes para 
desencadear a reação. — Ele balançou a cabeça. — Não faz muito sentido, 
medicamente falando, mas é isso. Agora tentamos encontrar algo que anule a 
substância, deixe-a inativa. Mas quando se trabalha com algo tão diferente 
de tudo que já vimos antes... — deu de ombros — leva tempo. 



Todos se encararam. Finalmente, Uhura fez a pergunta que todos 
queriam ver respondida: 

— Quais são as chances de Spock?  
McCoy abanou a cabeça. 
— Difícil dizer — respondeu. — Não, é impossível dizer. Mas deixe-me 

dizer uma coisa: o estrago em Spock é progressivo. É inteiramente possível 
que o curemos, mas não antes dele ficar incapacitado, de um jeito ou de 
outro. 

Por um segundo ou dois, o silêncio reinou na sala de conferências. Então 
Scotty dispersou-o. 

— Vocês continuam com seu trabalho — disse sinceramente a McCoy 
— E nós continuamos com as esperanças. — Mudou de assunto tão 
suavemente quanto podia, embora o capitão provavelmente o teria feito com 
suavidade bem maior. — Enquanto isso, temos bem mais com que nos 
preocupar do que com Spock. O almirante Kowalski nos enviou a Beta 
Cabrini para impedir o que parece ser uma investida contra os minérios que a 
colônia processa. 

Alcançando os controles do terminal no meio da mesa, ele chamou um 
gráfico com os resultados progressivos da colônia. Eram impressionantes. 

— Como podem ver — continuou —, Beta Cabrini tem um suprimento e 
tanto de dilítio, para não mencionar durânio, berínio e dolacita. Certamente o 
bastante para fazer dela um alvo tentador aos klingons e romulanos. A 
colônia, porém, não fica em nenhum lugar próximo a nenhum dos dois 
impérios, e é este o motivo pelo qual a segurança lá tem sido mínima. Pelo 
que entendo, eles sequer têm sensores. 

— Se não são klingons nem romulanos — indagou Sulu —, então quem 
são? 

Scotty recostou-se na cadeira. 
— Já ouviu falar dos merkaans? O timoneiro negou com a cabeça. 
— São uma raça de vândalos — piratas — de quem temos relatórios de 

tempos em tempos. O fato, contudo, é que só estivemos cara a cara com eles 
apenas uma vez, brevemente, há uns dez anos. — Olhou para os outros. — 
Alguém quer arriscar o nome da nave que fez esse contato histórico? 

— A Enterprise — respondeu Chekov à pergunta retórica de Scotty. 
— Sim — confirmou o engenheiro. Inclinando-se para a frente de novo, 

ele reajustou os controles do terminal. O gráfico de produção foi substituído 
por imagens de três naves não-identificadas — Uma década atrás, essas 
naves, comandadas por um merkaan chamado Hamesaad Dreen, atacaram 
um cargueiro da Federação carregado de valiosos remédios para Gama 
Catalina. A idéia, aparentemente, era apresentar um preço extorsivo pela 



droga aos catalinenses, que precisavam dela desesperadamente. 
— Christopher Pike — continuou —, então no comando da Enterprise, 

chegou quando Dreen começava a carregar os remédios para uma das naves. 
Não havia jeito de recuperar a carga à força, não com uma nave contra três. 
Então, ele recorreu à astúcia. Para encurtar a história, ele enganou os 
merkaans e os deixou partirem em desgraça. 

— E foi a última vez que os vimos? — quis saber McCoy. 
— Foi — confirmou Scotty. — Até agora. De repente, eles saíram das 

sombras e dominaram Beta Cabrini. Não sabemos ao certo sobre baixas, mas 
Dreen não hesita em matar para obter cooperação. É provável que já tenha 
tirado algumas vidas. E a Frota Estelar teme que ele mate mais antes de 
terminar, sem mencionar o fato de sair-se com o que não é dele. 

Uhura franziu o cenho. 
— Como soubemos o que está acontecendo em Beta Cabrini? Alguém 

conseguiu despachar um pedido de socorro? 
O chefe de engenharia anuiu. 
— Foi exatamente o que aconteceu. Infelizmente, não ouvimos mais 

nada depois. Pelo que sabemos, quem mandou o pedido está morto. 
McCoy resmungou baixinho. 
— O que a Frota espera que nós façamos? Se Pike não pôde enfrentar a 

figura há dez anos, o que os faz pensar que podemos? 
Scotty suspirou. 
— Em primeiro lugar, doutor, eles tinham que fazer alguma coisa. Não 

podiam ficar sentados vendo a colônia ser violada. — Ele jogou seu orgulho 
às favas. — E também, não esqueça de que estavam chamando o capitão 
Kirk. Devem ter pensado que, se Pike pôde enganar Dreen, o capitão 
também poderia fazer isso. 

O que eles não previram era que Jim Kirk estaria perdido no planeta — e 
que tinham que confiar na capacidade estratégica de um simples engenheiro. 
Scotty rememorou o olhar no rosto de Kowalski; não tinha sido exatamente 
um voto de confiança. 

— De qualquer maneira — continuou —, essa é nossa missão. Achei que 
deveriam saber. Todos vocês, porque vou precisar de sua ajuda. 

— Faremos tudo o que pudermos — adiantou Sulu. — Você sabe disso. 
— Sim — respondeu Scotty. — Mas é bom ouvir, assim mesmo. 
— Qual é o seu plano, senhor? — quis saber Chekov. O Sr. Scott pôs as 

mãos sobre a mesa. 
— Na verdade — disse ao alferes —, é nisso que eu vou precisar da 

ajuda de vocês. 
 



Hamesaad Dreen postou-se à janela, no escritório do administrador, 
olhando para a quase deserta praça principal da colônia. Tão 
desapaixonadamente quanto podia, ponderou sobre as implicações do que 
acontecera há apenas onze horas. 

O humano fora pego. Essas eram as boas notícias. As más eram que ele 
havia sido morto antes que seu objetivo fosse determinado. 

Claro, era possível que o humano não tivesse realmente qualquer 
objetivo em mente. Era possível que houvesse ultrapassado a barreira de 
Balac, feita de medo, talvez desconfiando dos motivos do aquisidor para 
juntar os colonos na praça. 

Mas agora jamais saberia. Nunca teria certeza, porque Balac tinha sido 
incapaz de controlar seu gênio. E irritava Dreen que isso houvesse 
acontecido. 

Era uma ponta solta. E ele odiava pontas soltas. 
A porta atrás dele se abriu. Ele não se virou imediatamente, seguro em 

saber que o lugar estava bem guardado. 
— Aquisidor? 
Reconheceu a voz de Balac. Com lentidão calculada, para denegrir o 

homem, olhou por sobre o ombro. 
— Sim? 
— Implementei um novo horário de produção, de acordo com suas 

ordens. 
— Havia um novo tom de humildade na voz de Balac. Parecia que seu 

lapso na segurança — e certamente era dele e de ninguém mais — não lhe 
passara despercebido. Sabia o quão fino era o fio no qual sua carreira 
equilibrava-se. 

— Quando estivermos prontos para partir, devemos ter dezenove 
toneladas de durânio. E perto de meia tonelada de dilítio bruto. 

Era mais do que Dreen pensava ser possível. Mas ele não demonstrou 
estar satisfeito; queria espremer Balac um pouco. 

— Entendido — respondeu. — E o nível de cooperação? 
— Aumentou consideravelmente, aquisidor. Os humanos parecem 

entender melhor o alcance do comportamento aceitável. 
Dreen resmungou. 
— Isso é bom. E você, Balac? Você entende o alcance do 

comportamento aceitável? Com referência à dispensa de seus serviços? 
A sobrancelha do merkaan encrespou-se. 
— Entendo, senhor. 
Pelo que deve ter parecido a Balac um tempo interminável, Dreen deixou 

o aviso pairar sobre ele. Depois falou de novo. 



— Isso é tudo. 
Seu segundo-em-comando inclinou a cabeça, depois virou-se e saiu. 

Antes que o aquisidor voltasse a atenção à janela, ele reparou nos olhares 
que os guardas trocaram entre si, postados do lado de fora da porta. Eles 
sorriam quando Balac saiu, zombando dele pelas costas. 

Quando a porta se fechou, Dreen também sorriu. Isso daria um jeito na 
ambição de Balac. Seu único problema agora era tentar descobrir como iria 
estocar todos aqueles preciosos minerais. 

 
 
A enfermeira Christine Chapel suspirou, fechando o semblante, e ajeitou 

o termocobertor prateado de Spock. Não que isso fosse realmente necessário, 
era apenas algo para se fazer. Algo que as enfermeiras faziam há centenas de 
anos, na verdade, para aliviar a mente do seu desamparo. 

Se Chapel se sentia desamparada agora, estava em boa companhia. 
M'Benga havia passado cada hora insone trabalhando numa cura para a 
substância alienígena — o veneno que tentava fazer o metabolismo do 
vulcano virar-se contra ele. E, exceto por umas poucas conversas 
cochichadas com Scotty ao lado da cama de Spock, McCoy trabalhara passo 
a passo com o colega — sem o menor indício de sucesso. 

Até agora, ela ressaltou. Com tempo, eles achariam a cura. Sempre 
achavam. 

Depois de todos os perigos por que Spock passara, todo o sofrimento que 
suportou, ele não podia morrer nas mãos de algum — do que mesmo McCoy 
chamara? Algum verme hipercrescido com preferência por vulcanos. 

Poderia ter rido da descrição do médico, se não tivesse visto Spock 
deitado, sua compleição mais escura, sua pele pálida parecendo cera. Poderia 
ter achado engraçado se não fossem as contrações sutis na pele ao redor dos 
olhos — um sinal de desconforto que já havia visto no vulcano antes. 

Quantas pessoas teriam sabido disso — olhar na pele em volta dos 
olhos? Nem M'Benga, e ele era o residente especialista em vulcanos. Nem 
mesmo McCoy. 

Mas também, nenhum dos dois tinha passado tanto tempo com Spock 
quanto ela. Nenhum deles tinha ficado ao seu lado, na cama, crise após crise, 
verificando seus sinais vitais no monitor acima dele a cada cinco minutos, 
estudando cada traço no rosto, procurando evidências de que seu estado 
havia piorado. 

Por isso ela insistira, de novo, em ficar monitorando Spock enquanto os 
médicos estavam ocupados em outro lugar. Porque o conhecia tão bem. 

E, é claro, nem McCoy nem M'Benga tinham objetado — pela mesma 



razão: ela conhecia o paciente muito bem. Se eles sabiam dos sentimentos 
dela para com Spock, isso não entrara na questão. 

Bom, talvez um pouco. Pessoas — todas as pessoas — tinham uma 
tendência a cuidar melhor daqueles a quem amavam. Era só a natureza 
humana. 

E se quem se amava não fosse humano? Não fosse capaz de devolver o 
amor? Não queria dizer que o amava menos, queria? 

Além do mais, ao menos um vulcano proeminente desposara uma mulher 
humana. De modo que ao menos havia uma chance de a devoção de Chapel 
ser recompensada. 

Mas, de qualquer forma, estaria ali, para Spock, quando ele precisasse 
dela, como estava ali para ele agora. Ela ficaria a seu lado, mesmo que fosse 
só para ajeitar o termocobertor. 

 
 
Frenesi Desarmonia. Desordem. 
Instintivamente, Spock se retirou do caos, afastando-se o mais que podia, 

até achar um canto em sua mente onde a tempestade estivesse um pouco 
mais branda. 

Jamais estivera antes em tamanha confusão, em tão incansável tumulto. 
Era assim que era ficar louco? 

Mas ele não estava louco — tinha certeza disso. Como poderia estar 
insano e ainda ponderar sobre o assunto tão claramente? Se a loucura o 
dominava, como poderia observá-la como se estivesse à distância? 

Não. Esse pesadelo de desvario era imposto externamente. Uma invasão 
da mentalidade cuidadosamente ordenada que ele tanto lutara para alcançar. 

Concentrando-se, agüentando o tormento, tentou se lembrar, juntar os 
eventos que o levaram a esse estreito. 

Imagens espocavam diante dele: uma caverna cheia de escuridão; a 
repentina emergência de um tendão fantasmagoricamente pálido; a sensação 
de ser erguido no ar, a agonia das costelas arranhando os órgãos internos 
enquanto seu tronco era horrivelmente comprido — enquanto os outros... 
outros? Sim — Kirk, McCoy e três tripulantes... corriam, disparando cargas 
phaser na coisa que o aprisionara; a amplificação da dor ao ponto de 
começar a perder os sentidos; a consciência vaga de uma forma de vida — 
algo enorme e de barriga branca — explodindo do chão da floresta e um 
reconhecimento veemente de que o tendão era parte daquilo; a percepção de 
ser levado à coisa... o toque venenoso de um membro menor do que o que o 
segurava, seguido por... 

Tumulto. Uma anarquia mental. E a noção de que seu corpo, que parecia 



distante e irreal agora, estava aprisionado por uma anarquia própria. 
Mas seu corpo não era mais uma vítima do tumulto — era? Ele tentou 

alcançar a realidade física e achou-a calma, relaxada — separada do horror 
que lhe infectara o intelecto. 

Depois adivinhou por que era assim. Havia sido medicado. Sedado. 
E só agora a medicação começava a se dissipar, ao menos o suficiente 

para ele ganhar novamente suas faculdades, seu senso de si. E, com eles, a 
tempestade frenética de irracionalidade que o invadira. 

A tarefa estava definida com clareza: tinha que obter controle sobre o 
caos, impor ordem a ele. Então, e só então, ousaria tentar combater os efeitos 
do sedativo. 

Era imperativo que o domínio de si mesmo fosse perfeito, sem falhas. 
Porque, no momento em que a confusão o dominasse, ele seria uma ameaça 
ao bem-estar dos que o cercavam. 

Sabendo disso, ponderando totalmente a dificuldade do caminho que 
escolhera, Spock deu o primeiro passo. 

Mas mal saíra e já se encontrara cambaleando, tropeçando numa palavra, 
numa única palavra — Dreen. Pronunciada por Scotty ou McCoy? Ou 
ambos, em sussurros baixos, achando que ninguém estava perto o bastante 
para ouvi-los? 

A palavra detonou algo neles. Uma... 
 
 
Imagem: Sorrindo de maneira decididamente conspiratória, o aquisidor 

chamado Hamesaad Dreen põe uma mão no braço de Spock; o vulcano 
tolera a violação de seu ser físico. Os olhos de Dreen são duros, pretos e 
brilhantes, como ébano. 

— Por aqui — diz —, fica o nosso principal compartimento de carga. — 
O tom é gutural, cada palavra soa como uma maldição. 

Eles seguem a passagem metálica mal-iluminada até uma ampla porta, 
que se abre quando o aquisidor toca o painel ao lado dela. Spock pode ver 
uma miríade de containers; o lugar é maior do que esperava. 

Dreen aponta para um dos containers. 
— Tênio — explica. Ele indica outro: — Malânio. — E um terceiro: — 

Kendricita. — Aponta para um trecho vazio no convés. — E aqui é onde 
ficará o dilítio da Enterprise , quando for trazido da ala de transporte. 

Em uma outra parte da área de carga, os containers são maiores, mais 
largos. O aquisidor lhe diz que estão repletos de sementes roubadas de 
Gneiss, uma raça não-alinhada eqüidistante do Império Klingon e da 
Federação. 



— Das sementes, nascem as árvores sagradas de Gneiss. Mas condições 
meteorológicas instáveis tornaram a maioria das árvores estéril; apenas umas 
poucas sementes puderam ser produzidas e a um custo muito grande. 
Roubamos estas, quase todas as que Gneiss possuía, porque o governo do 
planeta pagará qualquer coisa para reavê-las. 

— Impressionante — diz Spock. 
— Ainda assim — ressalta Dreen —, seu capitão me diz que pode me 

dar acesso a riquezas que diminuiriam estas... Riquezas com as quais eu 
jamais sonhei. — Uma pausa. — Não esperava encontrar tamanha ambição 
num alienígena. É admirável. Todos os humanos possuem essa qualidade? 

— Poucos. 
— Sei. E seu capitão é um desses poucos? 
— O capitão é um homem incomum. Dreen sorri e detém-se. 
— Diga-me, há quanto tempo você está servindo com Pike? 
— Um ano e meio. 
— E quando ele começou a exprimir a insatisfação com sua posição de 

capitão da sua nave? 
— Só há pouco tempo — responde Spock, com sinceridade. — Umas 

poucas semanas, talvez. 
O aquisidor parece se satisfazer com isso. Ele murmura e muda de 

assunto. 
— Você não é humano. Acredito ter dito que é vulcana 
— Sim. 
O aquisidor aparenta saborear o fato ao rolar sua língua. 
— Como você foi servir numa nave de humanos? 
— A Federação é composta de muitas raças. Os humanos representam 

apenas uma delas. 
— Interessante. E a ambição é tão rara entre vulcanos como em 

humanos? 
— Ela é — responde Spock — quase inexistente. 
— Então, a exemplo de seu capitão, você é uma anormalidade? Por 

dentro, Spock vacila. 
— Sou diferente de outros vulcanos em muitos aspectos — argumenta. 

— O mero fato de ter escolhido servir a bordo de uma nave estelar é uma 
evidência desse fato. 

— Entendo. — A luz nos olhos de Dreen parece aumentar por um 
tempo; ele parece à beira de fazer outra pergunta; talvez outra mais 
penetrante. 

Mas não pergunta. Eles são interrompidos por um chamado do intercom, 
vindo do segundo-em-comando do aquisidor. Parece que há algum problema 



nas instalações de engenharia da nave... 
 
 
Spock tremia. As cenas oníricas finalmente liberaram-no. Com esforço, 

encontrou seu caminho de novo. Agarrou-se a ele, mantendo-se firme. E 
voltou para a longa, árdua jornada rumo à consciência. 

 
 
Em Talos IV, Pike acordou devagar. Demorou um pouco até sentir o sol 

em suas pálpebras, brilhante e vermelho vivo, e escondeu-se dele. 
Instintivamente, estendeu a mão para Vina. E, como sempre, ela estava 

lá. Abrindo os olhos, viu-a dormindo o sono dos justos, suas pálpebras 
longas flutuando como se estivessem ao vento. Sem uma única preocupação 
no mundo, ele pensou. 

Então viu alguma coisa se movendo perto da casa. Algumas gaivotas? 
Por curiosidade, virou a cabeça — e pulou de joelhos, instintivamente 
puxando Vina para trás de si. 

Alguém se aproximava deles — alguém alto e espadaúdo, com pele 
cinza e longos cabelos pretos. Alguém que não deveria estar ali, não em 
Talos IV, e certamente , não na memória de Vina. 

— Chris? — ela o puxava, acordada agora, e apreensiva. — Chris, o que 
há de errado? 

— É... — ele começou. E depois interrompeu-se. 
Não, não era quem pensava que fosse. Os traços do recém-chegado eram 

muito certos, muito justos. Sua pele, Pike via agora, sequer era cinza. 
E aquele objeto em suas mãos — o que Pike pensava que fosse uma 

arma à primeira vista — nada mais era do que um regador de jardim de 
aparência exótica. 

Inspirando fundo, desabafou: 
— Droga — disse, sentindo seu coração ainda acelerado. E de novo: — 

Droga. 
Vina estava de pé, diante dele. 
— Chris, o que é? 
Ele apontou para o visitante e inclinou a cabeça. 
— Ele. Eu o confundi com alguém... Alguém com quem trombei há 

alguns anos. 
Vina se virou e olhou para o recém-chegado, que acenou com a mão 

livre. Ela acenou de volta. Depois voltou-se para Pike de novo. 
— Viu? É só o Derret. Ele era o ajudante de minha tia. Tenho que 

admitir que não o esperava aqui também. Mas ele é bem inofensivo. 



Pike murmurou. De tempos em tempos, alguma coisa ou pessoa 
inesperada se insinuava nas fantasias que os talosianos criavam para eles. 
Isso acontecia porque os detalhes das ilusões eram tirados de seu 
inconsciente, onde as memórias geralmente eram mais completas. 

Quanto mais Derret se aproximava, menos se mostrava parecido com o 
antigo adversário de Pike. Diabos, ele era apenas um garoto, então. 

— Um fugitivo que minha tia achou na rua — Vina explicou, agora 
sabendo direitinho como a mente de seu companheiro funcionava. 

— Certo — ele murmurou. 
Ela levantou o olhar para encará-lo. 
— É um bom garoto. Eu gostava muito dele quando era criança. Ele 

olhou-a pelo rabo do olho. 
— Não se preocupe — disse. — Não vou pedir para ele cair fora. — 

Sorriu. — Além do mais, ele não pode ficar aqui para sempre, não é? Vai ter 
que voltar para casa uma hora destas. 

Vina olhou para ele com uma reprovação jocosa nos olhos. 
— Sim — respondeu. — Acho que sim. — Depois deixou-o, para ir 

saudar o homem com o regador. 
Pike observou quando ela abraçou o jovem. E estremeceu ligeiramente. 
Porque, mesmo sabendo que aquele era só o ajudante, sua mente não 

conseguia evitar somar pele cinza e cabelo preto sem obter, como resultado, 
merkaan. 



Seis 
 
Kirk se ergueu, limpou a lama poeirenta e úmida de suor de seu rosto, 

com as costas de uma manga relativamente limpa e percebeu, a princípio, 
que o teto aqui era alto o bastante para ficar em pé. Ele se acocorou e 
levantou as mãos o mais alto que pôde. Ainda nenhuma evidência de 
qualquer coisa acima dele, embora em algum lugar tinha que haver alguma 
coisa, ou o lugar não seria tão escuro. 

Apesar de ainda não poder ver um palmo diante do nariz, o capitão teve 
a impressão de que esse espaço era bem mais estável do que a caverna. 
Primeiro, porque não havia ruídos de colapso iminente. E depois, o ar estava 
limpo. 

E também, além desses fatos, havia uma aura sobre o lugar. Um 
sentimento de permanência. 

Claro, agora que havia pensado nisso, provavelmente tudo ruiria ao redor 
deles. O que era uma boa razão para irem em frente — achar de onde vinha o 
ar fresco. 

Só pela tentativa, Kirk decidiu tentar comunicar-se de novo com a nave. 
— Karras? 
— Senhor? 
— Vamos tentar o Sr. Scott de novo, está bem? Isto é, se seu 

comunicador ainda estiver funcionando. 
Ouviu ruídos arranhados abafados, enquanto Karras tirava a poeira do 

mecanismo. 
— Parece estar em boas condições, capitão. — E em seguida: — Sr. 

Scott? Sr. Scott, responda. 
Sem resposta. Aparentemente, o que estivera bloqueando os sinais ainda 

estavam no caminho. "Não exatamente uma surpresa", pensou Kirk. 
— Está tudo bem — disse. — Só pensei que valia a pena tentar. — O 

capitão olhou em volta, imaginando as figuras enlameadas de seus 
companheiros. — Owens? 

— Sim, senhor. — A resposta viera da direita de Kirk, e não muito 
longe. 

— Acha que pode andar, com alguma ajuda? 
— Com alguma ajuda, sim, senhor. 
— Vai tê-la, então. Autry: como se sente? 
— Bem, capitão. — Mas um ligeiro tremor nas palavras denunciou-lhe o 

heroísmo. 
— Conversa — concluiu Kirk. — Você está mais ferido do que 



demonstra. Karras? 
— Senhor? 
— Você e eu vamos ajudar Owens. Autry, encontre uma parede e guie-

nos até ela. 
Demorou um pouco até que o capitão, Karras e Owens se encontrassem 

no escuro. E mais ainda até se juntarem a Autry, que, obedientemente, 
descobrira uma superfície vertical. 

Juntos, seguiram os contornos ásperos da parede. Autry guiando o 
caminho, o capitão e Karras levando Owens. Seguiram assim por algum 
tempo, observando o nada, imaginando se estavam indo em frente ou apenas 
andando em círculos. 

Não falavam muito. O que havia a dizer, a não ser perguntar ao próximo 
como ele ou ela estava se ajeitando? E mesmo quando alguém fazia a 
pergunta em voz alta, a resposta era sempre a mesma: perfeito. Sem 
problema. Mesmo quando todos sabiam que não era o caso. 

Então, finalmente, a escuridão pareceu se estar organizada em níveis — 
menos opressiva em alguns lugares, em comparação a outros. Isso os 
encorajou a andarem um pouco mais depressa. E logo, em uma área em 
especial, o breu deu lugar a um cinza enevoado. 

Havia luz. E eles estavam se aproximando dela. 
— Capitão — Autry falou —, acho que vejo alguma coisa. Espero que 

meus olhos não estejam falhando. 
— Eu também espero — replicou Kirk —, porque se estiverem, então os 

meus também estão. 
Gradualmente, o cinza-escuro virou cinza-claro e o cinza-claro, algo 

ainda mais claro. Pela primeira vez, desde o desmoronamento, eles podiam 
ver um pouco como estavam. E o que viram era bem assombroso. 

Alguns meses atrás, Scotty emprestara ao capitão um livro sobre 
mitologia celta — um dos assuntos preferidos do engenheiro-chefe. O livro 
descrevia os filborgs, uma raça antiga de "gente de lama" 

Kirk se lembrou da referência ao inspecionar seus tripulantes, seus 
uniformes duros e cobertos de barro, os rostos decorados com padrões 
estranhos e espirais, como se em deferência a algum deus pagão. 

E ele estava no pior estado de todo o grupo. Uma " pessoa de lama" 
típica. 

Também ficou visível por onde estiveram andado — uma série sinuosa 
de cavernas, cada uma conectada à outra, formando uma espécie de túnel 
rústico. A configuração era pontuada de intervalos com grupos de 
estalactites e estalagmites, os quais estavam principalmente no centro da 
caverna, e eles jamais as teriam visto. 



E a passagem também não era tão grande quanto o capitão imaginava. 
Na verdade, se fosse só um pouquinho mais alto, provavelmente teria 
alcançado o teto lá perto do ponto por onde entrara. 

Owens abriu um sorriso como de um menino num circo. 
— Puxa. Tem mesmo luz lá fora. 
— A melhor coisa que vi já faz tempo — ressaltou Karras. 
De um ponto de vista, era uma sorte que a trilha deles fosse tão torta. Ao 

se expor à luz gradualmente, seus olhos tiveram tempo de se adaptar. 
Quando realmente viram a fenda na arquitetura rochosa das paredes, foi bem 
menos cegante do que poderia ter sido. 

— Conseguimos — anunciou Autry, soando aliviado. 
A abertura se alargou. Tornou-se uma saída tão alta e tão larga quanto a 

própria passagem. Não teriam problemas em sair por esta saída, observou 
Kirk. 

As plantas do lado de fora eram muito parecidas à que viram no ponto de 
desembarque, mas era mais jovem e menos robusta. O capitão reconheceu 
algumas das árvores que estivera catalogando antes de Spock ser atacado. 
Inalando, percebeu uma mistura de fortes fragrâncias da selva, que 
dispersaram o forte cheiro de terra do túnel. 

Saboreando a boa sorte, os quatro saíram para a luz quente do sol e 
olharam em volta. 

Kirk abanou a cabeça. Parecia que não tiveram tanta sorte assim, no final 
das contas. Não estavam de volta à superfície. Estavam numa imensa 
depressão, separados do verdadeiro solo da selva por muralhas de pedra com 
mais de quinze metros, talvez o resultado de um desmoronamento igual ao 
que os vitimara. Apesar de que, se um desmoronamento fosse o responsável 
por aquela cratera, deveria ter acontecido há algum tempo, pois o terreno não 
dava mostras de ter sofrido qualquer ruptura recente. Havia até árvores ali, 
ainda que fossem pequenas. 

Karras falou por todos: 
— Era bom demais para ser verdade. — Ela protegia os olhos ao 

examinar os limites superiores da superfície de pedra polida. 
— Esperem um pouco — disse Owens — Estamos em campo aberto. 

Podemos contatar a nave e pedir que nos transportem. — Consultou o 
capitão: — Certo? 

Karras mordeu o lábio. 
— Depende. Se estas paredes contêm os mesmos minérios que têm nos 

frustrado até agora... — Deu de ombros. 
Autry terminou a frase dela: 
— Neste caso, a Enterprise teria que estar quase diretamente acima de 



nós para fazer contato. 
— Claro — disse Kirk —, a nave pode muito bem estar diretamente 

acima. Não podemos ter vindo parar muito longe do ponto de desembarque, 
e o Sr. Scott é bastante experiente para manter contato visual nessas 
circunstâncias. 

Owens olhou para o capitão. 
— Podemos descobrir isso facilmente. 
Kirk concordou com a cabeça. O tripulante lhe passou seu comunicador. 

O capitão abriu-o. 
— Sr. Scott — disse —, aqui é o capitão Kirk. Repito: aqui é o capitão 

Kirk. 
Não obtiveram resposta, com não haviam obtido na caverna. A decepção 

surgiu nas faces sujas de barro. Owens suspirou. 
— Fim de tentativa. 
— Não necessariamente — insistiu Kirk. — Vamos continuar tentando. 

Eventualmente, teremos que fazer contato. 
Era verdade, certo? Mas aquilo não adiantou para dar fim à decepção 

deles. Começou a guardar o comunicador, depois parou. Estimando o peso 
do aparelho, deu outra olhada no paredão que os circundava. 

— Por outro lado, não precisamos esperar pelo "eventualmente". Owens 
olhou para ele. 

— No que está pensando, senhor? Kirk devolveu o olhar. 
— Que podíamos jogar um comunicador lá em cima. — Apontou para 

uma parte do paredão. — Assim, teríamos um alcance livre na Enterprise, 
sem nos preocuparmos com o que está ao nosso redor. 

Karras assentiu. 
— Bravo, capitão. 
— Obrigado, alferes. 
Andando rumo ao centro da cratera, Kirk procurou por uma área 

relativamente aberta acima — e encontrou uma quase diretamente acima da 
boca do túnel. Dando uns dois passos para trás, ele girou e — mantendo o 
olho no alvo — jogou o comunicador bem alto no ar. Como desejara, o 
objeto sumiu por trás do paredão e aterrissou silenciosamente em algum 
lugar além da visão. 

— Bom tiro — disse Owens, de maneira aprovadora. 
— Vamos checar para ver se não se danificou — lembrou Karras. 

Tirando seu comunicador — o último que restara a eles —, ela o abriu e 
tentou fazer contato com o gêmeo. Eles puderam ouvir um bip fraco vindo 
de cima. 

— Não parece haver qualquer problema — observou alegremente, 



fechando seu aparelho de novo. 
Autry também parecia satisfeito. 
— Então... é isso... que... 
De repente, seus joelhos se dobraram e ele se curvou sobre o capitão. 

Kirk o segurou antes que caísse no chão. 
— Estou bem — murmurou Autry. 
— Claro que está — disse o capitão. Pondo-o na relva, olhou para 

Karras. 
— Ajude-me a tirá-lo do sol. 
Juntos, arrastaram Autry para a sombra de um arbusto de folhas largas. 

Feito isso, Kirk olhou para ela. 
— Alferes, você é quem tem o medikit de emergência. 
— Sim, senhor — concordou Karras. Ajoelhando-se ao lado de Autry, 

tirou seu tricorder e monitorou-o. — Nada sério — concluiu. — É só a 
insolação. 

— Então ela percebeu alguma coisa. Afastando o cabelo de Autry, sujo 
de terra, descobriu um corte cheio de sangue em seu couro cabeludo. 

— Deve ter acontecido quando ele desmaiou — observou Kirk. 
— A-ham — disse a mulher distraidamente, tirando gaze esterilizada e 

anti-séptico. Molhando a gaze com o anti-séptico, começou a limpar a ferida 
de Autry. 

O tripulante reclamou, mas só um pouco. Em seguida, Karras tirou uma 
segunda gaze e molhou-a com emulsão de tratamento. Aplicando-a 
delicadamente na ferida, pegou a mão de Autry e a pôs sobre a gaze. 

— Segure assim um pouco — instruiu. O homem disse que o faria. 
— Bom trabalho — comentou o capitão. — Acho que o Dr. McCoy teria 

aprovado. 
A alferes sorriu ao guardar seus suprimentos de volta no medikit. 
— Obrigada, senhor. 
Owens sentou-se ruidosamente sobre uma pilha de pedras grandes. 
— E agora? Kirk encarou-o. 
— Agora vamos exercitar um pouco de paciência, Sr. Owens. — Fez 

uma pausa, lembrando que Autry não tinha o monopólio dos ferimentos por 
ali. — Também vamos dar uma olhada na sua perna. 

Karras não esperou que ele pedisse. Já estava indo na direção de Owens. 
O capitão aproveitou o tempo para analisar de novo a barreira que os 

cercava, desta vez aproximando-se para olhar melhor. Uma inspeção mais 
próxima mostrou que o que parecia ser rocha não o era, ou ao menos parte. 
Era algo mais áspero, com pequenos buracos — algo de aparência frágil. Ele 
tocou; a aparência enganara-o. Não era mais frágil do que o casco da 



Enterprise. 
Tirando o tricorder, analisou a coisa e se surpreendeu com o que 

encontrou. O tricorder mostrou-lhe que eram restos fossilizados de algum 
tipo de flora. O equivalente botânico a um coral, mas muito mais resistente. 

Kirk tentou encontrar algo para enfiar os dedos — uma fenda ou duas 
que poderia usar para se impulsionar para cima. Nada. 

Sempre fora um bom alpinista, mas não tão bom para se dar bem, sem 
lugares onde pôr as mãos e os pés. Se tivesse o equipamento adequado, o 
caso seria diferente. Sem ele... 

Não havia sequer árvores altas ao redor para fazer uma escada. Mesmo 
se cada árvore do lugar fosse empilhada uma no alto da outra, eles não 
atingiriam o topo do precipício. E elas também não eram fortes o bastante 
para serem divididas ao meio e ainda suportarem o peso de um homem. 

Ainda bem que não precisariam escalar para sair dali. Não demoraria 
muito até que Uhura registrasse o sinal do comunicador e percebesse que 
não estava perto do local de desembarque. E não muito tempo depois para 
Scotty mandar alguém para investigar. 

Sorriu para si mesmo. Eles provavelmente estavam doentes de 
preocupação na nave, como se não tivessem o suficiente para se preocupar, 
com o ataque a Spock. Podia até mesmo ver Sulu e seu grupo cavando 
furiosamente, tentando vencer as dificuldades e tirá-los de lá antes de 
sufocarem.... 

Não — àquela altura, eles provavelmente já teriam desistido. Estariam 
sentados no chão, balançando a cabeça, entre a dor e a estupefação, 
imaginando o que acontecera aos corpos de seus companheiros. 

Imagine a surpresa deles quando soubessem, por Scotty, que o capitão 
aparecera, embora não onde eles procuravam. O sorriso aumentou. Pareceria 
um milagre, não? Um verdadeiro e genuíno.... 

— Capitão Kirk! 
Os nervos de Kirk ainda estavam fracos depois da dolorosa experiência 

da caverna; ele se virou. E viu Karras ajoelhada ao lado de Owens, 
chamando-o. 

Não parecia haver nada de errado, mas ela parecia danada de agitada. 
Pousando o olhar em Autry, certificou-se de que ele descansava 
confortavelmente. Então correu para se juntar aos outros. 

Ao se aproximar, viu Karras e Owens passando os dedos sobre as pedras 
onde Owens havia se sentado. A visão intrigou-o. O que poderia ser tão 
interessante com respeito a uma pilha de rochedos, que requeria sua atenção 
imediata? 

Foi mais ou menos o que perguntou a Karras e Owens ao chegar até eles. 



Pareceram não notar o tom de irritação na sua voz. 
— Veja — disse Karras. Ela apontava para um lugar alto nos rochedos. 

Franzindo o cenho, o capitão se abaixou ao lado dela e examinou a área 
indicada. Instantaneamente, entendeu por que seu pessoal estava tão agitado. 

— Deus — sussurrou. 
A rocha tinha inscrições de uma série de hieróglifos — alguma coisa 

como os símbolos pictóricos encontrados nas tumbas dos antigos egípcios. 
Bancando o advogado do diabo, Kirk tentou vê-los como algo diferente — 
como marcações fortuitas que apenas pareciam ser hieróglifos. 

"Sem chances", decidiu. Alguém os havia feito. 
Alguém inteligente. 
Seria isso que excitara tanto Sulu, ao se referir à descoberta de Ellis? 

Teria Ellis também achado glifos como esses? 
— Sabem o que isso significa? — perguntou aos companheiros. Quando 

viu as expressões nos rostos deles, arrependeu-se do que dissera. — Sim — 
murmurou. — É claro que sabem. 

Owens falou, de qualquer modo: 
— Este planeta já teve vida inteligente. Talvez até um tipo de 

civilização. Karras assentiu. 
— Mas agora parece que não estão mais aqui. — Ela encarou o capitão. 

— A menos que estejam no subsolo, onde nossos sensores não podem 
alcançá-los. 

Kirk deu de ombros. 
— Pode ser, alferes. Mas toda civilização subterrânea que encontrei tinha 

uma razão para ser subterrânea, e uma razão danada de compulsória. 
Ele observou os arredores. 
— Exceto pela criatura que atacou Spock, este parece ser um ambiente 

bem amigável, dentro dos limites de conforto da maioria das formas de vida 
da Federação. — Voltou-se aos hieróglifos, passando o dedo na margem de 
um deles. — Claro, é possível que esta forma de vida o tenha achado hostil... 
Vamos dizer, depois que um evento sísmico alterou drasticamente o clima 
ou a mistura de elementos na atmosfera, fazendo-o ser o que é agora. Mas 
uma sociedade geralmente vai se esforçar — e muito — antes de desistir do 
sol, das estrelas e do céu. 

Owens suspirou, ainda fascinado pelos glifos. 
— Alguma coisa aconteceu ao povo que os fez. Se eles não foram para o 

subsolo... para onde foram? 
O capitão ponderou sobre o assunto. 
— Boa pergunta, tripulante. Até que alguém apareça para nos tirar daqui, 

nós bem que podemos fazer o que viemos fazer. 



A alferes tirou seu tricorder e começou a fazer gravações das inscrições. 
Owens observou-a. 

Embora estivesse tão intrigado quanto o capitão, ele ainda tinha outras 
responsabilidades. Erguendo-se, caminhou até o lugar onde Autry estava 
deitado. 

No caminho, não pôde evitar olhar para o paredão. Quanto antes visse 
alguém lá em cima, pensou, melhor. 



Sete 
 
O Guardião postou-se ao lado de Pike e sorriu. Por trás da diminuta 

figura enfiada no robe, o sol se punha num miasma de raios dourados e 
cinza. 

— Tem certeza de que não quer sentar-se? — perguntou o humano. Ele 
próprio estava sentado numa rocha lisa que era bem mais confortável do que 
aparentava. 

O talosiano abanou a cabeça enorme. Veias contraíram-se perto de suas 
têmporas. 

— Não, obrigado. Prefiro ficar em pé. — Os lábios do Guardião não se 
mexeram; Pike apenas ouviu as palavras na sua cabeça. — Por que me 
chamou aqui? 

Ocasionalmente, o antigo capitão estelar imaginava onde "aqui" era, 
exatamente, por baixo da ilusão. Algum lugar dentro do refúgio dos 
talosianos, mas... 

Não importava. Não era sobre isso que queria falar ao talosiano. 
Pike olhou na outra direção, contemplando uma outra parte do pôr-do-

sol, e o sol que o espelhava nas ondas calmas e sucessivas do mar. 
— Você não está feliz aqui? — indagou o Guardião. O humano 

resmungou. 
— Não, não é isso. Sou muito feliz aqui. Mais feliz do que mereço. — 

Fechou o semblante. — E sou grato. 
— Então o que o perturba? 
Pike se voltou para seu acompanhante. 
— Só estava pensando, só isso. Pensava sobre os meus amigos. As 

pessoas que serviram comigo. 
O talosiano assentiu. 
— Eu sei. Você quer saber o que aconteceu a eles desde que os viu pela 

última vez. 
— Sim, é isso. Especialmente Spock. Quero saber o que aconteceu a ele. 

O Guardião pareceu interessado na ressalva. 
— Por que ele em particular? Pike pensou a respeito. 
— Porque ele é muito vulnerável. Magoa-se facilmente. 
— Não entendo — informou o outro. — Spock parecia ser o membro 

mais resistente de sua tripulação... ou melhor, a do capitão Kirk. 
Observamos que ele tem mais capacidade mental e também física. Essa 
observação foi equivocada? 

— Não. Foi precisa, até onde chegou. 



— Até onde chegou? Por favor, explique. 
O humano deu de ombros. Do outro lado da água, o sol se espalhava, 

perdendo sua definição ao se fundir com o horizonte. 
— Spock é meio humano e meio vulcana Mas a maioria dos humanos o 

vê como vulcano porque ele tem a aparência de um vulcano. E a maioria dos 
vulcanos o vê como um humano porque... — Ele parou. — Droga, nem sei 
direito por que, mas eles o vêem como um humano. Então, para todos os 
propósitos e intenções, ele é um estranho. Um homem à parte. Os olhos do 
talosiano apertaram-se. Ele estava ouvindo. 

— Isso magoa Spock, mesmo que ele jamais fale a respeito. Você não 
perceberia, porque ele aparenta ser tão tremendamente superior e tudo mais, 
mas precisa de amor e aceitação mais do que qualquer um que eu tenha 
conhecido. Claro, na maioria das vezes em que tentou obter isso, ele saiu 
queimado. Não porque alguém queira magoá-lo, mas porque não o 
entendem. Eles imaginam que alguém tão digno, tão absorvido 
intelectualmente, não pode dar atenção a algo tão mundano quanto 
companheirismo. Daí, por maior que seja sua necessidade, quase nunca é 
satisfeita. 

— Lamentável — comentou o Guardião. 
— Pode apostar que é. — Ele deteve-se. — Por outro lado, é parte do 

que faz Spock ser um amigo tão bom. Quando encontra alguém em quem 
confiar, alguém de quem pode depender... ele o preza. — Pike suspirou. — 
Se for preciso, atravessa metade da galáxia por ele. Arrisca sua carreira, até 
sua vida, só para fazer o outro feliz. 

— Está falando de si mesmo — notou o Guardião. — Você é amigo 
dele. 

— Orgulho-me em ser seu amigo. — Pike olhou para as suas mãos; não 
suas mãos verdadeiras, mas as criadas pela ilusão. — É por isso que quero 
saber como ele está, como todos os meus amigos estão. Porque não consigo 
me esquecer deles, tanto quanto Spock não se esquece de mim. 

O Guardião fitou-o. 
— Acho que entendo agora. Contudo, não será simples obter a 

informação que procura. 
O humano assentiu. 
— Eu sei. Talos IV está fora dos limites da Federação. Mas vocês se 

comunicaram com Spock, não foi? Alcançaram-no com suas mentes, de 
algum modo. 

— Sim — concordou o Guardião. 
— Então, por que não podem fazer isso de novo? Por que não podem 

encontrar meus amigos, alguém que os conheça, e ver como estão? 



— Talvez possamos. É que nossas habilidades têm limitações físicas. E 
nem toda mente é tão receptiva ao contato quanto a de Spock. Todavia, 
devemos ser capazes de dizer ao menos parte do que deseja saber. 

Pike sorriu. 
— Eu agradeço — disse ao talosiano. O Guardião moveu levemente a 

cabeça. 
— Existe uma razão para você fazer esse pedido agora, não é correto? 
— Correto — o humano aquiesceu. — Vi alguém outro dia, na praia, 

que parecia um velho inimigo meu. Um indivíduo chamado Hamesaad 
Dreen. 

— Um inimigo — repetiu o Guardião. 
— Sei que parece estúpido. Era só um garoto que trabalhava para a tia de 

Vina. Mas por um momento ele parecia ser Dreen. — Sacudiu a cabeça. — 
Só um caso de identidade trocada. 

— E isso aumentou a preocupação? 
— Começou a me fazer pensar sobre o passado, e antes que eu 

percebesse... Puxa. Sabem o que dizem: uma vez capitão, sempre capitão. 
O talosiano nunca ouvira a expressão antes, mas assentiu do mesmo 

modo. 
— Vou atender ao seu pedido o melhor que puder. 
Um momento depois, Pike estava sozinho no banco de areia. Ouviu o 

vento e inalou seu cheiro fraco e doce, que se dispersava no mar. 
Era meio estúpido, não era? Mesmo que tivesse visto Dreen no outro dia, 

era tudo uma ilusão. Não havia qualquer conexão com o mundo real. 
Ainda assim, não podia evitar sentir, mesmo agora, que aquilo 

significava algo. Que havia sido algum tipo de premonição, avisando-o de 
que seus amigos estavam em perigo. 

Então lembrou-se de algo que o Guardião uma vez lhe dissera: "Não há 
coincidências, Christopher Pike. Não neste universo". 

Ponderou sobre isso por um pouco mais, até que notou Vina chegando, 
pela trilha. Ela estava envolvida num lençol colorido e alegre. 

— É aí que você está — disse. — Imaginava o que havia acontecido com 
você. 

Pike sorriu. 
— Não pude dormir. Decidi conversar com o Guardião. De repente, ela 

pareceu preocupada. 
— Com o Guardião? Para quê? 
Ela estava decididamente atraente nos últimos raios de luz. 
— Ele a abraçou. — Falo para você de manhã, está bem?  
Vina aquiesceu. Ela já sabia quando dar a ele seu espaço. 



— Está bem — concordou. 
Juntos, caminharam pela trilha de volta à casa de praia. 
 
 
Enquanto o Dr. M'Benga tentava se concentrar na análise da substância 

no sangue de Spock, não pôde evitar se distrair um pouco com o vulto do 
cirurgião-chefe da nave, impacientemente dando passos rítmicos atrás dele. 

McCoy sacudiu a cabeça. 
— Ainda não posso acreditar que nós os deixamos para trás. 

Simplesmente não posso acreditar. — Sacudiu a cabeça de novo. — Se 
tinham qualquer chance, agora já era. Não há jeito de eles terem sobrevivido. 

M'Benga fez uma pausa para olhar sobre o ombro para seu superior. 
— O capitão é um homem de muitos recursos — disse. — Eu não seria 

tão rápido ao descartá-lo. 
Mas não falou com tanta convicção quanto gostaria. Verdade seja dita, 

M'Benga também não acreditava que o capitão e seu grupo tinham 
sobrevivido. Mas por fora estava determinado a manter a mesma máscara de 
Sulu, Chekov e quase todos na nave. 

Ninguém — exceto McCoy, aparentemente — iria declarar os tripulantes 
desaparecidos como mortos, antes que houvesse uma prova. 

O homem mais velho parou de andar, olhou M'Benga e resmungou. — 
Vamos — disse —, mesmo que eles tenham conseguido sobreviver ao 
desmoronamento, mesmo que tenham conseguido não ser esmagados por 
algum bloco de rocha, onde vão conseguir ar para respirar? — Soltou um 
palavrão. — Se nós tivéssemos ido logo, poderíamos ter evitado que se 
sufocassem. Mas agora... — Sua voz diminuiu até sumir. 

M'Benga decidiu mudar de assunto. Se tinha que conversar enquanto 
estudava as amostras do sangue de Spock, que ao menos fosse sobre algo 
menos deprimente. 

— Algo interessante no briefing do Sr. Scott? — indagou. — Ou não 
pode me contar? 

McCoy torceu o nariz e deu de ombros. 
— Não, eu posso contar. Não é informação confidencial ou coisa assim. 

— Deixou-se cair num banquinho ali perto. — Parece que a colônia de 
mineração em Beta Cabrini foi ocupada por algum tipo de pirata espacial. 
Ou, mais precisamente, alguém de uma raça de piratas espaciais. O nome é 
Hamesaad Dreen. Quer as rochas que a colônia processa, e não vai hesitar 
em matar os colonos para conseguir o que quer. 

McCoy mal terminara seu relato sucinto, quando uma sombra surgiu pela 
porta aberta e atravessou a parede atrás dele. O cirurgião da nave não viu, 



mas M'Benga sim, e alguma coisa nela atraiu sua atenção. 
— Que foi? — indagou McCoy, os olhos se estreitando. — Há algo 

errado? A sombra não se moveu. Não avançou nem retrocedeu, parecia só 
ficar por 

ali. E seria imaginação de M'Benga ou estava mesmo curvada, como se 
sentisse dor? 

— Que diabo, homem, não é hora de brincadeira. — McCoy deve ter 
seguido a direção do olhar de M'Benga, porque em seguida virou-se e viu o 
que o colega estava encarando. — Que diabos — murmurou. — Quem está 
lá, afinal? 

Mas justo enquanto fazia a pergunta, o pedaço de escuridão sumiu. 
M'Benga foi até o umbral da porta e olhou dentro da sala ao lado. Estava 
vazia. Antes que percebesse, McCoy já estava a seu lado. Intrigado, o oficial 
médico chefe resmungou: 

— Aquela sombra... parecia mesmo ser uma pessoa, não? M'Benga 
assentiu. 

— Parecia muito com uma pessoa. — Mas quem estaria se esgueirando 
pela enfermaria, aparecendo e sumindo daquele jeito? Um dos outros 
médicos? Uma enfermeira? Não Christine. McCoy havia ordenado a ela que 
descansasse um pouco. 

E definitivamente não era um paciente. Eles só tinham um, e ele estava 
sedado demais para se mexer por aí. 

Ou não? 
M'Benga olhou para McCoy. Pelo olhar no rosto do homem mais velho, 

pareceu que eles chegaram à mesma conclusão ao mesmo tempo. 
Juntos, dirigiram-se para a área de tratamento intensivo. 
 
 
Uhura observou Scotty se sentar na cadeira do capitão, sem tirar a 

situação de Beta Cabrini de sua mente. De vez em quando, os olhos dele se 
erguiam, como se estivessem vendo algo promissor — e depois baixavam, 
enquanto ele murmurava palavrões e balançava a cabeça, afastando a idéia. 

A oficial de comunicações gostaria de ter mais experiência em formular 
planos de ação. Mas o capitão Kirk raramente precisava desse tipo de 
sugestão de seus oficiais. Informações sim; estratégias não. Kirk sempre 
parecia ter um ou dois truques em sua manga decorada, que eram melhores 
do qualquer coisa que seus oficiais possivelmente poderiam tê-lo 
aconselhado. 

Na última vez que Uhura fora chamada para aconselhamento tático, ela 
era uma graduanda na Academia, tomando parte das simulações de batalha. 



E mesmo assim, não era tão boa planejadora quanto alguns de seus colegas. 
Foi bastante natural que seus interesses tenham se dirigido para assuntos 

técnicos, e eventualmente para comunicações, em particular. Ela jamais seria 
uma boa capita. 

Por outro lado, Sulu e Chekov — agora sentados de costas para ela — 
tinham sido ambos treinados no currículo de comando da Academia, e 
esperavam se tornar capitães estelares algum dia. E eles não tiveram mais 
sucesso que Uhura, em encontrar um plano razoável. 

Justiça seja feita; era uma situação extremamente delicada. De acordo 
com o arquivo do computador, esse Hamesaad Dreen era capaz de quase 
tudo. Não tinha escrúpulos. A menor provocação poderia encorajá-lo a 
começar a ceifar vidas humanas em massa. 

Tinha de haver um modo de se lidar com Dreen, de detê-lo sem 
aumentar a taxa de mortalidade. Tinha de haver. Mas como? 

Uhura mal formulara a pergunta em sua mente, quando as portas do 
turboelevador se abriram e alguém entrou. Como não estava voltada para 
aquela direção, não percebeu de imediato quem era. Mas quando o vulto se 
aproximou da cadeira do capitão, não pôde evitar reconhecê-lo — e deixou 
escapar um grito de surpresa. 

— Sr. Spock! — berrou Scotty. Ele pôs-se em pé de um salto, parecendo 
francamente ter visto um fantasma. — O que diabos está fazendo aqui? 

O vulcano não se abalou. 
— Sou o oficial mais graduado da Enterprise. É minha responsabilidade 

inspecionar a ponte. 
Uhura não pôde evitar encará-lo. Era um milagre. Quando trouxeram 

Spock de Octavius IV, ele precisou de fortes sedativos para conter o veneno 
que destruía o seu corpo. Agora não mostrava qualquer sinal do veneno ou 
dos sedativos. 

— Não entendo — falou Scotty. — Se está bem e em pé, por que não fui 
informado? 

Spock ergueu uma sobrancelha. 
— O que há para informar? Eu estou aqui. 
O engenheiro-chefe pensou um pouco, depois cedeu. 
— Está mesmo. — Sorriu. — E não pense que não estou contente. 

Suponho que já tenha sido informado sobre Beta Cabrini. 
O vulcano assentiu. 
— Sim. Estou razoavelmente familiarizado com a situação. 
Uhura sorriu. Spock sabia mesmo como falar pouco. Ela já se sentia 

melhor. Tinha uma confiança no primeiro-oficial que só era suplantada pela 
sua confiança em Kirk. O estilo de Spock era um pouco diferente, mas isso 



não importava. 
De alguma maneira, sentiu, eles salvariam aqueles pobres colonos. 

Conseguiriam, de algum modo. 
— Bem — disse Scotty. — Acho que vai querer assumir o comando, 

não? — Ele se afastou para liberar a cadeira do capitão. 
Mas Spock não se mexeu para aceitá-la. 
— Na verdade, Sr. Scott, apreciaria se permanecesse em comando por 

enquanto. Preciso fazer algumas pesquisas a respeito de nossa missão atual. 
Scotty pareceu surpreso, mas obviamente estava disposto a ajudar de 

todas as formas que pudesse. 
— Certamente, Sr. Spock. Ficarei aqui o quanto quiser. 
— Obrigado — disse o primeiro-oficial. Então, sem mais uma palavra, 

retirou-se em direção ao turboelevador. Em seguida, as portas do elevador se 
fecharam atrás dele. 

Enquanto Scotty se ajeitava de volta na cadeira do capitão, ele 
casualmente olhou para Uhura. Seus olhos se encontraram e eles sorriram ao 
mesmo tempo. 

Era bom ter Spock de volta. 
 
 

McCoy estava lívido quando ele e M'Benga entraram no turboelevador. 
Sem se importar com quem ouvia, despejou uma série de palavrões. 

— Calma — disse M'Benga. — Vamos encontrá-lo, senhor. 
O oficial médico-chefe encarou as portas do elevador, desejando que se 

abrissem. 
— Já é ruim — disse — que ele tenha se levantado e saído de fininho da 

enfermaria. Depois teve o desplante de visitar a ponte e fingir que nada tinha 
acontecido. E agora nos faz correr por toda a nave feito palhaços! 

M'Benga suspirou. 
— Não acho que tenha feito de propósito. 
— De propósito ou não — reclamou McCoy —, ele está fazendo isso, 

não está? Espere até que eu ponha meus olhos neles. Eu vou... 
De repente, as portas do elevador se abriram, descortinando o corredor 

ao lado. A entrada da biblioteca ficava no seu final. 
McCoy andou a passos duros por todo o corredor circular, 

completamente preparado para descobrir que Spock sequer estava na 
biblioteca. Ele se imaginou um minuto adiante, despejando sua raiva na sala 
vazia. 

Quando as portas da biblioteca se abriram e Spock estava lá dentro, 
sentado no primeiro cubículo, o médico ficou quase em choque. Virando a 



cabeça como se nada de extraordinário estivesse acontecendo, o primeiro-
oficial cumprimentou os médicos com um olhar rápido e voltou-se para o 
terminal de computador no cubículo. 

Controlando-se, McCoy aproximou-se do vulcano, com M'Benga logo 
atrás. Olhou para a tela do terminal, que mostrava um esboço detalhado da 
colônia Beta Cabrini com minúcias de arquitetura e engenharia. 

— Seu covarde de uma figa — rosnou McCoy. Spock parou para olhá-
lo. 

— Está se referindo a mim, doutor? 
— Pode apostar que sim — disse Magro, indo direto ao ponto. — Você 

fugiu da minha enfermaria feito um ladrão no meio da noite. E por um 
motivo: não tinha estômago para me enfrentar. 

O vulcano deu de ombros — na verdade, pensou McCoy, mais um 
movimento dos músculos faciais do que de ombros. Unha visto Spock fazer 
isso tantas vezes, que sabia como era. 

— Não pareceu lógico ficar lá mais do que eu precisava — Spock 
começou. — Era óbvio que eu não precisava mais dos seus serviços. 

— Uma ova que não. Talvez eu tenha calculado mal a dosagem 
necessária para dopá-lo. Mas isso não lhe dá o direito de sair da cama como 
se estivesse totalmente curado. 

Spock o observou friamente. 
— Talvez você subestime o físico vulcano mais do que pensa. Não existe 

a possibilidade de que eu esteja mesmo curado? Que eu mesmo tenha me 
curado? 

McCoy fez cara de desdém. 
— Vamos, Spock. Não me subestime. Eu já vi você disfarçar 

desconforto físico antes. 
M'Benga escolheu aquele momento para entrar na briga. 
— Vulcanos não exatamente escondem desconforto físico — disse —, 

eles o controlam. Claro, neste caso, o Sr. Spock está fazendo mais do que 
isso; está controlando todo o seu metabolismo. — Olhou para Spock. — Mas 
a preocupação do Dr. McCoy ainda é válida, comandante. O senhor sofre de 
uma doença muito grave e nenhuma disciplina pode mudar isso. 

— Estou apto para o serviço — insistiu Spock. 
— Uma ova que está — retorquiu McCoy. Os traços do vulcano se 

endureceram. 
— Doutor, eu preciso continuar minha pesquisa. 
— Claro — disse o oficial médico chefe. — E quando houver estudado 

tudo, vai voltar à ponte, certo? 
— Esta era minha intenção, sim. McCoy sacudiu a cabeça. 



— Nada feito, amigo. Até onde posso dizer, você não está apto para o 
comando. E nós dois sabemos que não pode se sentar na cadeira do capitão, 
a não ser com o meu aval. 

Spock inspirou, depois soltou o ar. Finalmente, indagou: 
— O que você quer de mim? 
— O que eu quero? — O oficial médico sorriu de maneira seca. — Só 

um exame físico completo e mais nada. Mas seria perda de tempo. Enquanto 
você tiver esta substância alienígena em seu corpo, não posso deixar que se 
submeta a mais estresse. Pelo que sei, ate uma marcha forçada poderia matá-
lo. 

O vulcano franziu ligeiramente o cenho. 
— Muito bem — disse. — Admito que é preciso um esforço para 

controlar minhas funções metabólicas. — Pela primeira vez, Magro 
conseguiu ver o quanto custava a Spock manter aquele controle — mas só 
por um momento — e depois a fachada de normalidade estava perfeita de 
novo. 

— Ainda assim — continuou o vulcano —, devo permanecer no 
comando da Enterprise. 

— E por quê? — indagou McCoy, inclinando a cabeça. As narinas de 
Spock se inflaram. 

— Eu servia na Enterprise sob o comando do capitão Pike quando 
encontramos Hamesaad Dreen pela primeira vez. — Uma pausa. — Eu o 
conheço, doutor. Sei o alcance de comportamento do qual ele é capaz. E 
conheço a tecnologia de sua raça, pois já visitei uma de suas naves. 

— Você visitou uma das naves deles? — indagou McCoy, surpreso. O 
primeiro-oficial assentiu. 

— Sim. Foi um componente necessário ao plano do capitão Pike. Na 
verdade, eu era convidado de Dreen. 

O oficial médico chefe encarou-o. 
— Explique. 
Spock explicou. Contou a eles toda a história, do início ao fim. 
Quando terminou, todos ficaram em silêncio. E McCoy foi forçado a 

considerar o assunto sob um novo ângulo. 
Ele odiava deixar um paciente ditar seu próprio tratamento — ou a falta 

de um. Mas havia quase 300 pessoas naquela colônia de mineração. E só 
havia um Spock. 

Se o vulcano conhecia as naves dos vândalos, o modo como pensavam... 
o modo como Dreen pensava, especialmente... 

— Está bem — admitiu. — Você venceu, Spock. Se quer comandar a 
nave, não vou impedi-lo. — Apoiou-se nas costas da cadeira do primeiro-



oficial e se inclinou para frente. — Mas se eu vir que seu controle está 
falhando, que essa coisa dentro de você está assumindo o controle de novo, 
vou mandá-lo de volta para a biocama tão depressa que até mesmo a sua 
cabeça vai girar. Entendeu? 

Spock assentiu. 
— O senhor não precisa se preocupar, doutor. Não tenho vontade alguma 

de me tornar um mártir. 
McCoy tinha lá suas dúvidas. Mas, por enquanto, tinha que confiar na 

palavra do vulcano. 
— Um pedido — acrescentou o primeiro-oficial. — Eu preferiria que a 

tripulação não soubesse de meu... problema. É importante que acreditem que 
eu esteja à altura da tarefa que nos foi designada. 

O médico viu a lógica no pedido de Spock. Relutantemente, concordou. 



Oito 
 
Havia algo errado. Kirk podia sentir nos ossos. 
Não havia modo de Scotty ter demorado tanto para responder. Já havia 

se passado uma boa meia hora desde que jogara o comunicador de Owens na 
floresta acima. Àquela altura, já deveriam estar de volta à nave, agüentando 
uma rodada dos exames de McCoy, enquanto ele se certificava de que não 
estavam piores do que pareciam. 

O capitão se sentou, apoiando as costas numa árvore jovem, estudou o 
paredão e suspirou. Por que Scotty não detectara o sinal? Havia algo que 
Kirk não vira? Algum elemento que esquecera de levar em consideração? 

Ele tentou se colocar no lugar de Scotty. O que teria feito, passo a passo, 
começando com a notícia de que o grupo se perdera? 

Teria enviado o grupo de Sulu para investigar o local de desembarque, 
onde teria achado uma cratera cheia de rochas, terra e árvores quebradas. 

Eles escavariam com phasers, se não por outra razão, para achar os 
corpos. Quão fundo? Fundo o bastante para... 

Soltou um palavrão, baixinho. Fundo o bastante para perturbar a criatura 
— ou uma outra como ela? Poderia ser isso? Teria o grupo de Sulu sido 
atacado do mesmo modo que Spock havia sido? E teria o resgate deles 
monopolizado a atenção da ponte, distraindo-os para não detectarem o sinal 
do comunicador? 

O capitão abanou a cabeça. Não fazia sentido. Mesmo que algo houvesse 
acontecido a Sulu, vamos dizer, bem antes de Uhura perceber o sinal, ainda 
teria sido há algum tempo. Agora, a crise já teria passado, de um jeito ou de 
outro. E alguém teria descoberto que estavam lá. 

Uma outra coisa, então. Algo na atmosfera que evitava a comunicação? 
A pesquisa de longa distância não indicara nada, mas... 

Havia outras possibilidades, claro. A não menos provável delas era que a 
nave havia sido desviada dali. Desviada para cuidar de uma catástrofe de 
algum tipo, apesar do fato de seu capitão e três tripulantes estarem 
desaparecidos. Não seria a primeira vez que uma coisa assim aconteceria. 

Gostaria de saber o que estava acontecendo. Gostaria mesmo de saber. 
De qualquer forma, não iriam descobrir coisa alguma sentados naquele 

buraco. Se havia respostas às perguntas deles, estavam na superfície. Lá em 
cima, na floresta. De alguma maneira, teriam que achar um modo de subir. 

Por enquanto, porém, ele não verbalizou suas preocupações. Se 
acontecesse de seus temores serem infundados, não havia motivos para 
amedrontar os outros. Droga, eles tinham passado... 



— Capitão? 
Kirk se virou em resposta ao chamado de Owens. O ferido ainda estava 

sentado ao lado de Karras. 
— O que foi? — indagou, caminhando na direção deles. 
— Karras encontrou algo — informou Owens. — Algo muito 

interessante. 
— É? — indagou o capitão, parando ao lado deles. 
Karras ergueu os olhos para ele. Ela parecia um pouco distraída, como 

num transe. Em seguida, porém, abandonou-o. 
— Alferes? — indagou Kirk. 
— São os glifos — explicou ela. — Depois que gravei todos, usei o 

tricorder para fazer algumas análises. Sabe, nada complicado. Apenas 
algumas comparações básicas com dados arquivados de outras culturas 
primitivas, para tradução. Mas não pude achar nada remotamente parecido 
com eles. — Uma pausa. — Então comecei a comparar com dados de 
culturas modernas. E encontrei uma semelhança. 

Owens tinha razão. Isso era interessante. 
— Com quem? — indagou o capitão. 
— Com os dombraatu — respondeu Karras. — Uma civilização antiga, 

com capacidade de viagens espaciais. Encontramos evidências deles em pelo 
menos uma dúzia de planetas classe M, mas nenhum a sequer trinta anos-luz 
deste sistema. 

Kirk estava familiarizado com aquela cultura. 
— Ninguém jamais localizou a terra natal dos dombraatu, não é? A 

alferes assentiu com a cabeça. 
— Mas se isso forem mesmo antiguidades dos dombraatu... — Ela 

deixou a frase no ar. 
O capitão inspecionou as inscrições, desta vez num nível totalmente 

diferente de apreciação. 
— ...Então esta pode ser a terra natal dos dombraatu — concluiu. 
— Tem razão — disse Karras. 
— Mas os dombraatu viajam pelo espaço — ressaltou Kirk. — Por que 

não há qualquer outra evidência de que eles viveram aqui? Evidências de 
tecnologia, como em outros planetas onde estiveram? 

— É uma boa pergunta — concordou Karras. — As pessoas não 
adquirem capacidade de viagens interestelares da noite para o dia. — Ela 
olhou para Kirk. — Mas eu não tenho a resposta. 

O capitão ouviu a deixa na voz da tripulante. Decidiu aceitá-la. 
— Não temos a resposta ainda — emendou. Passou os dedos sobre os 

glifos. — Mas talvez eles possam dizer-nos. 



Karras o encarou com expectativa. 
— Isso significa que posso tentar traduzi-los? — indagou. 
— É o que significa — afirmou Kirk. — De fato — continuou —, pode 

considerá-la sua missão a menos que eu lhe diga o contrário. 
Ela sorriu. Era um dos sorrisos mais lindos que o capitão já tinha visto. 
— Obrigado, senhor. Ele ergueu-se. 
— Se quiser me mostrar a sua gratidão, alferes, mostre-me resultados. 

Karras aquiesceu. 
— Sim, senhor. 
Kirk encarou os rochedos que os circundavam. Agora, se pudesse achar 

um meio de sair dali... 
As portas da biblioteca deslizaram e Spock girou a cadeira para encarar a 

abertura. Logo depois, o Sr. Sulu entrou na sala. 
— Chamou, senhor? 
— Chamei, sim. — O vulcano indicou uma cadeira no cubículo 

diretamente oposto ao seu. — Por favor, sente-se. 
O humano atravessou a sala e sentou-se na cadeira. Cruzando os braços 

sobre o peito, olhou para seu oficial superior com expectativa. 
— Quando o Sr. Scott e eu conversamos na ponte — Spock começou —, 

e ele me indagou se eu havia sido informado sobre Beta Cabrini. — Ergueu 
levemente o queixo, ainda perturbado até aquele momento com a quase-
mentira. 

— Posso ter... expressado mal meu entendimento sobre a situação. Sulu 
sorriu, compreensivo. 

— Entendo, senhor. Gostaria que eu o informasse? 
— Já que o Sr. Scott é necessário na ponte, e ele me disse que seu 

entendimento sobre os dados relevantes é tão completo quanto o dele... sim, 
eu gostaria muito. 

O piloto obedeceu. Levou algum tempo, mas ele descreveu o martírio 
dos colonos detalhadamente. 

— Provavelmente é mais do que queria saber — desculpou-se ao 
terminar. 

— Mas não quis deixar de fora algo importante. Spock assentiu. 
— Neste caso, prefiro ter o maior número de informações possíveis. 

Agradeço. 
Ele já começara a voltar-se para o terminal de computador, quando Sulu 

indagou: 
— Com licença, mas posso perguntar algo ao senhor! Quero dizer, o 

computador foi muito resumido sobre o modo como o capitão Pike enganou 
Dreen. 



O vulcano murmurou, concordando. 
— Isso é verdade. Gostaria que eu ampliasse o resumo do computador? 
— Gostaria, senhor. Spock encarou o timoneiro. 
— Muito bem — disse, apoiando-se na cadeira. — Começou, como 

agora, com um pedido de socorro. Contudo, veio de uma nave, ao invés de 
uma colônia. Mais especificamente, da nave vega Lisander, a caminho de 
Gama Catalina com um suprimento extremamente necessário de 
medicamentos preciosos. Foi cercada por um trio de piratas merkaans, uma 
tríade; parece que eles freqüentemente viajam nessa configuração. Os 
merkaans já haviam começado a saquear a carga da Lisander, quando a 
Enterprise chegou. 

"O capitão Pike estabeleceu comunicação privada com o líder da tríade 
merkaan, Hamesaad Dreen. Dando sinais de que estava cansado de sua 
carreira e pronto a conseguir sua independência financeira, o capitão 
ofereceu-se para dar a Dreen conhecimento íntimo de alvos fáceis da 
Federação em troca de uma percentagem dos lucros. Mas primeiro os 
merkaans teriam que libertar a Lisander. Caso contrário, o capitão teria 
dificuldades em explicar à Frota Estelar o motivo de não ter lutado com as 
naves de Dreen. 

"Isso, aparentemente, fazia sentido para Dreen. A perspectiva de lucro 
maior no futuro esfriou seu desejo por ganho imediato. Contudo, ele não 
soltaria a Lisander sem alguma prova das intenções do capitão Pike." 

— Ele queria ter certeza de que dizia a verdade — disse Sulu. 
— Falado de outra maneira, sim. — Spock se concentrou no passado. — 

Para provar aos piratas quais eram suas prioridades, o capitão prometeu 
transportar os estoques de dilítio da Enterprise . Que, claro, podiam ser 
medidos pelos sensores de Dreen. Tudo que o pirata teria de fazer era 
abaixar seus escudos, e o cúmplice do capitão Pike seria levado a bordo com 
o dilítio. 

O timoneiro o encarou, cenho franzido com espanto. 
— Foi o senhor! Spock assentiu. 
— O próprio. Quem é mais confiável do que um vulcano? Ainda assim, 

Dreen estava desconfiado da oferta. Propôs que seu pessoal fizesse o 
transporte, um procedimento que obrigaria a Enterprise a baixar seus 
escudos. O merkaan sabia que o capitão levaria aquilo a sério. 

"Contudo, o capitão Pike gostava de correr riscos. Quando o pirata viu os 
escudos da Enterprise baixarem, acreditou na sinceridade do capitão e 
transportou-me com o dilítio. Mas Dreen não contava com a habilidade do 
nosso chefe de transporte, um sujeito chamado Abdelnaby. Enquanto Dreen 
me mostrava sua nave, incitando-me a dar mais informações sobre o capitão 



Pike, Abdelnaby simultaneamente transportava a nossa primeira-oficial e um 
grupo de oficiais de segurança ao centro de engenharia na nave capitania 
merkaan, onde tomaram o controle da nave. 

"Quando Dreen descobriu que o dilítio que eu trouxera não era dilítio 
coisa nenhuma, mas cartite comum, já era tarde demais. O capitão pedia sua 
rendição. No fim, os merkaans tiveram que voltar a seu planeta de origem 
sem a Lisander nem seus sistemas de armas de bordo, que o capitão Pike 
desarmara antes de deixá-los partir." 

O humano balançou a cabeça, em admiração indisfarçável. 
— Esse Pike era meio patife, não era? 
— Já ouvi dizerem isso — admitiu Spock. Mas não disse mais nada. 

Uma conversa como aquela era um luxo quando tinham tanto trabalho a 
concluir e planos a fazer. 

Sulu pareceu pegar a deixa. — Uma história e tanto, senhor. Mas eu 
tenho mesmo que voltar à ponte. 

— Sim — concordou o vulcano. — Obrigado por sua ajuda. 
Sulu apenas deu de ombros. E quando Spock voltou ao terminal, o 

timoneiro saiu. 
 
 
O administrador da colônia, Bradford Wayne, normalmente era uma 

pessoa afável. Mas a mera visão de Hamesaad Dreen fazia sua garganta se 
apertar de raiva. 

Quando Wayne entrou no que costumava ser seu escritório, Dreen tinha 
os pés em cima da escrivaninha do administrador. Suas botas de cano alto 
tinham derrubado o retrato da esposa e dos filhos de Wayne. A moldura 
estava no chão, partida ao meio. 

Quando o administrador se aproximou, espremido entre dois enormes 
guardas merkaans, Dreen ergueu o olhar do monitor computadorizado da 
escrivaninha, onde certamente estivera inspecionando os números de 
produção da colônia pela enésima vez. Dreen encarou Wayne com seus 
olhos escuros e despreocupados e puxou uma mexa de cabelo para trás da 
orelha. 

— Ah, o administrador. Pode se aproximar. 
Um dos merkaans empurrou o humano para frente. Rangendo os dentes 

para conter a ira, Wayne andou uns poucos passos sozinho. 
— Que foi? — indagou. 
Dreen inclinou a cabeça para o lado, fazendo seu longo cabelo preto cair 

sobre os ombros. 
— Diga-me — disse, seus traços cadavéricos transformando-se em pura 



curiosidade. — Não deixei minhas instruções claras? Não fui tão explícito 
quanto poderia ser? 

Era um jogo, e um bem cruel. Wayne o conhecia porque já o haviam 
jogado antes. Mas se tentasse fugir das regras, Dreen poderia decidir 
descontar na sua mulher e seus filhos. Então ele divertia o merkaan e jogava 
o jogo. 

— Foi muito explícito, aquisidor. Devo entender que houve um 
incidente? Dreen rosnou. 

— Pode dizer que sim. Parece que alguns de seu povo estavam relutantes 
em ajudar a aceleração dos horários de processamento. — Ele se voltou para 
o monitor e digitou um comando no teclado. — Na fábrica de durânio. — O 
merkaan ergueu os olhos de novo para encarar Wayne. — Desnecessário 
dizer que foram eliminados. 

O administrador controlou-se para não vociferar uma resposta. 
Controlou-se para não pular sobre a mesa e cravar seus dedos no pescoço de 
Dreen. Mas não pôde se controlar para não ficar com o rosto vermelho de 
raiva. 

Felizmente, os merkaans não perceberam. Eles jamais perceberiam. 
Tinham pele cinza — que sabiam sobre rostos vermelhos de raiva? 

— Aquisidor — disse Wayne —, toda essa violência é desnecessária. É 
só me chamar quando achar que há resistência, e eu farei com que essa 
resistência termine. 

Os cantos da boca de Dreen penderam para cima. 
— Vamos, administrador. Acha que tenho tempo para essas tolices? Se 

quer evitar violência, tem que se esforçar mais para fazer seu povo cooperar. 
Virando-se para um dos guardas de Wayne, ele vociferou uma seqüência 

de sons na sua língua. Os dois guardas riram. 
— Eles estão cooperando — insistiu o humano. Não pretendia dizer isso, 

mas escapou de sua boca. 
Os olhos de Dreen se voltaram para Wayne de novo e estreitaram-se. 
— Suponho que seja uma questão de interpretação — disse. A voz dele 

estava um pouco mais pesada, um pouco mais carregada. — Nesse caso, a 
única interpretação que importa é a minha. — Fez uma pausa. — Você 
concorda, não é? 

Wayne mordeu o lábio. Se pressionasse o homem, seria morto, e talvez 
outros também. Com a Frota Estelar alerta graças ao chamado de socorro, 
precisavam mais de tempo do que de heroísmos inúteis. 

Olhou nos olhos de Dreen. 
— Concordo, aquisidor. O merkaan assentiu. 
— Bom. Agora vá e faça o seu trabalho. 



Inclinando a cabeça, Wayne se virou e deixou que os guardas o levassem 
para fora. Paciência, disse a si mesmo. Espere pela hora. 

Não era isso que Chris Pike sempre lhe dizia na época que servira em 
uma nave estelar? Para enganar seu inimigo antes de atacar? Droga, não fora 
assim que Pike derrotara Dreen na primeira vez? 

O mero pensamento em seu antigo capitão era uma influência 
tranqüilizadora, enquanto Wayne saía de seu escritório e caminhava pelo 
corredor. 

 
 
"Tinha que haver um jeito", disse Kirk a si mesmo. Tinha que haver. 
Estava sentado no mesmo lugar por um tempo que parecia horas. 
O sol desaparecera há algum tempo por trás dos paredões, mas o céu 

permanecia com um azul intenso e seco. Agora o céu começava a escurecer 
um pouco, chegando perto do lilás, e ele ainda não tinha avançado no 
departamento do vamos-dar-o-fora-daqui. 

O capitão se orgulhava de sua engenhosidade, de sua habilidade em fazer 
algo sair do nada. Mas até o momento, seu desembaraço parecia ter 
encontrado um adversário à altura. 

Mais uma vez, estudou a linha de árvores jovens que cresciam no centro 
da cratera. Se fossem cortadas longitudinalmente, talvez pudessem ser 
amarradas e usadas como cordas. 

Aquilo poderia ser útil se tivessem alguém lá em cima para puxá-los. Ou 
algo na borda do precipício onde enganchar a corda. Ou ainda, alguma coisa 
feito uma âncora, leve o bastante para ser jogada quinze metros no ar, e 
pesada o bastante para ficar no lugar quando aterrissasse lá em cima. 

Lamentavelmente, eles não tinham nenhuma dessas vantagens. Naquele 
momento, uma corda faria tanto bem para eles quanto o phaser descarregado 
de Owens. 

Havia rochas ali, mas não em número suficiente para fazer uma pilha de 
quinze metros. E mesmo se houvesse, teria sido quase impossível escalá-las. 

Kirk pensara até em voltar pelo túnel que os levara até ali. Àquela altura, 
os escombros do desmoronamento deveriam ter se acomodado; o lugar 
poderia estar razoavelmente estável. Com tempo, poderiam cavar até a 
superfície. 

Por outro lado, porém, voltar lá poderia custar-lhes a vida. 
E se Sulu e seu grupo por alguma razão ainda estivessem escavando o 

lugar do fundo para cima, poderiam atingi-los por um disparo mortal de 
phaser. O capitão queria ser encontrado, mas não assim. 

— Senhor? 



O capitão se virou e viu Autry sentado perto dele. Ele parecia bem 
melhor; a única evidência da ferida na cabeça era uma saliência pequena e 
arroxeada perto da franja. Aparentemente, só precisava mesmo de um pouco 
de repouso, depois do que passaram na caverna. 

Autry estava mostrando um canudo verde-pálido — algo que se parecia 
um pouco com cana-de-açúcar. O capitão pegou e olhou para ele. 

— Algo comestível? O tripulante sorriu. 
— O tricorder de Owens diz que sim 
Kirk mordeu-o. Não apenas parecia cana-de-açúcar, mas também tinha o 

mesmo gosto. Ele olhou para Karras e Owens, que não tinham saído do local 
onde acharam os glifos. Estavam mastigando o mesmo tipo de canudo que o 
capitão trazia nas mãos. 

De fato, bem ao lado dos oficiais de ciências, havia uma pequena pilha 
de canudos. A pilha tinha aparência limpa e asseada de um coldre de phaser. 

— Parece que você é o nosso responsável pela dispensa — observou 
Kirk. Autry deu de ombros. 

— Não me importo, senhor. Nem um pouco. Assim tenho algo para 
fazer. — Olhou em volta da cratera e deu de ombros de novo. — Não tem 
muito que um oficial de segurança possa fazer por aqui. 

O capitão assentiu. Uma brisa leve agitou seu cabelo. 
— Sei o que quer dizer. Olhe, se achar que tem algum tempo, pode 

também pensar num jeito de nos tirar daqui. 
Autry o encarou como se fosse brincadeira. Levou um tempo para 

perceber que Kirk falava sério. 
— É preciso? — indagou. — Quero dizer, eles não vão nos transportar 

quando nos encontrarem? 
— Chame de um problema hipotético, então. E um bem cruel. Deus sabe 

que está me deixando empacado. 
— Com o devido respeito, capitão — Autry disse, finalmente —, mas se 

James T. Kirk não consegue ter um plano, não acho que ninguém possa. 
Kirk franziu o cenho. 
— É muito lisonjeiro — retrucou —, mas não é o que quero ouvir. Onde 

eu estaria hoje se decidisse que não seria capaz de me equiparar aos feitos de 
Garth de Izar? Ou aos de Matthew Decker ou de Christopher Pike? Em um 
cargueiro comercial, provavelmente, tentando fazer as pazes com as contas 
de carga e os recibos. 

Autry resmungou. 
— Sei o que quer dizer, senhor. 
— Bom. Agora me diga, se fosse o capitão, como nos tiraria dessa 

encrenca? 



O oficial de segurança pensou por um segundo ou dois. Balançou a 
cabeça. 

— Não sei. Acho que iria — interrompeu-se. — Não, não é uma boa 
idéia. 

— O que não é? — Kirk o incentivou. — Quero ouvir. É uma ordem. 
Autry suspirou. 

— Bem, eu ia dizer que poderíamos ficar uns nos ombros dos outros. 
Sabe, fazer uma escada humana contra uma das paredes do precipício. — 
Mudou de expressão para uma de descontentamento. — Mas isso só iria nos 
levar à metade do caminho, talvez nem isso. Ainda sobrariam uns bons oito 
metros para subir. O capitão encarou o paredão e assentiu, concordando. 

— Mas uma boa tentativa — disse a Autry. — Especialmente em prazo 
tão curto. Essa abordagem não me ocorrera até que você falou nisso. — 
Voltou-se para o oficial de segurança. — O que demonstra que até James T. 
Kirk pode precisar de uma ajuda de vez em quando. 

Autry pareceu se empertigar um pouco. 
— Entendi o recado, senhor.  
Kirk assentiu de novo. 
— Sabia que entenderia. Prossiga.  
O homem sorriu. 
— Sim, senhor. 
O capitão sorriu, também. Claro, ele também tinha pensado na idéia de 

segurarem-se uns nos ombros dos outros. Mas se dissesse isso, teria perdido 
a chance de aumentar a confiança de Autry. 

Tentava não desperdiçar essas oportunidades. Ninguém sabia quando a 
confiança de um tripulante — ou a falta dela — significaria a diferença entre 
a vida e a morte. 



Nove 
 
Por um momento, quando Kirk abriu os olhos, ele pensou que estava de 

volta à Terra. Os raios oblíquos do sol, o ar quente, as fragrâncias exóticas 
— tudo parecia ser parte de um paraíso tropical cujo nome ele não lembrava, 
mas tinha certeza de ter visitado fazia algum tempo. E era bom estar de 
volta. Tão bom esticar os braços e... 

— Capitão! 
Kirk acordou instantaneamente ao ouvir o chamado. Foi então que a 

realidade o encharcou com todo o peso de uma tempestade tetracitiana, 
dispersando seus sonhos do éden, plantando-o firmemente na cratera funda e 
frustrante de Octavius IV. 

— Capitão! 
Desta vez, reconheceu a fonte do chamado. Era Karras — e ela estava 

debruçada sobre aquelas rochas de novo — aquelas com as inscrições 
dombraatu. 

Ele se lembrava agora. Pouco antes de se acomodar na relva macia e 
marrom perto da boca do túnel, olhara na direção de Karras — e ela estava 
ocupada em traduzir os glifos até a última luz fugidia. 

Aparentemente, ela voltara ao trabalho assim que acordara. A julgar pelo 
ângulo das sombras na face oeste do paredão, aquilo poderia ter sido há uma 
hora atrás. 

Kirk acenou para mostrar a Karras que a ouvira. Então, juntando os pés 
debaixo de si, ergueu-se — e imediatamente se arrependeu do que fizera. 
Cada músculo de seu corpo estava dolorido e duro, uns bem mais do que 
outros. Parecia que tinha sido enterrado e cuspido pela terra — o que, 
pensando bem, não estava muito longe da verdade. 

Owens e Autry ainda dormiam na relva, que se estendia por uns nove 
metros. Não vendo qualquer outro motivo para acordá-los, o capitão 
caminhou até onde Karras havia se instalado. 

— Progresso? — indagou, ao se aproximar da alferes e suas pedras. 
Engraçado como já pensava nelas como possessões da moça. 

— Progresso — ela concordou. — Aqui, olhe. Vê este símbolo? 
Kirk se sentou um pouco desajeitadamente, tentando não estressar o 

corpo fatigado mais do que o necessário. Se Karras também estava dolorida, 
não demonstrava. Ele deu uma olhada na inscrição para a qual ela apontava. 

Era uma linha ascendente com seis semicírculos que saíam dela, três de 
cada lado. Se o glifo parecia com alguma coisa, era com uma árvore — algo 
na família dos chorões e salgueiros. 



Fez a observação em voz alta. Karras concordou. 
— Foi o que eu pensei — continuou — Ao menos, no princípio. Mas 

acontece que eu estava errada. Não que não existam muitas referências à 
flora daqui. — Ela tocou alguns dos glifos. — Como este aqui, e este aqui, e 
acho que este também. Mas — continuou, apontando para o primeiro que 
mostrara — este aqui quer dizer uma outra coisa. O capitão a encarou. 

— Está bem, eu desisto. 
Karras sorriu com o prazer de uma garota de colégio mais esperta que 

seu professor. 
— É uma criatura. Do tipo que nos atacou antes do desmoronamento. 
Kirk estudou o glifo com maior atenção. Podia mesmo ser uma 

representação da criatura, admitiu. Por outro lado, ele ainda achava que se 
parecia muito com uma árvore. 

— Isso é interessante — disse à alferes. — Mas... 
— Eu sei — Karras o interrompeu. — Não é exatamente surpresa que 

eles tenham um símbolo para a criatura. Afinal, na sociedade primitiva que 
produziu estas pedras, algo daquele tamanho teria atraído bastante atenção. 
Até, possivelmente, teria sido adorado como um deus. 

O capitão assentiu. 
— Tirou as palavras da minha boca. 
— Mas mesmo os deuses não atraem tanta atenção. — Karras continuou 

a apontar outras referências do glifo. Enquanto Kirk seguia os dedos ela de 
um lugar na rocha para outro, teve que reconhecer que a criatura tinha 
mesmo influência incrivelmente duradoura em quem quer que tivesse feito 
as inscrições. 

— E se houvesse um templo aqui? — sugeriu ele. — Um lugar onde os 
habitantes primitivos adoravam as criaturas? Isso explicaria a freqüência do 
glifo-criatura, não? 

— Sim, explicaria — respondeu Karras. — Se as inscrições se 
referissem apenas a este lugar. Mas não acho que o caso seja esse. 

Ele encarou-a. 
— Não acha? 
A alferes negou. 
— Acho que cada símbolo apresenta uma localização diferente. A menos 

que eu esteja enganada, senhor, isto é um mapa. 
— Um mapa — ele repetiu, sem pensar. 
— Sim. Uma guia para todos os lugares desta região onde as criaturas 

tendem a aparecer, provavelmente para poderem evitá-las. Certamente seria 
útil para alguém viajando de um lugar para outro. 

— Mas isso significaria que as criaturas sempre ficam nos mesmos 



lugares, alferes. Até mesmo formas de vida com grande senso territorial se 
movem por uma certa distância, o que tornaria o mapa como o das aparições 
bem inútil. 

Karras deu de ombros. 
— A menos que elas sejam basicamente estacionadas. Sabe, capazes de 

só fazerem incursões bem limitadas, talvez 50 metros em cada direção. 
Kirk refletiu sobre a possibilidade — bem grande, ele teve que admitir, 

dada a magnitude da criatura e a dificuldade inerente de alguém se mover no 
subterrâneo. Algo mais ocorreu a ele: 

— Se elas são relativamente estacionadas, a chave pode ser sua fonte de 
comida. O ataque a Spock parece sugerir que sejam carnívoras. Mas sua 
principal fonte de sustento pode ser algo enterrado fundo na terra. E a menos 
que seja uma substância bem comum... 

— Essa seria uma razão bem forte para a criatura ficar no mesmo lugar 
— disse a alferes, completando o raciocínio dele. 

Kirk contemplou Karras. Havia um fluxo de excitação nas suas 
bochechas que a fazia muito atraente. Ele tentou ao máximo ignorar o fato. 

— Bom trabalho — disse. — Você devia escrever uma monografia. Na 
verdade, acho que será inevitável, considerando que agora é a expert da 
Federação sobre os primitivos dombraatu. 

Ela olhou para os paredões. Estaria envergonhada? Ele achava que não. 
Karras não parecia o tipo que ficaria nervosa facilmente. 

— Antes que eu escreva qualquer coisa — lembrou ela —, temos que 
voltar à nave. — A alferes olhou-o com franqueza. — E mesmo que não 
tenha dito, existe alguma dúvida sobre isso, não é? 

Kirk poderia ter mentido, mas ela teria percebido. 
— Sim — disse. — A menos, a curto prazo. — Ele sorriu de modo triste. 

— Está começando a parecer que estaremos sozinhos por algum tempo. Se 
alguém viesse nos resgatar, provavelmente já o teriam feito agora. 

Karras pareceu aceitar bem o fato. 
— O que acha que aconteceu? O que teria acontecido, de fato? 
— Não sei — respondeu. Pegou uma pedrinha e jogou-a de lado num 

monte de relva amarelada. — Tudo em que posso pensar é que não somos o 
único problema deles. Talvez algo os tenha obrigado a ir embora. Algum 
tipo de emergência. 

Ela suspirou. 
— Espero que seja isso, senhor. Espero... — ela se interrompeu, 

pensando melhor no que ia dizer. 
O capitão, porém, viu o que era em seus olhos. Naves estelares tinham 

uma inclinação para todos os tipos de desastre, mesmo numa órbita 



aparentemente segura. E ainda que fosse improvável que Scotty deixasse 
alguma coisa acontecer à Enterprise, não havia como descartar a hipótese. 

Ainda assim, a teoria dele era a mais provável. Ao menos, era o que dizia 
a si mesmo. 

Limpou as mãos, sofrendo quando elas reclamaram o castigo que tinham 
passado na caverna. 

— Até sabermos com certeza — declarou —, vamos fazer o melhor que 
pudermos. 

Karras cerrou a mandíbula. 
— Sim, senhor. Kirk se ergueu. 
— Esse é o espírito, alferes. — Inclinou a cabeça na direção dos canudos 

que Autry tinha juntado no dia anterior. — Acho que vou tomar o café da 
manhã. Vai querer? 

Ela negaceou de novo. 
— Não, obrigada. — Sua boca se ergueu nos contornos, de maneira 

amistosa. — Acho que vou voltar à minha pesquisa. Sabe, para aquela 
monografia. Ele a olhou longamente, sentindo-se mais maternal do que 
gostaria. 

— Você tem que comer, alferes. 
O sorriso dela se ampliou quando pensou sobre o assunto. 
— Está bem — disse, afinal. — Agradeço, senhor. 
— Sem problemas — disse ele, rumando para a pilha impecavelmente 

organizada de canudos. Na metade do caminho, percebeu que Autry e 
Owens estavam acordando. 

Ambos precisariam de cuidados médicos. E Karras, embora prestativa, 
não era profissional. Teria sido bom ter McCoy com eles. 

Por outro lado, talvez não fosse tão bom. O capitão até podia ouvi-lo: 
Cana-de-açúcar, é? Maravilha. Até que alguém chegue e nos encontre, 
todos nossos dentes já terão apodrecido e caído de nossas bocas! 

Talvez fosse melhor que o médico estivesse noutro lugar — na nave, 
cuidando de Spock. Kirk fez uma pausa. Spock. 

Quando ele foi transportado, estava com um quadro estável. Foi isso que 
Magro dissera: estável. E aquilo era metade da batalha, não era? 

Tudo que McCoy teria que fazer era tirar aquele veneno ou o que fosse 
do corpo do vulcano. Brincadeira de criança. O capitão já o vira fazer isso 
centenas de vezes antes com uma centena de substâncias alienígenas. 
Mordeu o lábio. Definitivamente, era brincadeira de criança. 

Mas e se o temor de Karras estivesse certo? E se algo houvesse 
acontecido à Enterprise! Sua garganta apertou-se. 

Não. Eles tinham sido chamados. É isso ,insistiu. Tem que ser isso. 



E, de qualquer forma, não havia nada que pudesse fazer para ajudar. Sua 
tarefa, sua única tarefa era achar uma rota de fuga daquele buraco. 

De repente, se deu conta de que parará em frente ao estoque de comida 
de Autry e lembrou-se por que viera ali, para começar: café da manhã. 
Acocorando-se, pegou alguns canudos com aparência suculenta. Em seguida, 
desafiando as pernas doloridas a se esticarem, dirigiu-se de volta a Karras e 
às rochas. 

— O de sempre, Pavel? 
Chekov ergueu o olhar, viu Sulu do outro lado do convés de recreação e 

imaginou como teria chegado até ali tão rapidamente. "Sou assim tão 
distraído?", indagou-se. 

— Por favor — respondeu. 
Sulu voltou-se para Beaumont, que estava praticando suas razoáveis 

habilidades culinárias naquele turno, como fazia todas as semanas, a essa 
mesma hora. Vestido com o tradicional avental branco de chef, Beaumont 
ficou atrás de uma bateria de queimadores de gás, cobertos por panelas e 
caçarolas. Embora Chekov não pudesse ouvir o que eles diziam, sabia o que 
seu amigo pedira. 

Presunto e pierogues — o presunto grosso, saboroso e crocante nas 
bordas, as pierogues com recheio de batata cobertas por generosas camadas 
de creme azedo gelado — exatamente de acordo com a receita que 
Beaumont recebera de Chekov. Logo depois, o chef começou a preparar a 
refeição pedida. E não uma porção, mas duas. Ultimamente, reparava o 
navegador, Sulu tinha pego o gosto pela versão russa de Chekov de um café 
da manhã bom e forte. 

Poucos minutos mais tarde, o timoneiro ergueu duas bandejas bem 
guarnecidas e fumegantes, completas com café, e retornou à mesa. Mas 
mesmo a perspectiva de um petisco de dar água na boca não dispersava a 
ansiedade de Chekov. 

Numa hora como essa, seu lugar era no console de navegação, não em 
uma mesa de refeições. Certo, não havia necessidade imediata para estar na 
ponte, considerando que terminara de traçar o curso há mais de dez horas. 
Mas e se surgisse algum imprevisto? E se uma correção de curso fosse 
necessária repentinamente? 

Não que DeSalle não fosse capaz disso. Ele era muito capaz. De fato, até 
que o russo obtivesse o seu lugar tão esperado na Enterprise, DeSalle tinha 
sido o protagonista nos controles de navegação. Fora apenas nos últimos 
meses que o tenente optara por um espectro mais amplo de deveres. 

Não, habilidade nada tinha a ver com isso. Mas Chekov sentia que, em 
uma crise, tinha que estar na linha de frente. Droga, ele sempre se sentira 



assim — mesmo quando jovem, quando era o artilheiro mais motivado do 
circuito de futebol do primário. Não necessariamente o mais habilidoso, 
admitia, mas sempre era aquele que buscava a bola quando seu time atacava 
e o tempo estava quase no fim. 

Era essa mesma qualidade — o desejo de assumir responsabilidade por 
um chute, seu medo do que aconteceria se falhasse — que o fazia tão 
adorado pelo treinador do time. E foi a sugestão de seu treinador, um ex-
oficial de segurança da Frota Estelar, que fizera Chekov começar a pensar 
seriamente numa carreira no espaço. Logo ele seguia os feitos dos capitães 
mais audaciosos da Frota — um seleto grupo que veio a incluir um intrépido 
americano chamado Jim Kirk. 

Havia outra razão pela qual Chekov queria estar na ponte. Com o capitão 
desaparecido e talvez — não. Não terminou o pensamento mesmo na 
privacidade de seu própria mente. Com o capitão desaparecido, sentia que 
ele e os outros em quem Kirk confiava tinham que preencher o vazio. 

— Pavel? 
Assim que os olhos do russo entraram em foco, ele notou que Sulu 

estava sentado à mesa e que o prato dele estava meio vazio, em contraste 
com o de Chekov, que estava cheio e esfriando. 

Ele sorriu em desculpas ao amigo timoneiro. 
— Há quanto tempo estou sentado assim? Sulu sorriu. 
— Bem — disse —, eu já o vi traçar um curso por um cinturão de 

asteróides em menos tempo. 
Chekov abanou a cabeça. 
— Desculpe. É só que... 
— Eu sei. Você quer estar junto da ação. — O piloto se inclinou para 

frente. — Eu também. Mas por ora o melhor que podemos fazer é tentar 
relaxar. Logo o Sr. Spock vai precisar de nós. E não vamos ajudar ninguém 
se aparecermos famintos e cansados. Concorda? 

O alferes murmurou: 
— Como posso não concordar quando você põe a coisa desta forma? 
— Bom. Então comece a trabalhar nesses pierogues e relaxe. 
Com esforço, Chekov se obrigou a limpar sua mente e começar a comer. 

A primeira garfada o fez desejar ter seguido o conselho de Sulu antes. 
— Estão ótimos — disse. O timoneiro sorriu. 
— Vive la difference. 
Os olhos de Chekov se estreitaram. 
— O que você disse a Beaumont para fazer com eles? 
— Eu sei — adiantou-se Sulu. — É um sacrilégio fazer experiências 

com uma antiga fórmula da família, Chekov. Mas me pareceu que um pouco 



de canela cairia bem. 
O alferes comeu outra garfada e pensou melhor. Ele tinha que admitir 

que tinha sido um progresso. 
— Bem — disse. — Suponho que minha mãe não se importe com seu 

tempero, já que você acrescentou uma especiaria russa. 
Sulu o encarou, incrédulo. 
— Pavel, canela não é uma especiaria russa. Se não estou enganado, foi 

trazida pelos antigos gregos. Ou talvez fossem os romanos. Mas certamente 
não foram os russos. 

— Bobagem — disse Chekov. — Os czares usavam isso para temperar 
seus drinques. Eram muito apreciados na corte real. 

Sulu resmungou — assim que o tenente Leslie apareceu na mesa com 
uma bandeja cheia. Eles olharam para ele. 

— Incomodo se sentar? 
— Não mesmo — replicou o timoneiro. — De fato, gostaria que se 

sentasse. A menos, é claro, que você vá dizer que o molho soyu foi 
inventado em Topeka. 

O musculoso oficial de segurança o encarou num jeito pétreo. 
— Topeka? 
— Oh — disse Sulu. — Esqueci. Você não nasceu na Terra. Topeka é 

uma cidade do Meio-Oeste americano. 
Chekov encarou o recém-chegado. 
— Não preste atenção ao meu colega. Ele só está um pouco confuso. 
— Tudo bem — Leslie respondeu, pondo sua bandeja entre a do 

timoneiro e a do navegador. Puxando uma cadeira, sentou-se. 
— Então — Sulu começou. — O que há de novo na segurança? Leslie 

deu de ombros, enquanto atacava seu café da manhã. 
— Não muito. Como está o Sr. Spock? Ainda se agüentando? A 

sobrancelha de Sulu ergueu-se. 
— Que quer dizer? 
O oficial de segurança ergueu os olhos. 
— Sabe, com aquele veneno dentro dele. Aquele para o qual os médicos 

não conseguem encontrar uma cura. 
Chekov olhou para o piloto. 
— Pensei que Spock estivesse curado. 
— Eu também — acrescentou Sulu. — Quando o vimos na ponte, ele 

parecia ótimo. 
Leslie balançou a cabeça. 
— Não foi o que me contaram. Annie Ferrara... Sabem, a enfermeira 

nova que pegamos na Base Estar 19. Disse-me que o Sr. Spock ainda está 



doente. Ele só está escondendo com algum tipo de disciplina vulcana. 
— Vamos — disse o timoneiro. — Você está brincando, certo? 
— Claro — ecoou Chekov. — Aposto que se perguntarmos à enfermeira 

Ferrara ela nem vai saber do que estamos falando. 
Leslie deu de ombros. 
— Vão em frente — disse a eles. — Perguntem. 
Por uns segundos, ninguém falou. Então Sulu recostou-se na cadeira. Ele 

pareceu sério ao se virar para Chekov. 
— Ele não está brincando, Pavel. O russo assentiu. 
— Eu sei. 
Chekov pensou em Spock, trancando a dor dentro de si enquanto fingia 

estar totalmente pronto em sua mente e seu corpo. Quanto tempo poderia 
manter a mentira? Alguns dias? Uma semana? 

E quanto dele seria distraído com o problema, quando chegassem a Beta 
Cabrini? Quanto de si poderia devotar para ajudar os colonos? Quanto a 
doença afetaria seu julgamento? 

— Talvez tenha sido por isso que Spock foi à biblioteca — Sulu 
murmurou. E depois, mais alto: — Talvez não pudesse ficar na ponte sem se 
denunciar. 

Fazia sentido, não? Chekov falou uma palavrão em sua língua natal. 
Mais do que nunca, queria estar na ponte. Se o Sr. Spock estivesse 

mesmo mal, iria precisar de toda ajuda que pudesse. 
Mas o argumento de Sulu ainda era válido. Era melhor descansar agora e 

estar pronto para quando chegassem a Beta Cabrini. 
Franzindo o cenho, empurrou o prato para um lado e desejou poder 

dormir melhor do que tinha comido. Diabos, odiava períodos de descanso. 



Dez 
 
O controle escapava-lhe. 
Spock se apoiou no encosto da cadeira e fechou os olhos. Tinha que se 

concentrar, retomar o controle de suas funções metabólicas. Felizmente, 
estava sozinho na biblioteca. Não havia ninguém ali para vê-lo ranger os 
dentes, os tendões no seu pescoço se enrolando, os vasos sangüíneos nas 
suas têmporas se eriçando como pequenas serpentes verdes. 

Lembranças começaram a subir à superfície de sua consciência como 
bolhas grandes e vagarosas. Como subiram quando ele estava deitado na 
enfermaria, tentando dispersar o peso do sedativo. Não eram delírios, mas 
sim o resíduo emocional de suas contemplações, liberados por seu tormento 
interior... 

 
 
Imagem: Christopher Pike, nu da cintura para cima, sua pele brilhando 

de suor na luz enquanto bate de novo e de novo na grande bolsa estufada 
pendendo do teto. Ele trabalha duro. Repentinamente, sente que não está só. 
Um olhar — de olhos azuis, intenso, raivoso. Depois, o relaxamento das 
sobrancelhas escuras quando reconhece quem entra no ginásio. 

— Desculpe ter olhado para você deste jeito, Spock. 
— Sou eu quem lhe deve desculpas, senhor. Deveria tê-lo informado 

antecipadamente de minha necessidade em vê-lo. 
— Tudo bem. O que é? 
Os punhos nus do capitão estão vermelhos e sangrando. É difícil ignorar 

— ainda mais quando o sangue vermelho ainda é uma novidade. 
— Acredito ter descoberto o que — ou mais especificamente quem — 

matou a tripulação da Telemakhos. 
Pike se afasta da bolsa, massageando suas mãos distraidamente. 
— Encontrou algo nos destroços? 
— Sim, senhor. Um vírus, ainda vivo nos aposentos do capitão. O 

humano fica interessado. 
— A única parte da Telemakhos onde o suporte de vida ainda estava 

funcionando. 
— Está correto. Pelo que sabemos, este vírus existe apenas em dois 

planetas: Mercenam IV e C’tinaia VII. 
O capitão digere a informação. Seu olhos brilham. 
— E Mercenam IV foi destruída há um ano por uma supernova. O que 

significa que os c'tinai estavam por trás do massacre. 



— Parece que sim, senhor. 
Pike sorri. Não é uma indicação de alegria. 
— Excelente, tenente. Vou contatar o almirante Penn. Ele vai querer 

saber que os c'tinai estão buscando guerra de novo. — Uma pausa. — Bom 
trabalho, Spock. 

Não há resposta. Em Vulcano, é simplesmente esperado que se faça o 
máximo para produzir os resultados desejados. Entre humanos, 
aparentemente, este não era sempre o caso. 

— Não fique envergonhado, Spock. Você provavelmente salvou 
centenas de vidas. Da próxima vez que os c'tinai aparecerem, estaremos 
preparados para eles. 

Não há resposta para isso também, mas ele consegue uma: 
— Estou feliz que esteja satisfeito com meus esforços. 
— Só é uma pena — diz o capitão —, que não pudemos saber sobre eles 

a tempo de salvar a Telemakhos. — Ele sacode a cabeça. — Com uma 
tripulação de duzentos e noventa pessoas. — Seu rosto se endurece. — E um 
capitão que conhecia os melhores poços d'água em Anacartheginia. 

Sem aviso, ele se vira e chuta selvagemente o saco. Ouve-se um barulho 
abafado e o objeto balança para trás. Antes que tenha voltado, Pike já havia 
agarrado a camisa do uniforme pendurada na parede e está a caminho da 
porta. 

Não há nada a fazer, a não ser segui-lo. 
 
 
Imagem: A mulher chamada de Número Um, concentrada em um 

console de controles cheio de luzes, seu semblante inexpressivo fixo no 
efeito âmbar estroboscópico. Seus dedos longos e finos voam sobre o teclado 
como se tivessem vida própria. 

Ela parece alheia ao tempo passado desde o transporte deles à estação 
erlanita, bem como à reação em cadeia do núcleo de força da estação que em 
breve destruirá as instalações há muito abandonadas e tudo dentro delas. 
Tudo o que a preocupa é que eles copiem o maior número possível de dados 
estocados no computador da estação. 

Normalmente, isso poderia ser conseguido com uma transmissão pré-
colocada. Contudo, o computador erlanita não estava em bom estado. Era 
necessário manter a ligação manualmente. 

— Chegando ao ponto máximo — avisa-a. 
Só há apenas um leve movimento em seu rosto. 
— Diga-me quando chegarmos a isso, Sr. Spock. Seria uma reprimenda? 
— Sim, comandante. 



Além do próprio Spock, Número Um é a coisa mais próxima de um 
vulcano na nave. Às vezes é difícil para ele lembrar que ela é humana. 

— Atingimos o ponto máximo. A garrafa magnética pode se romper a 
qualquer momento. 

— Obrigada, tenente. — A voz dela não tem qualquer inflexão. Está 
hipnotizada com a possibilidade de preservar a experiência erlanita, embora 
aquilo provavelmente contribua pouco ou nada para o avanço da ciência da 
Federação. 

Conhecimento pelo amor ao conhecimento. Ele reconhece que este é 
ponto de vista estritamente Vulcano. 

— A garrafa está se quebrando. Nenhuma rachadura ainda. 
Desta vez, a única resposta dela é um murmúrio distraído. Mais do que 

nunca, os dedos de Número Um se mexem com rapidez, lutando para 
maximizar o fluxo de dados para a Enterprise. 

Do outro lado da ponte de comando erlanita, um painel sai voando em 
meio ao um gêiser de faíscas brancas e chamas azuis. Um pequeno pedaço 
de metal incandescente aterrissa perto das botas da primeira-oficial. Ela 
parece não notar. 

— Reversão de energia — diz a ela, falando acima do som sibilante 
vindo da área do painel estourado. — Suporte de vida falhando. 

— Implementar sistema de apoio — ela solicita. Há um tom de urgência 
em sua voz que trai sua calma exterior. 

— Implementando. — Mas não há resposta. Talvez o mecanismo de 
back-up tenha sido danificado pela mesma coisa que danificou o sistema 
primário. Talvez tivesse falhado há muito tempo, antes mesmo de a 
Enterprise ter descoberto a estação. — Não existe back-up, comandante. 

Ela solta um palavrão, sem tirar os olhos dos controles à sua frente. 
Surge uma nova explosão, pior do que a primeira, e um segundo painel se 
solta. O cheiro de carbono enche o ar; fumaça preta em grandes rolos 
preenche a sala. 

Os comunicadores deles soam. Número Um ignora o seu. Ele faz o 
mesmo, imaginando se está fazendo a coisa certa. 

A ponte treme. Ele vê o motivo. 
— Há um rombo nos escudos. A explosão é iminente. — Depois, mais 

alto: — Temos que sair daqui! 
Ela o encara, os olhos vermelhos ardendo com a fumaça. 
— Você vai, Spock. 
— Não. Nós vamos juntos... ou não vamos. 
Ela ainda hesita, mas só um segundo. Abrindo o comunicador, diz: 
— Dois para subir. Acionar. 



Enquanto eles se desmaterializam, ele acredita ter visto o painel à sua 
frente explodir em chamar azuis e brancas, envolvendo-o. Mas não pode ter 
certeza. 

Em seguida, está na plataforma do transporte. Número Um está de pé ao 
seu lado. 

— Você está bem? — ela pergunta. Ele faz que sim. 
— E você? 
Ela dá de ombros. E desmaia. 
Quando ela cai, ele vê o rasgo enfumaçado e cheio de sangue de sua 

túnica. Olha para Abdelnaby, o chefe do transporte. O homem já está 
chamando por socorro. 

Mas Spock não pode esperar. Erguendo a primeira-oficial em seus 
braços, carrega-a até a enfermaria. 

 
 
Imagem: Phillip Boyce, cirurgião da nave, em sua festa de aniversário. 

Delicado e grisalho, ele está diante de uma pequena multidão de convivas no 
convés de recreação. Franze o cenho ao mexer o conhaque sauriano no seu 
copo. 

— Vocês não deviam — diz. — E estou falando sério. 
— Ora vamos — diz alguém — Se não fizéssemos, você nunca nos 

perdoaria. — Risadas soam. 
Boyce balança a cabeça. 
— Isso é o que você pensa. Eu bem que poderia estar no meu 

alojamento, cochilando, examinando memórias de minha juventude 
desperdiçada. 

Mais risadas. O indivíduo que falou alto avança pelo burburinho. 
Revela-se ser o capitão Pike. Com uma seriedade desapaixonada, ele põe seu 
braço em volta do homem mais velho e ergue o copo, propondo um brinde: 

— Ao meu oficial médico chefe. Que ele jamais se sinta tão velho 
quanto diz. 

Palmas irrompem. Copos são erguidos e esvaziados. Os olhos azuis-
claros do médico parecem reluzir. Desta vez, ele está sem palavras. 

Uma voz surge no sistema de intercom, pedindo a presença de um dos 
tripulantes na ponte. Parece ser uma pequena emergência, e o capitão se 
certifica de que não é nada que requeira sua presença. Um oficial é enviado, 
embora Spock não note quem foi. Está curioso demais com o 
comportamento de Boyce. 

— Não suponho que consiga fazer o resto de vocês ir com ele — sugere 
o médico. 



A idéia encontra uma negativa ruidosa. 
— E agora — continua Pike —, a pièce de resistance. — Todos os olhos 

se voltam, enquanto ele gesticula para a porta aberta. —Tudo bem, Garrison. 
Traga para cá. 

Em seguida, Garrison e Pitcairn trazem uma maça da enfermaria à sala. 
Nela, um imenso bolo de aniversário, aceso com mais velas do que se pode 
contar à primeira vista. 

— Essa aí é a minha maça! — reclama Boyce, fazendo-se de indignado. 
Ele encara o capitão. — É melhor você tirar essa monstruosidade daí e dar 
logo para alguém. A Frota não perdoa o uso inadequado de equipamento 
médico. 

— Não se preocupe — garante o capitão. — Já falei com o almirante 
Perm. Ele deu sua garantia oficial de aprovação, desde que guardemos para 
ele um pedaço com uma flor em cima. 

A maioria dos que estão ali, porém, não ouve o diálogo. Estão muito 
ocupados dando lugar para o bolo. 

— E quantos anos vai fazer? — Garrison pergunta ao médico, espiando 
por entre o ajuntamento de velas. 

Boyce faz uma careta. Mas antes que possa responder, um cheiro 
estranho adentra a cabina de recreação. Pessoas se olham interrogativamente. 

— Espero que não seja o bolo — diz alguém. 
A ordenança Colt aponta para a grade de ventilação. 
— Olhem. 
Gás amarelo, em grossos rolos, vai entrando devagar pela abertura. 

Obviamente, aquela é a fonte do odor. Há gritos de alarme e a sala começa a 
se esvaziar. 

— Sabe — diz o capitão para Boyce —, se eu não o conhecesse bem, 
diria que você planejou isso só para não ter que dizer sua idade. 

O doutor sorri. 
— Não. Mas agora que falou, não teria sido uma má idéia. 
Só mais tarde a origem do gás é descoberta: um acidente na área de 

carga, onde um ácido inadvertidamente se espalhou pelos depósitos 
minerais. 

 
 
Imagem: Navegador José Tyler, aparentando estar corado sobre a borda 

de sua xícara de café. Seu rubor é acentuado pela cor marrom-dourada de 
seus cabelos e sobrancelhas. 

Na mesa ao lado, Garrison e Seller estão falando mais alto do que o 
necessário. Parece que os comentários deles são, na verdade, mais dirigidos 



a Tyler do que um ao outro. 
— A princesa? — pergunta Sellers. 
— Isso mesmo — responde Garrison. 
— Aquela de Kalajia VII? 
— Ela mesma. 
Sellers se recosta na cadeira. 
— Eu só acho meio difícil de acreditar. Sabe, a moça é linda. 
— Sei que parece loucura. — Garrison dá uma olhada em Tyler, embora 

Tyler pareça não notar. — Droga, eu também não acreditei, a princípio. Mas 
Mancuso jura que viu tudo. 

Tyler faz um muxoxo e toma seu café. Ele não parece gostar da conversa 
de Garrison e Sellers, mas ainda assim fica no convés de recreação. 

Um vulcano teria saído há algum tempo. É difícil ver a lógica de se 
submeter a um abuso desnecessário. 

— Tenente? 
O navegador ergue os olhos. 
— Sim, Spock? 
— Você parece desconfortável. Tyler ri. 
— O que lhe deu essa impressão? 
— Sua compleição. Já observei que humanos só ficam dessa cor ao 

experimentar alguma forma de desconforto. 
O navegador pousa sua xícara de café. 
— Bem — diz baixinho —, você me pegou. Acho que estou mesmo um 

pouco desconfortável. 
— Então por que permanece aqui? Tyler se inclina para a frente. 
— É minha experiência que essas coisas somem mais depressa se você 

as aborda como um homem. Sabe, mostrar a todos que não vai deixá-los 
pegarem você. 

— Por " essas coisas" você quer dizer ligações românticas? 
— Não exatamente. Quero dizer rumores de ligações românticas. 
— Rumores. 
— Sim. 
— Então essas ligações não existem? O navegador dá de ombros. 
— Eu não disse isso. 
É verdade, não disse. Spock reconhece o fato. 
— Sabe, tenente, de onde venho não se conta vantagem. 
— Conta vantagem? 
— Envolver-se numa dessas ligações de que você falava e comentar 

sobre ela depois. Simplesmente não é cavalheiresco. 
— Entendo. Você está protegendo a privacidade do outro envolvido. 



— Exato. 
— Mas se os rumores são falsos, por que não diz isso? Não seria a forma 

mais simples de proteger a privacidade do outro envolvido? 
— Não necessariamente, Spock. Algumas pessoas não vão acreditar em 

você. E quanto mais você disser que nada aconteceu, mais vão acreditar que 
alguma coisa aconteceu. — Uma pausa. — Além disso, se eu protestar 
somente quando as histórias são falsas, quando eu ficar em silêncio, terá o 
efeito de uma confissão. 

— É um assunto mais complexo do que eu suspeitava. 
— Eu é que sei — diz Tyler. 
Atrás dele, a porta do convés de recreação abre-se. A princesa kalajiana 

— de volta a seu planeta depois de concluir negociações bem-sucedidas de 
comércio com alguns membros da Federação — entra na sala. Todos os 
olhos se voltam para ela — exceto os de Tyler. Depois de um tempo, ele 
também se vira. 

Ela é mesmo linda. É difícil evitar de reparar. É uma beleza que parece 
transcender diferenças culturais. 

Por um momento, os olhos dela procuram pela sala. Então eles se 
acendem ao ver Tyler. 

A princesa vai até o navegador e, sem uma palavra de explicação, 
inclina-se e o beija ardentemente na boca. Seus olhos se encontram e a 
natureza do intercâmbio é bem clara. Finalmente, a princesa sai. 

Ninguém se mexe. Ninguém parece sequer respirar. 
E Tyler quem quebra a atmosfera. Com o rosto mais avermelhado que 

antes, volta-se para a mesa que o separa de Spock, pega sua xícara de café e, 
alto o bastante para todos os presentes ouvirem, diz: — Tá bom. Você me 
pegou desta vez. 

 
 
Imagem: A ordenança Colt, felinamente, deixa para trás o rebelde 

dindamori que acabara de nocautear com um phaser bem mirado. O cabelo 
louro meio cor de areia está amarrado num rabo de cavalo, seus olhos verdes 
exibindo nada além do costumeiro bom humor. Cada movimento de Colt é 
concentrado ao avançar pelo corredor do palácio. 

Os sentimentos da ordenança pelo capitão Pike não são segredo, mesmo 
para Spock, embora nem ele nem qualquer outra pessoa discutisse sobre eles. 
Quando ela soube que o capitão estava em perigo, capturado com o 
governador planetário pela facção de militantes de Dindamor que se 
opunham à Federação, ela foi a primeira voluntária para o grupo de resgate. 

Como formas circulares são poderosos símbolos nos mitos dindamori, o 



palácio tem o formato de uma roda, com o gabinete do governador no centro 
e os corredores principais saindo como raios. Eles estão caminhando por um 
destes raios, tentando eliminar os guardar no perímetro e chegar ao 
prisioneiros, sem alertar o resto dos rebeldes. No meio tempo, no lado oposto 
do complexo, um time composto pela Número Um e o tenente Tyler tenta 
fazer o mesmo. 

Eles têm que andar rápido. Se os rebeldes no gabinete do governador 
tentassem contatar o guarda que Colt abatera, iriam saber que algo estava 
errado. Spock corre atrás da fêmea humana, os sentidos alertas. 

Colt pára na junção da passagem principal com uma perpendicular e ele 
alcança-a. Ela põe a cabeça ao redor da esquina para ver, não enxerga 
viv’alma e gesticula para ele aproximar-se. De novo, eles devem proceder 
com tanta pressa quanto puderem. 

Outra junção — sem guardas, como a primeira. Estão à distância de 
alguns passos do gabinete. Terão que ter mais tão cautela, tão próximos do 
objetivo. 

Mas a sorte está com eles; ninguém os desafia. Alcançam o gabinete e 
espiam para dentro pela porção transparente acima da porta; Spock de um 
lado e Colt de outro. 

O local de trabalho do governador é disposto como uma miniatura do 
próprio palácio. Terminais de computador nos pisos em forma de torta e 
unidades de medialink estão separados e definidos por seis passagens, cada 
uma levando a uma porta — como aquela atrás da qual Spock e Colt se 
escondiam — e a uma área no centro da sala. 

Há apenas um móvel naquele espaço aberto: a mesa do governador. Está 
agora cercada por uma pequena multidão, que por usa vez está cercada por 
uma meia dúzia de dispositivos de medialink. 

Não é difícil localizar Pike. Os dindamori são vermelhos como rubis e 
coberto por escamas parecidas com as de peixe. Há cinco deles na sala, 
incluindo o governador. Até o momento, parece, ninguém notara Colt e 
Spock. 

No começo da crise, a idéia de simplesmente tentar transportar os 
prisioneiros fora descartada. O capitão, por ser humano, seria facilmente 
localizado entre os militantes, mas o mesmo não se podia dizer do 
governador. E teria demorado muito para diferenciá-lo no meio de seus 
captores rebeldes. 

Daí a idéia de transportar dois grupos em pontos diferentes do palácio. 
Se um não conseguisse, a esperança era que o outro conseguiria. 

Parecia que Número Um e Tyler não conseguiram — não ainda, pelo 
menos. Teriam sido apenas detidos pela presença de muitos guardas? Ou 



teria algo acontecido a eles? 
De repente, Spock e Colt ouvem algo lá dentro — vozes agitadas. O 

vulcano espia pela parte transparente da porta e vê o líder rebelde agitando 
seus braços. Ela capta uma frase: o equivalente dindamori a "grupo de 
resgate". 

Colt também captou. Eles se olham. Número Um e Tyler tinham sido 
localizados, os rebeldes sabem da presença deles. Ela aponta para si mesma, 
então usa o indicador para desenhar uma forma de meia lua no ar. Ele 
entende. Ela vai entrar no escritório, dar a volta e tentar alcançar o lado 
oposto da sala. Assim, os rebeldes teriam dois alvos para ocuparem-se. Ele 
assente, concordando. 

Abrindo as portas tão silenciosamente quanto podem, esgueiram-se para 
dentro. Apesar do cuidado, a entrada não é despercebida. Um raio estreito de 
energia azul radiante devora a porta, banhando Spock na sua coroa brilhante 
e quente. 

Ele luta para manter a consciência. E falha. 
Depois de um tempo indeterminado, recupera-se — apenas para ver o 

rosto afogueado e ansioso de Colt acima de sua cabeça. 
— Spock — ela diz —, você está bem? Recuperando-se, ele faz que sim. 
— Apenas perdi a consciência. — Umedece o lábio, que parece 

terrivelmente rachado — Conseguimos? 
É aí que a figura alta do capitão Pike surge atrás dela. 
— E como conseguimos. Você e Colt pegaram todos, menos o chefe da 

gangue. 
Colt não se digna a dizer que fez tudo sozinha, com seu parceiro 

desacordado o tempo inteiro. Ela só sorri para Spock, então ergue o olhar 
para Pike. 

— Quisemos deixar alguma coisa para o senhor fazer, capitão. O capitão 
devolve o sorriso. 

— Sim, ordenança. Tenho certeza que sim. 
Quando Spock se senta, ele vê Tyler e Número Um de pé, ao lado do 

governador, do outro lado da sala. Estão guardando uma porta aberta. 
— Senhor — diz a primeira-oficial —, não acho que devemos ficar por 

aqui. Os outros rebeldes... 
— Claro, Número Um. — Abrindo o comunicador, capitão Pike diz: — 

Seis para subir, Sr. Abdelnaby. 
 
 
As memórias sumiram e Spock abriu os olhos. Ele retomara o comando 

novamente. Mas aquilo o enfraquecera a tal ponto que, se quisesse levantar-



se naquele exato instante, não achava que conseguiria. 
Estranho, disse para si mesmo. De todos os eventos de que se recordara 

de sua época com o capitão Pike, nem um deles dizia respeito ao homem que 
queria lembrar — o homem de quem poderia precisar até que aquilo tudo 
terminasse. O homem cujo arquivo ainda estava à mostra no monitor de 
Spock na biblioteca: Bradford Wayne, administrador da colônia de Beta 
Cabrini. 



Onze 
 
Na parte sul da cadeia de montanhas que cercava a colônia, a quatro 

quilômetros e meio da praça principal, Wayne se sentava na cabina de uma 
unidade móvel de extração e mexia nos controles. O cabo negro à sua frente 
parecia descer ao infinito, iluminado apenas pelos faróis dianteiros do 
veículo. 

Desde que Dreen decidira acelerar o esquema de produção, Wayne havia 
trazido montanhas de rochas cheias de durânio para a superfície. Embora ele 
não tivesse habilidade nessas coisas, os merkaans estavam pondo todos no 
trabalho, tentando arrancar o máximo que podiam do chão antes que a Frota 
Estelar soubesse da presença deles. 

Felizmente, porém, os merkaans nada sabiam sobre mineração. Eles 
tinham que confiar quase totalmente no administrador e seus assistentes para 
dirigir as coisas, o que dera a Wayne a oportunidade de trabalhar com quase 
todos que quisesse, a não ser os especialistas no processamento. 

Nesta manhã, conseguira ficar com Ron Gross como parceiro. Claro, o 
geólogo não falara muito desde que deixaram a superfície, mas Wayne não 
tinha dificuldades em entender. De fato, sentira o mesmo, certa vez, quando 
perdera seu amigo Daniels em um combate com os halricianos em Elzibar 
VII.  

O administrador diminuiu o ritmo durante um turno particularmente 
difícil. Ele murmurou: 

— Dois dias, Ron. Faz esse tempo que você e Green mandaram o pedido 
de socorro. A esta altura, uma nave pode estar se aproximando dos limites do 
sistema. 

Gross olhou para ele. Seu rosto estava cansado, exausto. 
— Não foi para isso que fizemos? Para trazer alguma ajuda? 
— Claro. Mas você sabe como é raro a Frota Estelar passar por esse 

setor. É mais provável que só consigamos uma nave. E uma nave só não vai 
ser suficiente contra a tríade de Dreen, não se for do jeito que me lembro. 

O geólogo engoliu. 
— E daí? 
— Daí que teremos que ajudar quem responder ao chamado. Temos que 

deixá-los saber que podem contar conosco. E para fazer isso temos que 
mandar outra mensagem. Algo claro e conciso, como antes, para que possa 
passar pelos monitores merkaans. 

Gross engoliu de novo, mais forte. 
— Não posso fazer isso, Brad. 



— Ron... 
— Nem pense em pedir, porque eu não posso fazer isso. — Ele se virou 

para o administrador, e havia medo indisfarçável em seus olhos. — Não 
depois do que eles fizeram a Green. — Seus olhos se arregalaram. — Pensei 
que pudesse, mas quando vi como... — Ele balançou a cabeça. — Por favor, 
não peça. 

Wayne olhou para o homem com simpatia. 
— Você foi ótimo. Conseguiu mandar a mensagem. 
— Uma vez. Mas não posso fazer isso de novo. Meus joelhos vão virar 

suco. — Suas mãos tremiam no colo, uma segurando a outra com força.— 
Pelo amor de Deus, Brad... 

Wayne tirou sua mão direita do mecanismo direcional, pousou-a no 
ombro do parceiro e fez uma pressão amistosa. 

— Ron, não se preocupe. Eu não estou pedindo. O geólogo pareceu 
surpreso. 

— Não? 
— Não. Não foi por isso que eu o chamei aqui. — Ele sorriu, de maneira 

simpática. — Só preciso daquela chave de novo. 
Gross o encarou por alguns segundos, então começou a relaxar um 

pouco. 
— Droga. Desculpe. — Pensou por um momento, depois disse: — 

Diabos, acho que ela está bem aqui. — Procurando pelo bolsos, parou em 
um perto do ombro esquerdo e tirou a chave. — Eu a deixei no meu casaco e 
esqueci, até que você a mencionou, agora. 

Wayne aceitou a chave e escondeu-a. 
— Obrigado. E não peça desculpas, Ron. Já vi homens desmontarem 

completamente por muito menos. 
O geólogo murmurou. 
— Eu nunca quis... — Interrompeu-se no meio da frase. — Então quem 

vai fazer isso? Digo, se não vou ser eu, então quem? 
Wayne prestou atenção no cabo do eixo. 
— Eu, Ron. Vou cuidar disso eu mesmo desta vez. Gross encarou-o. 
— Mas é loucura. Você tem mulher. E filhos. 
O administrador sentiu os músculos da mandíbula tensos. Era um 

argumento que usara em si mesmo antes, quando a necessidade de uma 
transmissão tinha ficado clara. Mas agora era diferente. 

Claro, ele tinha uma família. Mas também era responsável por essa 
colônia. Já arriscara vidas de outros na tentativa de se desviar de sua 
responsabilidade — porque, na ocasião, parecia a coisa mais acertada. 

Mas agora a situação era diferente. Não estava em posição de se distrair 



do que tinha que fazer. E não tinha argumentos para pedir a alguém que 
fizesse seu trabalho sujo. 

O capitão Pike voltou-lhe à mente, como tinha acontecido tanto nos 
últimos dias. Nunca — nem uma vez — Chris Pike havia liderado um ataque 
pela retaguarda. Se havia perigo, ele era o primeiro a se expor. 

Poderia Bradford Wayne fazer menos? 
— Não interessa — disse a Gross. — Você fez sua parte. E, Deus sabe, 

Green também. Agora é a minha vez. 
O geólogo não insistiu no assunto. Ele só ficou sentado e encarou o eixo, 

que entrava mais fundo na terra. 
 
 
Quanto mais o capitão estudava os paredões de pedra, mais 

intransponíveis eles pareciam e mais frustrado ele estava. Sempre acreditara 
que nada era impossível, que sempre havia um caminho para contornar os 
obstáculos. Mas este começava a surgir como uma exceção à regra. 

De nada adianta bater a cabeça na parede — literal ou figurativamente, 
Kirk disse a si mesmo. Não quando podia estar fazendo algo útil 

Droga, às vezes um descanso ajudava. Algumas de suas maiores 
estratégias tinham lhe ocorrido quando estava no ginásio ou bebendo com 
Leonard McCoy. Com alguma sorte, descobriria a solução para o problema 
enquanto catalogava os arbustos daquele lugar. 

Empunhando o tricorder emprestado, escolheu um bando de arbustos 
malhados de verde e branco. O sol estava quente em seu pescoço quando 
saiu da sombra — mais quente até que no dia anterior, na floresta lá em 
cima. Uma mudança no tempo ou apenas a ausência de vento? 

Enquanto pensava, viu Owens andando tenso em sua direção, o joelho 
machucado imobilizado entre dois gravetos fortes. Como Kirk, ele tinha um 
tricorder na mão. Na outra, segurava uma tora longa e lisa que usava como 
bengala. 

— Sente-se melhor? — indagou Kirk. Owens sorriu e deu de ombros. 
— Para ser sincero, senhor, minha perna está latejando feito o diabo. 

Mas não posso mais ficar sentado sem fazer nada. Parecia que eu estava 
começando a criar raízes. 

O capitão assentiu. 
— Sei o que é isso. Bem-vindo a bordo. 
Owens olhou para a moita verde e branca, que parecia ter crescido bem 

numa ponta de pedra exposta. Não, pedra não — o material fossilizado que 
cobria as paredes do precipício. 

— Aqui parece um bom lugar para começar. A menos que o senhor 



tenha planos para ele, capitão. 
Kirk balançou a cabeça. 
— Não tinha planos para ele, Owens. Vou encontrar um outro espécime 

para deleite do meu tricorder. 
O capitão localizou uma outra moita a apenas alguns metros de distância. 

De alguma forma, não parecia tão interessante, mas nunca se sabe. 
Aproximando-se, ele se abaixou, apoiado num joelho, e levou o tricorder até 
o ponto mais próximo de um ramo de folhas estreitas e pontiagudas. 

Mal começara a analisar a planta, quando ouviu um grito. Virando-se, 
viu Owens cambaleando para trás e finalmente caindo de costas no chão. 
Logo depois, viu o porquê. 

Havia um vapor branco, espiral e grosso, saindo da moita que o homem 
examinava. Não exatamente da moita, Kirk percebeu ao olhar de novo, mas 
do chão ao lado, onde uma pequenina poça de líquido vermelho brilhante 
tinha se formado e borbulhava ferozmente. 

O capitão não censurava Owens pelo susto, embora ele não parecesse 
estar em qualquer perigo. De fato, enquanto Kirk pensava, o borbulhar parou 
e o vapor dissipou-se. O homem ferido ergueu o olhar para ele, sem dúvida 
sentindo-se meio tolo. 

— Uma moita me assustou — disse Owens, envergonhado. 
O capitão sorriu. Aparentemente, nem Karras nem Autry haviam notado. 
— Não vou contar a ninguém — prometeu. Enquanto o homem se 

recompunha e ficava em pé, Kirk devolveu-lhe a bengala. — Exatamente o 
que aconteceu? 

Owens balançou a cabeça. 
— Estava examinando o arbusto e encontrei algumas amoras. Digo, 

pareciam mesmo amoras. Venha, vou lhe mostrar. 
Circundando o líquido vermelho, que começava a penetrar no solo, eles 

se aproximaram do arbusto novamente. Então, com a ajuda da bengala, 
Owens afastou alguns galhos. 

— Vê? - indagou. — Tem mais algumas. 
O capitão viu-as. Pareciam amoras, sim — grandes, suculentas amoras 

da cor de rubis. Boas para comer, teria dito, se não tivesse visto o borbulhar 
e o vapor. Podia imaginar a destruição que aquilo causaria no estômago de 
um homem. 

— Interessante — falou a Owens. — Mas pode ser melhor mantê-las à 
distância daqui por diante. 

O tripulante assentiu. 
— Sim, senhor. — Com cuidado, gradualmente, deixou os galhos 

voltarem à posição original. 



Antes que o capitão voltasse ao seu objeto de estudo, ele deu uma última 
olhada no líquido vermelho e pensou ter visto algo estranho. Ajoelhou-se ao 
lado do arbusto para ver mais de perto. 

— O que é, senhor? 
Kirk resmungou. Olhou em volta, encontrou uma pedra chata e a usou 

para afastar o que restava do líquido vermelho, revelando uma série de 
marcas irregulares na superfície macia. 

O tripulante engasgou. 
— O suco de amora fez isso? Na rocha sólida? O capitão sacudiu a 

cabeça. 
— Não na rocha — replicou. — Ao menos, acho que não. — Observou a 

área adjacente, encontrou mais material fossilizado e apontou para ele. — Vê 
isso? Encontrei por todas as paredes do penhasco. E algum tipo de vida 
vegetal há muito morta. — Deu um soquinho. — Duro, também. — Em 
seguida, retraçou os contornos das marcas com os dedos, com cuidado para 
não tocar no líquido. — Encontrei um pouco desse material ao redor das 
plantas também. Mas na área em que o líquido encostou, não sobrou nada. 

Owens o encarou. 
— Então não consumiu a rocha, mas devorou todo o resto. Kirk assentiu. 
— Parece que sim. Deve dissolver compostos orgânicos. — Apontou o 

tricorder para o que restava do líquido. — Se fosse apenas um tipo de ácido, 
não teria eliminado só os fósseis. Como eu disse antes, eles são bem... 

E então se deu conta. Por um momento, esqueceu-se das análises do 
tricorder e espiou por entre os grossos galhos nas paredes do penhasco. 

Se aquelas superfícies íngremes estavam cobertas de fósseis, e se o suco 
de amora dissolvia os fósseis... 

— Droga — murmurou. 
— Senhor? 
O capitão encarou Owens. 
— Segure bem o seu tricorder, tripulante. Acho que podemos ter 

descoberto como sair daqui, ainda que o lugar pareça tão encantador. 
 
Quando a mensagem veio da direção de Beta Cabrini, Uhura 

surpreendeu-se tanto quanto qualquer um. 
Até agora, todos supuseram que aquele pedido de socorro havia sido 

tudo que os colonos ousaram mandar — antes que os detivessem. 
Aparentemente, tinham feito a suposição errada. 

— Sr. Scott? — chamou, virando-se para a cadeira do capitão, onde o 
chefe da engenharia estava firmemente entrincheirado. 

Ele girou para encará-la. 



— Sim, tenente? 
— Senhor, captei uma mensagem da colônia de mineração. Ele pulou da 

cadeira e foi até o posto dela. 
— Da colônia de mineração? O que é? Uhura leu no monitor: 
— Aqui diariamente à esta hora. Esperando instruções; confirmar. Scotty 

encarou-a. 
— Isso pode ser muito útil, extremamente útil. O Sr. Spock vai querer 

saber a respeito. 
Ela assentiu. 
— Vou repassar à biblioteca. 
 
Quando McCoy entrou na sala, viu Spock sentado, inclinado para a 

frente com os cotovelos plantados numa das mesas, as palmas das mãos 
juntas a poucos centímetros de seu rosto, olhos fechados. Se o humano não o 
conhecesse, teria dito que o vulcano estava rezando. 

O que era, é claro, ridículo. Vulcanos não rezavam. Mas eles meditavam, 
às vezes, particularmente quando confrontados com um problema que 
desafiava a análise de causas. E a crise em Beta Cabrini certamente parecia 
se encaixar na descrição. 

Levou alguns segundos para Spock perceber a presença de McCoy. E 
mesmo assim o primeiro-oficial não se virou. Ele apenas abriu os olhos. 

— Posso ajudá-lo, doutor? McCoy sorriu. 
— Na verdade, Spock, eu ia lhe perguntar a mesma coisa. 
Aparentemente resignado com o fato de que aquela não seria uma 

interrupção momentânea, Spock se recostou na cadeira e deixou uma das 
mãos pousarem na superfície à sua frente. Finalmente, sua cabeça se voltou 
— lenta e quase feito um réptil, os olhos escuros e penetrantes. 

— O que disse? 
— O veneno, lembra? O soro em seu sangue? — Com esforço, reprimiu 

a vontade de contestação que Spock parecia provocar nele. — Eu queria ter 
certeza de que ainda estava sob controle... 

— Eu estou — disse o vulcano, rapidamente. O médico franziu o cenho. 
— Que droga, Spock, não estou tentando arrastá-lo de volta à 

enfermaria. — E depois, numa voz mais suave: — Não mais. Pensei nisso 
durante algum tempo e talvez você seja a melhor esperança daqueles 
colonos. Só imaginei que precisaria de alguma ajuda. Sabe, talvez algum 
remédio para... 

O primeiro-oficial negou enfaticamente com a cabeça. 
— Não. Sem remédios, obrigado. — Uma pausa. — Só iria embaçar 

meu raciocínio. 



McCoy resmungou, sem ter pensado naquela possibilidade. O efeito em 
um humano seria mínimo. Mas em um vulcano... 

— Suponho que sim — admitiu.  
Spock encarou-o. 
— Concorda comigo?  
O doutor assentiu. 
— Surpreso? 
— Não esperava por isso — notou o primeiro-oficial. — Mas não abrigo 

fantasias de que isso sirva de precedente. 
McCoy sorriu. 
— Touché. Não há nada que eu goste mais do que um vulcano sensível. 

Disparando sobre ele um olhar fulminante, Spock se virou de novo. 
— Se isso é tudo, doutor, gostaria de voltar a meditar sobre o assunto 

que tenho em mãos. 
O oficial médico chefe deu uma olhada demorada ao colega. Algo estava 

errado; algo além da questão da doença de Spock. Disse isso em voz alta. 
— Não sei o que quer dizer — replicou o vulcano. 
— Vamos, Spock. Você acha que um médico pode tratar alguém, mesmo 

alguém como você , sem ficar conhecendo essa pessoa um pouco? Tenho 
sido seu médico tempo o bastante para ver que você não está bem. — Parou 
por um momento, considerando como ia dizer aquilo. — Olhe, se não há 
nada errado além daquilo que eu já sei, diga-me e vou embora. Mas se... 

— Um plano — pronunciou o vulcano. Ele suspirou. — Não fui capaz 
de formular um plano viável para retomar a colônia de mineração. 

— Ah —McCoy suspirou. — É isso. 
— Eu me perguntei o que o capitão faria nesse caso — continuou o 

primeiro-oficial. — Ocorreu-me que ele usaria um blefe; ou seja, um logro, 
uma mostra de força aparente com o propósito de impedir ou intimidar 
alguém. A estratégia é usada no jogo terrestre de pôquer, em que um jogador 
deposita uma aposta audaciosa numa mão inferior com a intenção de 
encorajar o oponente a retirar uma mão vencedora... 

— Spock — disse o médico —, eu sei o que é um blefe. E acho que tem 
razão — é exatamente o que Jim faria nesse caso. 

O vulcano o encarou. 
— Jim? — O rosto assumiu uma expressão esquisita; uma que sugeria 

culpa. — Na verdade, eu me referia ao capitão Pike. — Seus olhos 
encontraram os de McCoy. — Mas, é claro, você está certo. O capitão Kirk 
também tentaria um blefe. De muitas formas, ele e o capitão Pike têm uma 
origem semelhante. — Sua boca torceu-se sutilmente. — Contudo, a minha é 
completamente diferente. Há algum tempo estou sentado aqui, tentando 



vislumbrar um blefe. Mas não tenho prática em fraudes. Não é algo fácil 
para mim. 

McCoy entendia. Mentiras — especialmente do tipo pré-concebido — 
não se ajustavam com facilidade ao modo atual da filosofia vulcana. Mas 
apostava que não fora o caso, centenas de anos trás, quando o povo de Spock 
cortava a garganta uns dos outros com a lirpa. 

— Sabe — disse o médico —, acho que o problema é que você está 
tentando forçar. 

Os olhos de Spock estreitaram-se. 
— Tentando forçar? 
— É. Se pensar bem, os melhores blefes do capitão não eram complexos, 

ou particularmente verossímeis, em e por si mesmos. Mas ele conseguiu 
passá-los. Ele fez o oponente acreditar que estava pronto e disposto a 
executar uma opção que, para começar, ele nunca teve. E isso, meu amigo, é 
a chave de um bom blefe. Você tem que ser convincente. 

O vulcano pensou a respeito. 
— Não creio que possa ser convincente. McCoy torceu o nariz. 
— Não? Já ouviu a expressão "rosto de pedra"? Se você não tem um, não 

conheço quem tenha. — Ele se inclinou para a frente, apoiando-se na 
escrivaninha em frente a Spock. — Não vê? Todo mundo sabe que vulcanos 
não mentem, não conseguem mentir. Isso funcionou a seu favor há dez anos, 
quando você foi a bordo da nave de Dreen. Droga, por que pensa que Pike 
mandou você e não uma outra pessoa? 

— Isso foi diferente. Eu era apenas um figurante. Não tinha nada para eu 
fazer além de andar ao lado do aquisidor e assentir. 

— Ainda assim, você o fez. Conseguiu enganá-lo. E pode fazer de novo. 
Só tem que se permitir, sabe, "omitir" um pouco da verdade... 

Spock ergueu uma sobrancelha. 
— Não me olhe assim — disse o médico. — Você quer ajudar aqueles 

colonos ou não? 
A expressão de dúvida no primeiro-oficial gradualmente desapareceu. 
— Você sabe que sim — respondeu. 
— Então dê o braço a torcer, pelo amor de Deus. Dê uma chance a um 

bom e sincero perjúrio. 
McCoy adoraria ter ouvido a resposta de Spock. Contudo, o intercom 

escolheu aquele momento para chamar. 
— Comandante Spock? — Era Uhura. 
— Sim, tenente? 
— Acabo de receber uma mensagem de Beta Cabrini, da colônia de 

mineração. 



A pele entre as sobrancelhas do vulcano enrugou-se. 
— Que tipo de comunicação? 
— Apenas sete palavras. — Ela disse quais eram. Spock se recostou na 

cadeira. 
— Obrigado, Uhura. 
O médico se alegrou com as notícias. 
— Que acha disso? Acho que o nosso correspondente subespacial ainda 

está no ramo. 
— Parece que sim — concordou Spock. — Apesar disso, a brevidade da 

mensagem dele — ou dela — parece indicar que os merkaans estão 
monitorando as comunicações. Talvez menos por esperarem que os colonos 
nos contatem do que o inverso. 

McCoy esfregou o queixo. 
— Então esse tal de Dreen pode nem saber que fomos chamados, se as 

duas mensagens passaram despercebidas. 
— Isso é correto. 
— E se quisermos manter a coisa assim, temos que mandar a resposta 

com essa mesma brevidade — resmungou. — Vai exigir muita comunicação 
para conseguirmos um esforço coordenado, mesmo que algum de nós tenha 
um plano. 

— Não necessariamente — argumentou Spock. — Conheço um dos 
colonos. Ao menos, conhecia-o. Não o vejo há uns seis ou sete anos. 

— Você conhece alguém? Quem é? 
— O administrador da colônia. Um homem chamado Bradford Wayne. 

Era um dos timoneiros do capitão Pike. — Uma pausa. — Eu não o conhecia 
tão bem quanto alguns dos outros oficiais a bordo. Mas tivemos algumas 
experiências em comum. Se pudesse peneirar algumas dessas experiências... 

— Escolha interessante de palavras — reparou o médico —, nas 
circunstâncias. Peneirar essas experiências mesmo... 

Spock encarou-o. 
— Um trocadilho involuntário.— assegurou. — De qualquer forma, se 

eu puder desvendar nossa história comum, creio que não apenas possa 
abreviar mensagens individuais, como também minimizar a necessidade de 
comunicações. Embora, como disse, meu conhecimento sobre Wayne seja 
inútil se eu não conseguir arranjar um... 

De repente, bem diante dos olhos de McCoy, toda a atitude do vulcano 
pareceu mudar. Estava a todo vapor — o médico podia ver em seus olhos. 

— O que é, Spock? No que está pensando? 
O primeiro-oficial devolveu-lhe o olhar. Se McCoy não o conhecesse, 

pensaria que Spock estava prestes a abrir um sorriso. 



— Um plano, doutor. Um esquema lógico e viável. Um com 
possibilidade razoável de sucesso. E um que você mesmo sugeriu. 

McCoy estava intrigado. 
— Eu? 
Spock assentiu. 
— Sim — quando me fez notar meu trocadilho involuntário. O humano 

resmungou. 
— Importa-se de me esclarecer? 
Spock hesitou, aparentemente ainda trabalhando nos detalhes. Mas 

depois de um segundo ou dois, começou a descrever tudo a McCoy. E, 
droga, ele tinha razão — aquilo tinha uma possibilidade razoável de sucesso. 

— A parte difícil — ponderou McCoy — vai ficar com os colonos. Não 
sabemos como lhes será difícil segurar a parte deles no acordo. Os merkaans 
vão estar vigiando todos como aves de rapina. 

O vulcano assentiu. 
— Verdade. Contudo, a mensagem que recebemos pedia instruções. Isso 

não implica capacidade para executá-las. 
O médico pensou um pouco. 
— Tudo o que isso implica é que eles acham que podem fazer isso. 

Podem não saber o que pode acontecer se tentarem. 
— Bradford Wayne saberia. Ele servia na Enterprise quando 

encontramos Dreen pela primeira vez, e ele não subestimaria o perigo. 
McCoy deu de ombros. 
— Espero que esteja certo. Enquanto isso, você tem um dia inteiro para 

inventar uma mensagem. Nosso amigo não vai receber mensagens até esta 
hora amanhã. 

Spock fez que não. 
— Não vou precisar de um dia, doutor. Já montei uma comunicação 

apropriada. 
McCoy observou o primeiro-oficial. 
— Já? 
— Sim. 
— E é resumida? 
— Dificilmente poderia ser mais resumida. O médico franziu o cenho. 
— Então? Qual é? 
Spock contou-lhe. E era danada de resumida, ora se era. 
 
 
Kirk limpou a testa e contemplou os frutos de seu trabalho. Frutos 

mesmo, brincou com o trocadilho impensado. 



A seus pés, jazia uma colheita de umas vinte suculentas amoras 
vermelhas. Algumas eram maiores do que outras, é claro, e outras tinham 
formas esquisitas. Mas todas vindas do mesmo tipo de arbusto, o qual, 
felizmente para os humanos, crescia em abundância por ali. 

Não havia sido fácil colher os frutos e transportá-los para onde 
precisavam deles: um lugar aberto a talvez cinco metros de uma das paredes 
da cratera. Mesmo cuidadosos, perderam algumas no caminho. Não era uma 
grande tragédia, embora pudesse ter sido se um dos humanos tivesse sido 
atingido. No fim, terminaram o serviço sãos e salvos. 

Mesmo enquanto ele pensava nisso, Karras carregava uma outra, 
segurando pelo cabinho curto, tão longe do seu corpo quanto possível. 
Concentrada, ela diminuiu o passo ao se aproximar da pilha. Então, 
ajoelhando-se, pôs a amora no chão, ao lado das outras. 

Erguendo o olhar para o capitão, deixou escapar um único suspirou. 
— Manobra completada. 
— Bom trabalho — elogiou ele, aproximando-se e oferecendo-lhe sua 

mão. Ela lhe deu a sua em troca. Ele pegou-a. 
Antes, na caverna, achara a mão dela pequena e fria. Ainda parecia 

pequena, mas não fria. Era tão quente quando qualquer um desejaria que 
uma mão fosse. 

Se a situação fosse um pouco diferente, se eles estivessem em algum 
lugar que não nessa cratera na superfície de Octavius IV, se ele não fosse o 
comandante dela... 

Mas as circunstâncias eram como eram. Por mais tentadora que fosse a 
especulação, Kirk tinha assuntos mais imediatos para tratar. 

— Obrigada — disse ela, erguendo-se. 
— De nada — respondeu. E depois, mais como uma maneira de trazer 

seus pensamentos de volta à realidade do que por qualquer outro motivo, 
indagou: — Como vai a pesquisa? 

Karras deu de ombros. 
— Pude interpretar alguns dos glifos, mas eles não me dizem nada que 

eu já não saiba. Por exemplo, existem símbolos de doença perto da criatura. 
Mas depois de ver o que aconteceu ao Sr. Spock... 

O capitão assentiu. 
— É, eu sei. Mas é essa mesma a natureza deste tipo de trabalho. A 

maioria das surpresas estão apenas começando. O resto é só sintonia fina. 
Antes que ela pudesse responder, Owens e Autry chegaram até eles. 

Autry carregava uma amora; seu companheiro estava de mãos vazias. Owens 
sorriu tristemente. 

— Sei o que está pensando. Mas não deixei cair mais nenhuma. Não tive 



chance... Só havia mais uma e Autry estava em melhor forma para pegá-la. 
O oficial de segurança assentiu, embora mantivesse seus olhos na carga. 
— É a verdade, senhor. Pelo que sabemos, esta é a última. — 

Cautelosamente, ele a depositou na borda do estoque. 
— Não tem problema — garantiu Kirk. — Isso deve dar. 
Removendo seu estilingue artesanal do cinto, experimentou sua 

resistência. O mecanismo foi aprovado com notas altas. 
Era apenas um galho bifurcado com uma folha larga envolta nos dentes e 

seguro por vinhas fortes e compridas. Mas, se tudo corresse bem, mandaria 
as amoras direto nos alvos, sem submetê-las à pressão do aperto de Kirk. 

Afinal de contas, ele não queria que uma daquelas frutinhas se rompesse 
nas suas mãos nuas. O mero pensamento fez seus dentes rangerem. 

— Karras — chamou —, vai me ajudar. O resto, para trás. 
— Senhor — interveio Autry —, eu posso... 
— Eu sei — disse Kirk. — Mas eu observei você, e Karras maneja essas 

amoras melhor do que qualquer um de nós. Agora afastem-se. Nunca fiz esse 
tipo de coisa antes. 

Enquanto Owens e Autry iam para trás, Kirk se posicionou ao lado de 
sua munição. Empunhou o estilingue e encarou a alferes. 

— Bem? 
Franzindo o cenho em concentração, ela escolheu uma amora de 

tamanho médio — uma das que pareciam mais suculentas — e a colocou na 
parte do mecanismo onde estava a folha larga. Então foi para onde os outros 
estavam. 

Kirk ergueu o projétil. Estava seguro na bifurcação. 
Por um breve instante, teve uma visão de como deveria estar parecendo 

aos seus colegas: um homem adulto, um capitão estelar, segurando uma 
amora grande num brinquedo feito de galhos, folhas e vinhas. 

Mas isso não era brinquedo. Era sério. Se ele arremessasse sua carga 
rápido demais, poderia terminar machucado. Diabo, podia acabar morto. 

Não, tinha que esquecer sua aparência e se concentrar no que tinha de 
fazer. Mirando uma área grande coberta de fósseis mais ou menos na metade 
do paredão, Kirk apoiou-se no seu pé mais atrás, parou e arremessou. 

Ele podia ter se dado muito mal. Embora tivesse errado o ponto onde 
mirou por uns bons metros, a amora atingiu um outro lugar de flora 
petrificada. Com o impacto, explodiu, os sucos vermelhos sibilavam e 
borbulhavam na superfície por um metro ou mais em todas as direções. 
Então, como se a própria rocha estivesse sangrando, o líquido escorreu em 
veios finos até o chão. 

Vapores brancos surgiram na área afetada enquanto os líquidos faziam 



seu trabalho corrosivo. Pouco depois, pararam. 
Aquela altura, Karras já voltara para ajudá-lo a recarregar. 
— Até agora, tudo bem — ele comentou, deixando escapar um pouco de 

orgulho pelo feito. 
Ela assentiu. 
— Só tome cuidado com o ponto de lançamento. Ele encarou-a. 
— Ponto de lançamento? 
— Sim. Largou cedo demais. Espere um pouco. Vá fundo. 
— Ir fundo — ecoou o capitão, enquanto Karras colocava outra amora 

no aparato atirador. Esta, embora um pouco menor, pesava sensivelmente 
mais. Também parecia, de alguma forma, mais frágil. 

Ainda assim, ele seguiu o conselho da alferes. Quando lançou o braço 
para frente, foi cuidadoso para não soltar seu projétil cedo demais. E fez um 
esforço consciente para ir até o fim. 

A amora atingiu seu alvo em cheio. E, como sua predecessora, causou 
uma erupção, uma explosão enlouquecida de fluidos vermelhos. Encharcada, 
a massa fossilizada deu lugar a uma fumaça ondulada e fantasmagórica. 

Ir fundo, pensou. Não é má idéia. 
E assim foi. Por quase meia hora, Kirk arremessou as frutas mortíferas 

na parede. Graças aos cuidados de Karras e sua própria concentração, nem 
uma única unidade de munição foi desperdiçada. E quando terminaram, a 
barreira parecia ter sido vítima de um deus violento — ou de um vândalo 
muito persistente. 

Só o ponto mais alto da superfície — talvez uns dois metros no total — 
saiu incólume. O capitão apenas não conseguira arremessar suas bombas 
orgânicas com força o bastante para fazê-las chegarem tão alto. 

Não importava. Ele atravessaria aquele obstáculo quando fosse a hora. 
 
Pike tomou um gole da xícara de chá, e pousou-a na pequena mesa de 

madeira a seu lado. Seus pés descalços estavam frios contra as tábuas do 
chão de madeira, desprovido de tapetes. 

Era alta madrugada; a sala de estar estava escura, os móveis formando 
um terreno escuro e misterioso ao seu redor. Lá fora, visível pelos janelões 
da casa de praia, a espuma branca das ondas mal podia ser vista, o céu denso 
com nuvens baixas cor de ferro. 

Vina estava no quarto ao lado, dormindo. Se sabia que ele estava lá, não 
fez nada para trazê-lo de volta à cama. Pike estava grato por aquilo. 

Ele se mexeu na grande e macia espreguiçadeira, ouvindo o murmúrio 
distante do quebrar de ondas. Pareciam dar voz aos seus pensamentos. Suas 
dúvidas. 



Depois de seu encontro com o Guardião, a ansiedade que o atingia tinha 
piorado. Tinha feito com que se virasse na cama de um lado para o outro. E 
finalmente o fizera sair para aquele lugar, onde ao menos poderia fazer uma 
tentativa de entender aquilo. 

Mas, sinceramente, o que havia para entender? Tudo se resumia a uma 
pergunta: até onde havia sido um bom capitão? Não no sentido de cumprir 
suas missões, porque com certeza fizera aquilo melhor do que seus colegas. 
Ou mesmo no sentido de trazer sua tripulação viva, de volta para casa — 
embora por um tempo, rumo ao fim de seus dias na Enterprise, aquele tinha 
sido o padrão que mais usara como parâmetro. 

Nada disso importava agora. O que realmente se questionava era que 
tipo de líder era Chris Pike? Que tipo de exemplo dera à sua tripulação? 

Suspirou. É mesmo. Que tipo? 
Pike estava muito envolvido com as coisas rotineiras das 

responsabilidades de cuidar de uma nave estelar para pensar nessas coisas na 
época. Não projetava o futuro o bastante para perceber que cada palavra e 
gesto seriam um modelo para seus oficiais, que poderiam ter conseguido o 
comando de suas próprias naves. 

Ele se colocou no lugar de Spock, de Tyler, ou de Colt — ou até de 
Número Um. Tentou ver-se através dos olhos deles. E o que viu foi alguém 
preso demais às suas obrigações, carregado demais com seu próprio senso de 
culpa e responsabilidade, para ensinar qualquer coisa a quem quer que fosse. 

Que tipo de exemplo? Não muito bom, receava. 
Tinha certeza de que Boyce discordaria dele. O médico teria dito que 

Pike estava se preocupando demais — que tinha sido um ótimo professor, 
um exemplo brilhante de como se portar em meio aos desafios oferecidos 
pelas estrelas. 

Só que metade do que Boyce costumava lhe dizer vinha sob o rótulo de 
terapia, não de opinião sincera. De forma que, mesmo que o doutor estivesse 
ali, dificilmente seria uma autoridade confiável. 

Pike suspirou de novo, desta vez com um pouco mais de ênfase. De que 
adiantava todo esse desabafo interior, afinal? O que passou passou. Se 
houvesse munido seu pessoal de boas ferramentas, alguns poucos truques 
para fazerem seus lances, ótimo. E se falhara em lhes dar ferramentas 
suficientes, entendimento bastante sobre como as pessoas e as coisas 
funcionavam... bom, agora era tarde demais para fazer qualquer coisa. 

Ainda assim, era difícil não ter arrependimentos. Era duro não se 
preocupar com eles. 

Pike desejou ter que fazer tudo de novo. Daria mais a eles. Deixaria-lhes 
uma herança melhor. 



Doze 
 
Bradford Wayne se esgueirou por entre as estreitas vielas da colônia de 

mineração, atento às patrulhas de merkaans. Seu objetivo, como na noite 
anterior, era o prédio da administração — aquele que abrigava seu escritório, 
ou o que costumava ser seu escritório. 

Estava escuro lá fora. Escuro e sem vento, um pouco mais frio do que de 
costume. Embora ambas as luas estivessem no céu, estavam cobertas por um 
espesso cobertor de nuvens, do tipo que às vezes pairava sobre a colônia e 
ficava dias a fio, sem se dispersar nem trazer tempestade. Só ficava ali. 

Nesse caso, o cobertor de nuvens chegara no meio da tarde. Como 
resultado, os colonos só puderam ver o finzinho do pôr-do-sol — uma farpa 
do esplendor laranja-avermelhado visível entre o coberto cinza e o horizonte 
— antes que o disco pálido de Beta Cabrini sumisse de vista. 

Sob condições normais, haveria lamentos por isso. Todo mundo esperava 
muito pelo anoitecer, e por uma boa razão. Eram mesmo espetaculares, 
começando com uma suave névoa dourada quando o sol descia rumo à terra, 
gradualmente acendendo para o escarlate aqui e ali, enquanto montes de 
nuvens se emaranhavam na luz e finalmente explodindo numa multidão de 
laranjas, verdes e púrpuras. 

Contudo, Wayne estava disposto a desistir do espetáculo daquela vez, se 
isso aumentasse suas chances de ser localizado na sua missão noturna. Na 
noite anterior, teria sido fácil detectá-lo à luz do luar; esta noite, ele não teria 
essa problema. Podia se misturar às sombras e sentir-se bem mais seguro. 

O prédio da administração estava apenas a dois quarteirões de distância. 
Sem ver guardas na área da última vez que andara por ali, não esperava 
guardas naquela noite tampouco. E, até ali, nada acontecera para frustrar 
aquela expectativa. 

Claro, ainda fazia sentido ser cauteloso. Wayne lembrou-se da vez em 
que o capitão Pike liderou um grupo de desembarque a um castelo antigo em 
Rigel VII — um castelo que supostamente era desabitado, mas revelou-se 
ser bem o oposto. O preço de descobrir o erro havia sido as vidas de três de 
seus companheiros. 

Aprenda com os seus erros. Essa era outra lição que Pike ensinara, várias 
e várias vezes. 

Exceto que, no caso do capitão, ele carregava aqueles homens consigo 
muito tempo depois do processo de aprendizagem estar terminado. Pike 
jamais se perdoara pelos homens que perdera. Mesmo sem ter culpa alguma. 

Como um jovem timoneiro, Wayne não conseguira entender aquilo. Se 



não havia nada que pudesse ser feito, por que culpar-se? Mas entendia agora. 
Cada colono morto pelos homens de Dreen era um peso na alma do 
administrador — um peso que ele provavelmente carregaria até o dia de sua 
morte. 

Com sorte, porém, a carnificina em breve teria um fim. Tudo o que tinha 
de fazer era continuar enviando o chamado na hora prevista, e logo alguém 
responderia. Alguém, esperava, que pudesse... 

Wayne interrompeu o devaneio ao ouvir algo adiante. Gelando, apurou o 
ouvido. Sim, definitivamente era algo — o som de risos distantes. 

Trincando os dentes para combater o medo, o administrador moveu-se na 
direção do som, esgueirando-se tão silenciosamente quanto podia. Os risos 
pareçam vir da esquina — para a direita, pensou. Avançando com cuidado e 
em silêncio à interseção seguinte, ele se abaixou de barriga no chão e espiou 
pela esquina. 

Era difícil ver — a escuridão é imparcial —, mas conseguiu ver 
silhuetas, havia três delas. E se tinha quaisquer dúvidas de que fossem 
merkaans, foram dirimidas pela postura deles, o comprimento de seus 
cabelos e o coldre de suas armas. Além do mais, quem mais estaria do lado 
de fora? 

— ...De me divertir tanto em toda a minha vida — dizia um. — Claro, a 
família dela iria chegar logo, então não fiquei por lá. Mas antes de sair ela 
me deu uma lembrança de sua afeição, um anel de pedras preciosas que tinha 
desde criança. 

— Boa história, Marsal. Tão boa que eu quase acreditei. 
— Quê? É verdade, estou dizendo. 
— Ah, vamos. A filha de um grande e poderoso senhor caída por voce] 

Improvável. 
— Droga, aconteceu. Tudo o que falei. 
— Sei. E você teria aí aquele anel para provar, ou convenientemente o 

perdeu? 
— Perder? Eu, não. A porcaria valia seis meses de salário. 
— Então você o tem? 
— Não, droga. Eu o vendi a um engomadinho da corte pelo dobro do 

preço. Ele disse que o usaria para chantagear a jovem dama. É bom para ela 
aprender a não socializar com a classe inferior. 

Mais gargalhadas. O espaço entre os prédios tremeu. 
— Você é mesmo galante, Marsal, sabia? 
Wayne foi para trás um pouco e apoiou as costas na parede. Os merkaans 

careciam ocupados. Talvez ele pudesse se esgueirar na interseção sem que 
notassem. Talvez. 



Resolvera tentar quando viu um movimento na rua acima — sombras 
quietas. O administrador gelou de medo de ter sido descoberto. Seu coração 
começou a bater contra as costelas, tão fortemente que doía. Mas bem 
quando estava a ponto de se entregar ao pânico e sair correndo, os recém-
chegados — dois — chegaram à interseção e viraram-se repentinamente na 
direção do primeiro grupo. 

— Oh... Segundo Balac! Estamos atentos, meu senhor. 
— Está, Marsal? Não parecia assim um minuto atrás. 
— Um minuto atrás? Estávamos bem aqui, meu senhor, olhando as ruas, 

como nos disse para fazer. 
— Não duvido que estivesse aqui, expedidor. Meus ouvidos podem 

assegurar isso. Mas olhando as ruas? Duvido. Como poderia estar olhando 
com atenção se estava se divertindo tanto, contando sua história? 

Wayne entendeu a situação. O tal Balac — braço direito do aquisidor — 
estava inspecionando seu pessoal, certificando-se de que estavam alertas. 

Por quê? Dreen esperava que os colonos tentassem algo? Ou seria apenas 
precaução rotineira, o tipo de coisa que faziam sempre? 

De qualquer modo, provavelmente a segurança iria apertar. O grupo de 
Mar-sal iria ficar nas pontas dos cascos. Wayne praguejou em silêncio. 

Tinha que tomar uma decisão. Podia tentar entrar no prédio agora, 
enquanto os merkaans ainda estavam distraídos uns com os outros. 

Mas podia descobrir que seria bem mais difícil sair do que entrar. E, se 
fosse pego, todos os seu esforços teriam sido inúteis. Os merkaans saberiam 
que a ajuda estava a caminho e se preparariam convenientemente. Dreen 
destruiria o equipamento de comunicação. E quando a nave da Federação 
chegasse, estaria sozinha, sem possibilidade de obter auxílio dos colonos. 

Por outro lado, podia bater em retirada e esperar mais sorte na noite 
seguinte. Droga, podia nem fazer diferença. A nave de resgate podia estar 
ainda a uns poucos dias de distância, e nesse caso haveria muito tempo para 
contato até o dia seguinte. Mas se a nave estivesse próxima, pairando só um 
pouco fora do alcance dos sensores até poder entrar em contato com eles, e 
colonos morressem nas próximas vinte e quatro horas, colonos que poderiam 
ter sido salvos se o resgate tivesse vindo antes... 

Claro, havia uma terceira opção: ele podia se recolher a um dos prédios, 
ficar sentadinho e esperar que a situação mudasse de alguma forma — que o 
grupo de Marsal deixasse o serviço ou saísse para patrulhar um outro setor. 
E quando saíssem, ele entraria, mas aquilo dependia de muitas coisas. E a 
cada momento que passava nas redondezas, mais se arriscava a ser agarrado 
por merkaans. 

Uma escolha difícil. E não tinha lá muito tempo para fazê-la, 



considerando que a conversa entre Balac e Marsal parecia estar se 
encaminhando para um fim — e rápido. 

De repente, Balac se virou e começou a voltar pelo mesmo caminho. 
Semblante fechado, Wayne correu de volta pelo beco. E não parou até que 
estivesse seguro numa esquina e dentro de um prédio de armazenagem — 
um cheio de latões de ácido maledórico, a coisa que usavam em diluição 
total para matar os traços mais persistentes de bactéria nativa. 

Acalmando-se, descansando as costas contra um dos latões, respirou 
fundo e tentou relaxar. Decidiu esperar meia hora antes de sair para ver se os 
merkaans ainda estavam lá fora. Se estivessem, ele tentaria meia hora mais 
tarde. 

E de novo, e de novo, por toda a noite, se precisasse. Embora, ainda 
assim, quando acontecesse, não tinha qualquer garantia de que encontraria o 
caminho livre até a unidade de comunicação. 

 
As amoras tinham feito tudo o que se esperava delas e mais. Ainda não 

era uma escalada fácil, mas Kirk agora tinha saliências onde podia pôr os 
dedos e nichos para colocar as botas. Ele só tinha que tomar cuidado para 
não escorregar no líquido vermelho que ainda se prendia no paredão. 

— Pronto, senhor? 
— Pronto, Sr. Autry. 
Kirk esperou até que o oficial de segurança houvesse entrelaçado os 

dedos, então colocou a sola das botas nas mãos unidas de Autry. Finalmente, 
impulsionando-se tão alto quanto podia, alcançou uma cavidade formada 
pela ação corrosiva do suco de amora. Sues dedos sondaram e agarraram. 

Felizmente, o suco perdera seu poder de ação depois de alguns segundos. 
Caso contrário, a idéia do capitão de usá-lo para corroer nichos na camada 
fóssil podia não ter sido tão boa assim. 

Satisfeito por ter um apoio seguro, o capitão procurou um lugar para seu 
pé livre. Depois de um segundo ou dois, localizou um — um pouco mais 
longe, mais para sua esquerda do que gostaria, mas não estava em posição de 
reclamar. Afinal de contas, concretizara seu desejo: eles tinham uma chance 
de sair dali. 

Tirando seu peso das mãos de Autry, agarrou-se à parede. Havia um 
segundo apoio bem onde ele queria. 

A próxima prioridade era outro apoio. Observando o paredão, achou um 
bem acima dele. Pareceu um pouco alto demais, mas ele se esticou e 
alcançou-o. 

— Que diabo, capitão, está conseguindo! — Era a voz de Owens. 
— Não fique tão surpreso — Kirk disse-lhe. — Acha que eu nasci na 



cadeira de capitão? 
Risadas. 
— Não acho que eu já tenha pensado nisso, senhor. — Mais risadas. Pé, 

mão. Degrau. Pé, mão. Mais um pouco para cima. 
Seria mais fácil do que o capitão previra. E o suco de amora não era nem 

um pouco gorduroso. Parecia mais pegajoso. 
Mão, pé, empurrar, puxar. Um pouco mais abo. Mais ainda. 
Kirk olhou pelos ombros até o extremo oposto da cratera. Foi seu erro. O 

sol, postado bem na borda do paredão, apunhalou-o com intensidade 
cegante. 

Por um momento, sentiu uma onda de vertigem atingi-lo. Mas não 
desesperou-se. Esperou que passasse. E quando passou, ele ainda estava 
pendurado na rocha, tão seguro quanto antes. Resolvendo manter seus olhos 
no lugar certo, o capitão voltou à sua escalada. 

Mão, pé, deslizar. Mão, pé. Arranhando-se no seu caminho rumo ao alto, 
usava músculos que esquecera possuir. 

Lembrou-se do verão em que aprendera a escalar, ele e seu irmão Sam, 
nas montanhas do norte do Colorado. Sam terminou ganhando alguns 
ferimentos, um deles bem feio. Mas Jim tinha sido um expert desde o 
começo. Lembrava-se de ter se sentido tão confortável naqueles paredões 
cheios de alamos... como se sempre houvesse feito alpinismo. 

Sam... 
Kirk ainda lamentava o modo como seu irmão morrera. Havia sido tão 

desnecessário. Se alguém tivesse previsto o alastramento da epidemia até 
Deneva... Se ele houvesse chegado um pouco antes... 

Suspirou. Era a hora errada para se ponderar sobre essas coisas. Era a 
hora errada para sua mente vaguear. 

Estava na metade do caminho, agora. Uma queda daquela altura não o 
mataria, mas iria deixá-lo incapacitado. E ele era o único alpinista experiente 
do grupo. Se fosse ferido, as chances de eles escaparem daquele lugar seriam 
virtualmente nulas — e teriam desperdiçado todo o trabalho e sorte que 
tiveram até então. 

Mão, pé. Para cima. Mão, pé. Continue. 
Nenhum dos seus companheiros fazia qualquer barulho. Nenhum deles 

queria distrair seu capitão. Mas ele podia sentir sua presença, sentir-se 
elevado com suas esperanças. 

Pé, mão. Impulso. Pé — cuidado agora — esticar e puxar. 
A respiração de Kirk começava a ficar ofegante. Pressionando a 

bochecha contra a parede dura e lisa, ele parou e descansou, reunindo forças. 
E continuou. 



Apoio para o pé, para a mão — mas não estavam mais tão fáceis de 
achar como mais abaixo. Não conseguira atirar tantas amoras tão alto. E 
mesmo que houvesse conseguido, pôde ver, não teria adiantado muito. As 
áreas fossilizadas eram menores e mais afastadas nessa altura. 

O capitão olhou para cima. Quanto faltava? Cinco metros? Talvez até um 
pouco menos. 

Mas os nichos que podia ver no alto não eram muito promissores. Muito 
longe uns dos outros. E numa configuração horrorosa. 

Ele procurou o paredão à direita. Droga. Havia ainda menos 
oportunidades do que no rumo atual. 

Para a esquerda, então. Kirk assentiu. Tudo bem. Agora a coisa parecia 
melhor. Havia bolsas de fóssil dissolvido por quase todo o caminho até o 
alto. Não muitas, mas talvez nem precisasse de muitas. 

O diabo era chegar lá. A primeira coisa que fez foi levar seu pé direito 
alinhado com o esquerdo, para ambos partilharem o mesmo buraco. 
Felizmente, o espaço era grande o bastante. Em seguida, mexeu o pé 
esquerdo até encontrar outro nicho. 

Agora era uma questão de repetir o procedimento com as mãos. A da 
direita foi para a bolsa ocupada pela esquerda. Depois, a mão esquerda 
tentou alcançar... 

De repente, o pé esquerdo escorregou. Kirk teve uma visão do terreno a 
uns doze metros abaixo quando se agarrou desesperadamente com a mão 
direita, seus dedos se esforçando para manterem-se firmes na pedra 
abrasada. 

Mas apesar de todos o seus esforços, eles estavam saindo da posição. 
Mais uns segundos, talvez menos, e estaria despencando da barreira. 

E caindo daquela altura, podia morrer. 
Combatendo seu medo, o capitão procurou pelo apoio de mão que 

procurava alcançar quando seu pé se soltara. Finalmente ele achou, esticou-
se — e errou. 

Por uma segunda vez, lançou a mão esquerda — e sentiu seus dedos se 
engancharem no lugar. E não foi sem tempo, porque no segundo seguinte 
que procurava um local para a sua mão esquerda, a direita perdeu a firmeza. 

Seu joelho esquerdo bateu contra a rocha, a dor correu pela perna acima. 
Mas ele agüentou. 

Afinal, agora tinha equilíbrio. Seu peso estava distribuído igualmente , 
mesmo que tudo dependesse de uma mão e um pé. Um momento depois, 
restabeleceu o apoio para a mão direita, ficando ainda mais seguro. 

Só então se permitiu respirar. E imaginar o quão perto chegara de uma 
queda. 



Finalmente, estreitando a concentração, Kirk tateou buscando um lugar 
para o outro pé. Encontrando um, testou. Então colocou parte do seu peso 
nele. Sentiu-se firme. Podia voltar ao trabalho. 

O capitão podia sentir o suor se juntando no meio das costas. Estava 
escorrendo pela testa e também pelos lados do rosto. 

Pé, mão. Suspender. Pé, mão. Com os músculos doloridos, arrastava-se 
paredão acima. 

E abruptamente viu-se desprovido de opções. Chegara, e estava quase 
passando, a altitude à qual chegaram seus projéteis. Depois disso, estava sem 
ajuda. 

Kirk olhou para cima e franziu o cenho. Lá de baixo, atravessar aqueles 
poucos metros não parecia uma tarefa intransponível. Mas de perto parecia 
quase impossível. 

A única coisa que poderia ajudá-lo era um raiz solitária que saía da 
beirada do penhasco. Não estava muito longe, provavelmente menos de meio 
metro. Mas parecia forte o suficiente para agüentar seu peso — se pudesse 
agarrá-la, poderia lutar para chegar ao topo. 

O problema era como chegar perto o bastante da raiz para segurá-la. 
Medindo a distância entre seu amparo de mão e a raiz, o capitão calculou 
que fosse um pouco menos do que a altura dele. 

O que significava que, se seus pés estivessem no lugar de suas mãos, ele 
poderia erguer-se e alcançar a raiz. Claro, não teria nichos para ancorar suas 
mãos naquele lugar. Não haveria jeito de se segurar se um de seus pés 
escorregasse de novo. 

Mas não parecia haver alternativa. Inspirando fundo, Kirk levou o pé 
esquerdo a um buraco desocupado no paredão. Então, soltando a mão, 
esticou-se na rocha plana e nua. E, espremendo a mão contra ela, esperou 
pelo melhor. 

Foi ainda mais difícil soltar a outra mão, mas ele o fez. Forçando-se para 
cima só com a força de sua perna esquerda, viu-se abraçado à superfície 
perpendicular do paredão com as duas mãos — o nicho nos pés era seu único 
e tênue vínculo com a sobrevivência. 

A raiz estava mais próxima, tentadoramente mais próxima. Mas não 
perto o bastante. O capitão sabia que se tentasse alcançá-la, estaria em 
perigo. Esmagando o impulso de tentar, ergueu o pé esquerdo de novo — 
para o nicho mais alto da rocha. Então, erguendo-se novamente com a perna 
esquerda, nivelou o pé direito pela segunda vez. 

Agora a raiz estava bem acima dele. Devagar, com o máximo de 
cuidado, esticou a mão direita para ela. Esticou-a o máximo que podia sem 
arriscar sua posição já tão precária. 



E só chegou a alguns centímetros dela. 
Kirk cerrou os dentes. Não iria falhar agora. Não depois de chegar tão 

perto, não quando havia tanto em jogo. 
Baixando a mão de novo, deixou-a pender ao longo do corpo. Àquela 

altura, porém, seu músculo trapézio estava fechado feito uma ostra por causa 
do esforço que exigira dele. Se pudesse relaxá-lo, poderia alcançar mais alto. 

Depois de um momento, ergueu o braço de novo. Mais. Mais. 
Novamente, estava apenas a alguns centímetros de seu objetivo. Desejou 
ardentemente que o músculo trapézio se esticasse. 

"Peguei", pensou, enquanto seus dedos se fechavam na raiz. 
Certificando-se de que estava seguro, lançou seu outro braço para cima. E 
quando suas botas se soltaram de seus nichos, sua mão esquerda também 
encontrou a raiz. 

O movimento balançou seu corpo, depois voltou ao lugar. Esperou o 
balanço parar, até ficar pendurado de modo ereto. 

Uma última manobra, prometeu aos braços doloridos. Uma última 
manobra e vocês estarão livres. 

Debatendo-se para dar firmeza aos pés, ele se ergueu mais para perto da 
raiz — quase como se estivesse fazendo exercícios de barra na escola — e 
chutou a perna esquerda para cima o máximo que podia. 

Cansado e dolorido como estava, sem saber se teria forças para tentar de 
novo, deu tudo de si. Felizmente foi o bastante. Seu calcanhar enganchou na 
borda do paredão. Corcoveando e erguendo-se, conseguiu puxar o resto de 
seu corpo para cima. 

Por um segundo ou dois, ficou deitado na relva cheirosa, mirando as 
profundezas do céu azul. Então ouviu o ruído de aplausos. 

Olhando para baixo, viu os demais. Estavam batendo palmas para seu 
esforço tão alto quanto podiam. Com a mão trêmula, acenou para eles. 

Apenas um dia de trabalho. Era o que lhes diria — assim que tivesse 
energias para sentar-se. 

 
Estava na hora. Uhura se deu conta do fato ao sentar-se em seu console e 

esperar a transmissão da colônia de mineração, postada para responder com 
a mensagem que o Sr. Spock pré-gravara para maior eficiência. 

Ela olhou para os oficiais que a cercavam. Apenas o vulcano era 
realmente necessário, no caso de a situação exigir uma resposta diferente do 
que aquela que ele havia preparado. McCoy e Scotty eram meros 
espectadores interessados. Não, mais do que interessados — ansiosos era a 
palavra correta. 

Não que os culpasse. Quando uma oportunidade como essa aparecia, era 



preciso tirar vantagem dela. Droga, até ela estava um pouco nervosa. 
— Onde diabos estão? — murmurou o médico. 
— Dê-lhes um pouco de tempo — disse Scotty. — A situação lá está 

longe de ser calma. 
Spock nada disse. Como de costume, sua expressão era indecifrável. 

Passou-se um minuto. Outro. Nenhuma comunicação. Nem mesmo o indício 
de uma. 

— Algo está errado — deduziu McCoy. 
O chefe de engenharia apertou os lábios. Olhou para Spock. O vulcano 

continuou a se abster de fazer comentários. No terceiro minuto depois do 
prazo, Uhura ergueu o olhar. 

— Nada ainda, senhor. 
Spock pensou por um momento. Finalmente, falou: 
— Mande a mensagem, tenente. McCoy o encarou com dubiedade. 
— Mas não tem ninguém ouvindo — protestou. 
— Não sabemos disso — respondeu o primeiro-oficial. — É possível — 

disse — que nosso aliado possa ter perdido a capacidade para transmitir, mas 
possa ainda receber. 

Verdade, admitiu Uhura internamente. Improvável, mas definitivamente 
possível. 

E como aquilo podia fazer mal? Os monitores merkaans não iriam 
entender, de qualquer forma. Ela cumpriu a ordem. A mensagem de Spock 
foi enviada pelo subespaço, dirigida ao quarto planeta do sistema Beta 
Cabrini. 

O vulcano assentiu de maneira aprovadora. 
— E continue a transmitir em intervalos regulares. 
— Sim, senhor. McCoy abanou a cabeça. 
— Sei não. Estou com um mau pressentimento de que os merkaans 

encontraram o nosso amigo. 
Scotty suspirou. 
— Sim. Eu também sinto a mesma coisa. Spock se voltou para eles. 
— Felizmente, intuição com freqüência está longe do fato. — E sem 

novos comentários, desceu para a cadeira do capitão. 
Mas antes de deixá-los, Uhura captou uma sombra de dúvida nos olhos 

do vulcano. Não havia dúvida em sua mente: Spock não discordava de seus 
companheiros, ele apenas odiava admitir que a melhor chance de derrotar os 
merkaans provavelmente lhe havia sido roubada. 

Era o tipo de resposta emocional que Uhura esperaria de um humano, 
talvez, mas não de alguém como Spock. E, para ela, isso era mais alarmante 
do que qualquer outra coisa. 



 

Treze 
 
— Aproximando-se dos limites do sistema Beta Cabrini — anunciou 

Chekov. 
Da sua posição na cadeira do capitão, Spock viu o alferes se virar, 

esperando instruções. O vulcano encostou os cotovelos nos braços da 
cadeira, formou um triângulo com seus dedos e forçou-se a entender a 
realidade da situação. 

Fazia horas que pedira a Uhura para transmitir a mensagem em código 
aos colonos. Horas desde que surgira a perspectiva de que o aliado na 
colônia fora silenciado. 

Na hora, preferira bancar o otimista, acreditar que quem quer que 
houvesse mandado o despacho anterior tinha apenas se atrasado, fora 
impedido de cumprir o horário. Spock também não descartava aquela 
possibilidade no momento. 

Mas quanto mais o tempo foi passando sem resposta da colônia, mais 
parecia que a afirmação intuitiva do Dr. McCoy estava certa, no final das 
contas. Mais e mais, Spock tinha que admitir a lógica da dedução de que o 
mensageiro tinha sido apanhado. 

E aquilo obviamente colocava as coisa num ponto de vista totalmente 
diferente. Olhando para a tela principal, que mostrava os planetas exteriores 
do sistema Beta Cabrini, o primeiro-oficial sabia o que tinha que fazer. 

— Reduzir para empuxo — disse. — Procederemos com cautela. 
— Reduzindo para empuxo — confirmou o oficial, voltando para os 

controles. Em seguida, a Enterprise saía da dobra espacial. 
— Sr. Scott, informe quando a tríade do aquisidor Dreen aparecer nos 

nossos sensores. — Já que a tecnologia dos sensores merkaans era mais ou 
menos a mesma do nível da Federação (ou tinha sido, da última vez que o 
vulcano tivera a chance de inspecionar), a Enterprise e o inimigo 
provavelmente registrariam a presença de um e de outro quase ao mesmo 
tempo. 

O engenheiro respondeu de seu posto na ponte: 
— Sim, senhor. 
— Tenente Uhura, prepara-se para saudar a nave capitania merkaan. 

Uhura pareceu aliviada pela suspensão temporária dos esforços para alcançar 
a colônia. 

— Entendido, senhor. 
Não havia mais razão para adiar a confrontação com Dreen. Na verdade, 



havia toda a razão do mundo para não adiá-la. 
Se o mensageiro fora apanhado, sua vida estava em perigo. Conhecendo 

os merkaans, outras vidas também estariam. Dreen acreditava firmemente na 
violência como um ensinamento; ele não estaria disposto a limitar sua 
punição aos culpados. E uma única morte também não aplacaria sua ira. 

Infelizmente, sem meios de comunicar seu plano aos colonos, Spock 
seria forçado a retroceder na estratégia do blefe, para cumprir sua missão. 
Ainda não era uma estratégia na qual ele depositasse muita confiança, apesar 
de tudo que McCoy dissera. 

Bem quando pensava nisso, sentiu seu controle lhe fugindo novamente. 
A substância estranha em seu corpo tentava estabelecer seu domínio. 

Cerrando os punhos, Spock lutou contra ela, mantendo-a à distância — 
não totalmente, mas o bastante para que pudesse manter sua compostura 
perante os que estavam na ponte. Não só porque era o líder e precisava da 
confiança deles, mas também porque revelar sua fraqueza em público era um 
anátema à sensibilidade vulcana. 

Felizmente, o ataque não o apanhara de surpresa. Sentiu-o chegando, e, 
sabendo o que esperar, foi capaz de detê-lo — adiar, ao menos por um 
pouco. 

— Sr. Sulu — disse, esperando que ninguém notasse a tensão em sua 
voz — tempo estimado para entrar no alcance dos sensores de Beta Cabrini 
IV. 

O timoneiro levou alguns segundos para responder. 
— A esta velocidade, três horas e quarenta minutos. Spock assentiu. 
— Obrigado, tenente. 
Três horas e quarenta minutos era tempo bastante para se recolher aos 

seus aposentos, retomar o controle de si mesmo e ainda haveria tempo para 
informar seus colegas sobre seu plano. Mas, primeiro, precisava de solidão 
— descanso. 

— Sr. Scott — disse, erguendo-se. — O comando é seu. 
Se o engenheiro-chefe percebeu algo errado, não demonstrou. 
— Sim, senhor — foi sua única resposta. 
Fazendo o máximo para esconder sua enfermidade, para manter um 

semblante de autocontrole, Spock se ergueu e andou a passos duros para o 
elevador. Pareceu uma eternidade até chegar, até que se valesse da 
privacidade do compartimento para largar seu peso na parede, gemendo de 
dor. 

Rangendo os dentes, deu as instruções ao elevador. O mecanismo 
começou a mover-se. 

Quando chegou ao convés que pedira, a punição ficara pior, muito pior. 



Inacreditavelmente, ninguém o viu quando saiu do elevador cambaleando, 
dobrou-se e apoiou-se na antepara. Ou quando se arrastou até seu 
alojamento, a passos agonizantes. 

Sentia o soro alienígena clamando seu domínio. Sentia a insistência 
selvagem, borbulhante — seu terrível chamado a cada órgão de seu corpo. 

Para se juntar ao frenesi crescente. Para acelerar suas funções muito além 
de suas limitações orgânicas. 

Finalmente, chegou à porta de seu alojamento e tocou o painel ao lado 
dela. Observou-a abrir-se e impulsionou-se para dentro. 

Mal as folhas metálicas se fecharam atrás de si, Spock inspirou uma vez 
com dificuldade e foi ao chão. Ficou deitado ali, tremendo, imaginando 
como um percurso tão breve como esse do elevador até o alojamento poderia 
ter exigido tanto dele. 

Na ponte, acreditara poder controlar melhor a aceleração, por já tê-la 
experimentado antes. Sua premissa estava incorreta. 

Teria sido até muito mais difícil. 
Agora, estirado no chão, sentiu velhas lembranças surgirem de novo de 

dentro de si — trazidas à superfície de sua mente pelas preocupações 
recentes, tomando forma e substância quando chegaram à luz... 

 
 
Imagem: o capitão Pike, sentando num morro contra um deslumbrante 

céu verde. Seus braços estão cruzados contra o frio, o colarinho da jaqueta 
cinza erguido até as orelhas. 

Ele vê uma formação distante de tendas marrom-avermelhadas, como 
abrigo de animais. Linhas finas de fumaça negra saem dos telhados das 
habitações e vão até o céu, finalmente dissipando-se ao vento. 

A expressão do capitão é de saudade. Ele não percebe a aproximação de 
Spock, e em seguida se vira para encará-lo, como se soubesse o tempo todo 
que ele estava ali. 

— O que é, tenente? 
— Senhor, todos os demais já subiram. Número Um sugere que façamos 

o mesmo, antes que os nativos nos vejam. 
— Os arquivos de pesquisa foram coletados? 
— Sim, senhor, e a nave auxiliar foi destruída. Não há qualquer traço 

que denuncie a nossa visita, ou tampouco a aterrissagem de emergência da 
qual os sobreviventes da nave de pesquisa foram obrigados a lançar mão. 

Pike o olha com curiosidade. 
— E por que Número Um não me disse isso pessoalmente? Ela acha que 

meu comunicador está escangalhado? 



Confusão. 
— Escangalhado, senhor? O capitão sorri. 
— Danificado, Spock. Inoperante. 
— Entendo. Nesse caso, não. Não creio que ela ache isso. 
— Então por que o serviço personalizado? 
— Foi minha sugestão. O senhor parecia estar meditando. Pensei que 

poderia amortecer o impacto da interrupção. 
Uma pausa. 
— Gostei disso. Sabe, Spock, você está ficando cada vez mais humano. 

E isso é um elogio, portanto não solte os cachorros em cima de mim. 
— Cachorros, senhor? 
— Deixe para lá. — Ele se vira na direção das tendas de novo. — Diabo, 

eu invejo aquela gente. Tudo o que fazem é caçar e pescar, sem se preocupar 
com nada. — Balança a cabeça. — Odeio planetas assim. Eles lembram a 
gente de como a vida pode ser simples. 

— Simplicidade sempre é uma virtude, capitão. Há muito para se 
descobrir sobre complexidade... sobre sutileza. E diversidade. 

Pike resmunga: 
— Já tive o suficiente disso tudo na vida. Às vezes eu gostaria de 

apenas... — Ele não termina a frase. É como se não pudesse, como se isso o 
levasse a cruzar uma linha sem que estivesse preparado. 

Abruptamente, solta um palavrão. Seus olhos ganham uma nova 
intensidade. 

— Se pudesse fazer qualquer coisa, Spock, ser qualquer um, o que faria? 
É uma pergunta à qual Spock jamais dera muita atenção. 

— Faria o que faço agora, senhor. Eu seria quem sou. O capitão olha 
para ele. 

— Eu devia saber que diria isso. Você nasceu para servir à Frota, 
tenente. 

— Ouvi dizer o mesmo a seu respeito, capitão. 
— Ouviu? — Ele parece achar aquilo divertido. Talvez algum dia 

houvesse concordado com isso. Ao alto, acima deles, algo muito parecido 
com um pássaro faz círculos no céu. — Mas agora não estou tão certo. 

Está mais frio ali em cima do que no bosque abaixo. 
— Senhor... 
O capitão assente. 
— Eu sei. Estou indo. — Ele abre seu comunicador. — Mas um dia, 

Spock, um dia... 
 
 



Imagem: Número Um, seu rosto mais pálido do que de costume, seus 
sentimentos guardados com mais força. Seus olhos escuros estão fixos no 
xadrez tridimensional à sua frente; ela move as peças, concentrada na 
partida, jogando dos dois lados. Mas até Spock pode perceber que sua mente 
está em outro lugar. 

Ouvira sobre a morte do pai dela. Até na cultura dele não teria sido 
polido deixar de expressar simpatia. Afinal de contas, eram colegas, mesmo 
que só se conhecessem há pouco tempo. Mas Vulcano e Terra eram lugares 
diferentes e ele não tinha conhecimento sobre os protocolos terráqueos de 
luto. 

Devagar, deliberadamente, a primeira-oficial baixa seu bispo branco dois 
níveis e toma a torre preta — um movimento que deveria ter feito na jogada 
anterior, e Número Um é uma jogadora impecável. É mais uma indicação de 
que está realmente distraída. 

Ele deseja abordá-la, expressar-lhe suas condolências. Mas decide não 
fazê-lo até estar certo do modo apropriado. A última coisa que deseja é 
ofendê-la. 

O chefe de transporte Abdelnaby está de serviço. Talvez ele possa ter 
algum tempo para esclarecer um não-terráqueo. Spock decide ir para a sala 
de transporte. 

E então Número Um ergue o olhar para ele. Aparentemente, ela se deu 
conta de estar sendo observada. Silenciosamente, seu rosto indaga o motivo. 

Ele engole em seco. A oportunidade para esclarecimento desaparece. De 
um nodo ou de outro, tem que confrontá-la agora. 

Spock vai até onde ela está sentada. Fica de pé ao seu lado. Enquanto sua 
mente corre para achar um modo de resolver seu problema, ele ganha tempo 
fingindo-se intrigado pelo jogo de xadrez. 

— Situação interessante — observa. 
— Acha mesmo? — A primeira-oficial faz um gesto para que ele se 

sente. - Gostaria de jogar? 
Ele assente. 
— Obrigado. — Senta-se. — Tem alguma preferência? 
Número Um balança a cabeça. 
— Não. 
— Então fico com as pretas — decide. — E agora é a minha vez. 
— Está certo. Então estava mesmo observando. 
— Perdoe-me. Mas o jogo me é familiar. Jogamos em Vulcano. E há tão 

pouco que me é familiar aqui. 
— Não precisa se desculpar — ela diz. 
Ele a encara, imaginando se devia apenas se precipitar e expressar seu 



dilema. Mas, como antes, receia que ela se ofenda. Frustrado, dirige sua 
atenção para o jogo. 

Vê imediatamente estar um pouco em desvantagem. Um momento 
depois, move um peão preto para cima um nível, pondo-o no caminho do 
bispo branco. É uma tentativa de atrair a peça dela numa armadilha e obter, 
então, o equilíbrio de forças. 

Número Um aparentemente não nota a estratégia. Ela toma o peão preto. 
Spock responde subindo sua rainha um nível. A armadilha está armada. 
Ela não pode evitar. Não importa para onde mova o bispo, o vulcano o 

tomará com uma peça ou com outra. 
A primeira-oficial franze o cenho. Aceitando o destino de seu bispo, 

manobra para fazer Spock pagar. O preço a faz perder o bispo — embora 
tudo o que vulcano tenha que sacrificar seja um peão. 

Mas ele hesita. Ocorre-lhe que a situação apresenta uma oportunidade 
que não antecipara. 

Passado um incomum período de tempo, Número Um incentiva-o. 
— Faça o seu jogo, Sr. Spock. Esta missão é de apenas cinco anos. Ele 

encara-a. 
— Minhas desculpas. Estava apenas considerando a natureza de sua 

perda. A magnitude de sua perda. 
Ela devolve o olhar — e entende, ele acha. A pele entre as sobrancelhas 

dela se enruga sutilmente. 
— Foi... — Ela se interrompe, depois começa de novo. — Será uma 

perda significativa. Mas o jogo continua 
Ele assente. 
— Ainda assim, é lamentável. 
— Sim — a primeira-oficial concorda —, é lamentável. 
Spock repara que uma lágrima se formou no canto interno do olho. Ela 

não a enxuga. Devagar, a lágrima segue seu caminho ao lado de seu nariz 
aristocrático. 

— Ainda é sua vez — ela lembra. 
Grato pela oportunidade que o destino lhe dera, Spock toma o seu bispo 

dela. Mas dali por diante, o jogo de Número Um melhora 
consideravelmente. 

 
 
Imagem: Abdelnaby, meia dúzia de riozinhos de cerveja ainda nos 

lábios, seus olhos grandes e expressivos banhados de sinceridade. Ao se 
inclinar para a frente na mesa, ele segura uma caneca do que descrevera 
antes como "veneno dinartiano". 



— Você é um bom homem, tenente. — O barulho ao fundo é 
considerável, ias Abdelnaby consegue ser ouvido. — E quero dizer um 
homem danado de bom. Quero dizer... bom, raios, você sabe o que quero 
dizer, não? 

Spock acredita que sim. 
— Obrigado — responde. 
O chefe de transporte aponta com o queixo para a caneca de Spock, que 

ainda está cheia, a não ser pelo gole que dera há meia hora e achara 
extremamente desagradável. 

— E é bom que tenha decidido ser abstêmio. Essa coisa sobe na gente 
feito ma serpente chifrada de Aldebarã. 

Não era a primeira vez naquela noite que Spock acredita precisar de uma 
tradução. Parece que ele sempre precisa de uma explicação. Gostaria que sua 
mãe tivesse usado mais expressões idiomáticas durante seus anos 
formativos. 

— Sobe na gente? — indaga. — De que maneira? 
Abdelnaby se volta para Pitcairn, o homem que em breve vai substituí-lo 

orno chefe de transporte. Balança a cabeça. 
— Ele pergunta de que maneira!... 
Pitcairn ri, seus traços se espalhando de forma humorada pelo rosto. Ele 

se inclina para Spock de maneira decididamente conspiratória. 
— O que 'Naby quer dizer, tenente, é que, antes que você se dê conta, 

pode ficar de cara cheia. 
Num canto distante da imensa sala, um aparelho musical de origem 

indeterminada junta-se ao barulho. O vulcano se pergunta por que alguém 
iria querer ir a este lugar, ainda mais durante o período de licença. 

Ele suspira. 
— De cara cheia? 
Abdelnaby se inclina ainda mais para frente. 
— De porre, Sr. Spock. Embriagado, inebriado. Bêbado. O 

esclarecimento aparece. 
— Entendo — diz o tenente. Ele encara o chefe de transporte. — Então 

posso perguntar por que vocês bebem? 
Abdelnaby o encara por um segundo. Então se ajeita na cadeira. 
— É uma boa pergunta. Uma pergunta muito boa. — Ele se vira para o 

ouro humano. — Sr. Pitcairn, por que nós bebemos? 
Pitcairn pensa, dá de ombros. 
— Porque nós... er... — Dá de ombros de novo. — Agora que falou, não 

tenho muita certeza. 
A garçonete aparece. 



— Outra rodada, cavalheiros? Abdelnaby e Pitcairn encaram-se. 
— Não obrigado — diz o chefe do transporte. Ele sai... um pouco 

chateado, pensa Spock. 
O aparelho musical no canto da sala toca ainda mais alto. O som que 

produz chega a doer. 
Silenciosamente, o vulcano faz a promessa de evitar licenças em terra no 

futuro. 
 
 
Imagem: Ordenança Colt, rindo feito criança, seus olhos quase dançando 

de satisfação. Ela se ajoelha, ergue a mão e pára antes de tocar sua duplicata 
de meio metro. 

A duplicata também ajoelha-se. Olha para ela, sorri — chega ao requinte 
de erguer a mão, tudo uma imitação perfeita. 

— É tão bonitinho — diz ela. Tyler resmunga: 
— É. Bonitinho. E meio doido também. Faz a gente ficar de cabelo em 

pé. — Ele olha em volta. — Droga! Tem outro ali. 
Spock segue o seu movimento e vê uma réplica de Sellers saindo dos 

arbustos. Sellers se aproxima — e a coisa dele. 
— Cuidado, todos vocês — o vulcano avisa de novo. — Não sabemos 

quais são suas intenções. 
Sellers sorri. 
— Vamos, Spock. Que mal podem fazer? Diabos, eles só têm meio 

metro de altura. — Ele se volta para a ordenança e também seu minidublê. 
— Ei, Colt, meu garoto pode brincar com a sua garota? 

Ela faz uma careta. Sua dopplegänger imita-a. 
— Não seu eu tiver que ficar a menos de cinco metros de você. Tyler ri. 
— Isso é para você aprender, Sellers. Não é sutil. 
— Não precisa dar sermão — replica Sellers. Ele olha para Tyler. — 

Podia falar sobre você também, velhão. 
— Espere um pouco — diz Colt — Talvez Sellers tenha achado algo. 
— Quer dizer como uma doença? — graceja Tyler. 
— Não — continua a ordenança. — Talvez eles sejam feitos para ser 

mesmo as nossas crianças, de certa forma. — Ela estuda a figura de boneca à 
sua frente — E se nossas semelhanças forem o equivalente a mimetismo? Ao 
assumir a aparência de pequenos humanos, ou crianças, se quiserem, essas 
formas de vida querem evitar que nós os comamos. Quero dizer, poucas 
espécies comem os seus filhotes, certo? 

Spock assente. 
— Boa teoria, ordenança. Sellers olha para ele. 



— Será? — Ele aponta para a sua réplica, que aponta de volta. — Acha 
que se parecem com crianças, tenente? 

— Não — responde o vulcano. — Mas muitas formas de vida nascem 
idênticas à aparência adulta, apenas menores. Humanóides, claro, passam 
por significativas mudanças físicas ao amadurecer, mas humanóides não 
precisam ser a regra deste planeta. 

— E que tal um teste? — sugere Tyler. Ele se vira para Sellers. — Você 
anda para longe dele e eu ando na direção dele. 

— E o que isso vai provar? 
— Vai nos dizer se essa coisa é movida pela proximidade. Aposto que 

vai se transformar em mim quando eu for o mais próximo a ele. 
— Está certo — diz Sellers. — Vamos tentar. 
Quando os humanos se aproximam um do outro, a duplicata de Sellers 

segue-o. Então, quando seu caminho atravessa o de Tyler, a coisa pára. Sua 
aparência parece ondular por um momento, depois restabiliza-se. Agora se 
parece com o navegador. 

— A-há — exclama Tyler. — Viu? 
— Que pena — comenta Sellers. — Ele era tão bonitinho. Tyler ajoelha-

se. Seu duplo faz o mesmo. 
— Tenho que admitir — diz — que essas coisas parecem bem mais 

esquisitas quando são você. — Ele estica a mão, como Colt fizera antes. A 
réplica responde fazendo o mesmo. 

— Acho que são meio bonitinhos, sim. 
— Sr. Tyler... - adverte Spock. 
— Já sei — responde o navegador. — Ter cuidado. Mas precisamos 

descobrir mais sobre este lugar, não é? Então, no interesse da ciência... 
Esticando-se um pouco mais, ele toca seu dedo no de seu duplo parecido 

com um boneco. 
Surge um clarão de luz azul e um ruído metálico. Tyler é jogado para 

trás. Ele rola e se ergue, segurando o dedo. 
— Uau! O que foi isso? 
Instintivamente, Spock vai ajudá-lo. Ele examina o dedo. 
— Queimadura de 2 grau — conclui. 
Agora cautelosa, Colt se afasta de sua duplicata. 
— Acho que essas coisas têm mais de uma maneira de se proteger. 
— Parece que sim — concorda o vulcano. 
A réplica de Tyler apenas segura o seu dedo e olha para eles. 
 
Imagem: Dr. Phillip Boyce, os músculos de suas têmporas tensos, seus 

olhos azuis fixos no rosto encovado do seu paciente, enquanto passa o 



tricorder sobre ele. Solta um palavrão, balançando a cabeça gravemente. 
Spock imagina o que há de errado. O tratamento do monarca de Horídia 

parecia ter ido bem até então. Mas o primeiro-conselheiro horidiano, parado 
poucos passos atrás de Boyce, faz a pergunta antes do vulcano. 

— Dr. Boyce? Algo errado? 
O médico se vira e encara o primeiro-conselheiro horidiano. 
— Não. Nada errado. Nada mesmo. — Franzindo o cenho, ele guarda o 

tricorder. 
O horidiano se aproxima da cama de seu mestre. 
— Ele vai viver? — pergunta a Boyce, pedindo esclarecimentos. — O 

tratamento surtiu efeito? 
— Chegamos a tempo — explica o médico, de maneira hostil. — O 

paciente está bem. Provavelmente vai ter uma vida longa e ativa. 
O horidiano assente. 
— Sua Grandeza estará agradecida. Boyce resmunga: 
— Ao diabo com Sua Grandeza. 
Ele se ergue, olha mais uma vez para o vulto adormecido de Harr Harath, 
ditador absoluto de três planetas e solta um palavrão baixinho. 
Desta vez vai à porta, que era guardada por dois dos corpulentos guardas 

surdos-mudos do monarca, desde que entraram no alojamento de Harath, há 
quase uma hora e meia. 

Na ocasião, Harath sentia muita dor, atingido pela febre bendalesa que 
contraíra na tentativa de conquistar o planeta Bendália mais de um ano antes. 
O fato de Bendália ser um membro da Federação — e que a Federação teve 
de intervir para evitar a invasão — não impedira Pike de atender o pedido de 
socorro de Harath. Ou, mais especificamente, o pedido do primeiro-
conselheiro de Harath. 

Afinal, era a chance de estabelecer relações amigáveis com os 
horidianos. E com Harath especificamente — apesar de sua inclinação pela 
conquista, sem mencionar as sangrentas disputas domésticas sobre as quais 
construiu seu longo reinado. 

Com tempo, acreditava Pike, a Federação podia ter uma influência 
positiva sobre os horidianos. E talvez até sobre Harath. De qualquer forma, 
era melhor ter a gratidão do que a hostilidade de um indivíduo desse tipo. 

Quando Boyce, Pike e Spock saem do quarto, os guardas surdos-mudos 
os olham com desconfiança. O vulcano os ignora. Está mais interessado na 
conversa entre seus colegas oficiais, que começa quando eles chegam ao 
corredor. 

— Droga, doutor, espere! — diz o capitão. Boyce pára e encara-o. 
— O que é? 



— Quero saber que diabo estava fazendo lá dentro. 
— Por quê? 
— Porque é meu dever descobrir, por isso. — Mais suave: — O que há 

de errado, doutor? 
Boyce balança a cabeça. 
— Como eu disse ao cretino horidiano há pouco, não há nada errado. 

Pike persiste: 
— Não parece. 
— Por causa dos palavrões? Da minha expressão de nojo? — Boyce 

parece alguém que acabou de comer algo horrível. — Por que estou tão 
danado de raiva? — Sua boca entorta. — Porque o maldito paciente está 
ótimo. É por isso. 

Pike não desiste. 
— E isso o incomoda? 
O doutor assente, os olhos ainda faiscando. 
— Sim, incomoda. — Ele ri amargamente. — Por quê? Acha que estou 

deixando meus sentimentos pessoais interferirem no meu juramento? Minha 
promessa de curar os doentes, independente do quanto eu odeie aquele a 
quem estou curando? 

O capitão detém-se. 
— Diga você. 
— Tá bom. Eu vou dizer. — Boyce olha de volta na direção do vulto 

imóvel de Harath, ainda visível através da porta aberta. — Eu queria matá-
lo. Pensei em todas as vidas que poderiam ser salvas, todos os horrores que 
poderiam ser evitados, se só desta vez eu injetasse o remédio errado. Poderia 
deixá-lo entregue à doença e ninguém saberia. Pike engole em seco. 

— Não somos deuses, doutor. Não temos o direito de decidir quem vive 
e quem morre. 

Boyce explode. 
— Não acha que eu sei disso? Meu Deus, Chris, é isso que me apavora! 

— Ele treme, emocionado. — Um oficial médico chefe que deixa seus 
sentimentos interferirem no seu dever... é um oficial médico chefe que devia 
considerar alguma outra linha de trabalho. — Lança um olhar desesperado 
ao capitão. — Talvez seja um sinal de que estou fazendo isso tempo demais, 
Chris. Talvez... — Ele se interrompe, confuso. — Oh, diabo. Vamos voltar, 
está bem? Vamos apenas voltar. Acho que preciso ficar sozinho um pouco. 

Sem esperar por uma resposta, o médico se vira e retorna a marcha em 
direção à entrada principal do palácio e ao pátio além dela, onde poderão se 
transportar sem a interferência do campo de força protetor de Harath. 

Pike encara Spock e suspira. O vulcano imagina se a Enterprise logo terá 



um novo cirurgião de bordo — seja por escolha de Boyce ou do capitão. 
Por enquanto, porém, tudo que podem fazer é seguir o médico e sair do 

palácio de Harath. 
Gradualmente, Spock sai do fluxo de imagens, de lembranças. 

Gradualmente, sua mente se aclara — e ele fica consciente o bastante do seu 
ser exterior para saber que está completamente exausto, e que a túnica de seu 
uniforme estava amassada onde ele se deitara no chão. 

Ele precisaria mudar de roupa. Precisaria recompor-se. 
Acima de tudo, precisaria de tempo para trabalhar os detalhes da tarefa 

extremamente difícil adiante dele. 



Quatorze 
 
Kirk enxugou o suor do rosto e pescoço com a camisa do uniforme e 

acocorou-se. Ainda estava quente, mas o sol estava se pondo no oeste. 
Demorara mais do que previra para conseguir um modo de subir os 

outros até ele. Uma árvore grande teria ajudado, mas não havia árvores ao 
redor, e aquelas mais distantes eram pesadas demais para carregar sozinho 
pelo floresta. 

Vinhas tinham sido sua outra opção — uma bem melhor, considerando o 
sofrimento de Owens e a dificuldade que ele teria em tentar escalar qualquer 
coisa. Porém, embora vinhas fortes e grossas fossem abundantes no local de 
desembarque, eram bem menos numerosas ali. 

No fim, Kirk tivera que explorar toda a floresta ao redor da cratera 
durante horas até que encontrasse uma fonte razoável de vinhas. Cortá-las 
com uma pedra afiada e arrastá-las de volta para o paredão durou quase um 
hora. E depois, foi preciso atá-las — uma tarefa nada fácil, devido à sua 
grossura e falta de flexibilidade. 

Quando ancorou o fim da escada de cipó a uma árvore baixa e troncuda, 
o sol já estava chegando ao horizonte. E ele tinha uma decisão a tomar. 

Podiam sair agora e tentar encontrar o ponto de desembarque. Ou 
podiam passar mais uma noite ali e tentar de manhã. 

De um lado, estava ansioso por sair dali. Ainda tinha o pressentimento 
de que havia algo a ser encontrado no local, alguma pista que os ajudaria, se 
chegassem a tempo. 

Por outro lado, poderia não ser prudente — nem útil — despachar uma 
expedição na mata em pleno anoitecer. Afinal, só tinham uma vaga idéia de 
onde era o ponto de desembarque. Tentar encontrá-lo à noite poderia ser não 
só difícil — poderia também ser perigoso. 

Particularmente se a criatura ainda estivesse à solta. E se a teoria de 
Karras, de que a criatura era estacionaria, fosse correta, a coisa não iria a 
lugar algum. 

Também havia o comunicador de Owens, dizendo-lhe que estava 
enganado sobre a necessidade de apressar-se. Dizendo-lhe que tinha todo o 
tempo do mundo para voltar à área do desmoronamento. 

Pela quarta ou quinta vez desde que acordara no topo do penhasco, sacou 
o aparelho e chamou a Enterprise. Pela quarta ou quinta vez, não veio 
resposta. 

O capitão desejou que a porcaria estivesse quebrada quando encontrou-a 
— destruída quando a jogara no dia anterior, a despeito de Karras pensar o 



contrário. Ajudaria a explicar por que não haviam sido resgatados ainda. 
Mas estava funcionando bem. Kirk balançou a cabeça. 
Lá embaixo, seu pessoal se preparava para a jornada. Owens havia 

juntado as canas-de-açúcar encontradas por Autry. Autry testava as vinhas, 
para ter certeza de que agüentariam o peso. E Karras, graças ao instinto de 
cientista, fazia gravações adicionais dos glifos com seu tricorder, sem saber 
se teria chance de vê-los ao vivo novamente. 

O capitão bateu as mandíbulas, onde um tremor distinto começava a 
despontar. A despeito de tudo, ele ainda queria voltar ao ponto de 
desembarque, e logo. Mas havia um limite para o tipo de riscos que correria 
para consegui-lo. 

Relutante, tomou sua decisão. Eles esperariam pela manhã para começar 
a busca. Ajoelhando-se à borda da cratera, gritou para dizer isso a eles. 

Do seu lugar no console de navegação, Chekov assobiou baixinho. E não 
era o único a exprimir admiração pelo que via na tela principal. 

— Impressionante — murmurou Sulu. — Muito impressionante. 
Claro, eles tinham visto antes a imagem da tríade merkaan no briefing 

com Scotty. Mas a gravação já tinha dez anos. As naves mostradas tinham 
pouco :m comum com as que se confrontavam com eles agora. 

A tríade era elegante. Espartana. De aparência letal. E embora as 
aparências enganassem, esse raramente era o caso quando se tratava de 
design de naves estelares. Quem faria alterações exteriores se não fossem 
parte de modificações tecnológicas integradas? Por que se dar ao trabalho? 

Infelizmente, não havia jeito de saber que novas tecnologias os merkaans 
tinham adotado. Não sem um confronto violento — e isso era, sem dúvida, a 
última opção. 

A voz de Spock tirou o russo de suas especulações. 
— Sr. Scott, há alguma evidência de que os merkaans estejam nos 

sondando? 
O engenheiro-chefe sacudiu a cabeça. 
— Nenhuma evidência, senhor. Mas isso só se os sensores deles 

funcionaram do mesmo modo que os nossos. E não há garantia disso. 
Spock levou a informação a sério. Se havia algo errado com o vulcano, 

pensou Chekov, ele certamente não demonstrava. Parecia tão em controle de 
si como sempre. 

Talvez a amiga enfermeira de Leslie houvesse se enganado. Não seria a 
primeira vez que um recém-chegado falava algo sem propósito. 

Finalmente, Spock chegou a uma decisão. 
— Tenente Uhura, faça contato. 
— Sim, senhor — respondeu a oficial de comunicações. 



Chekov e Sulu trocaram olhares, mas não disseram coisa alguma. 
Obviamente, Spock estava disposto a desistir do elemento surpresa. Mas por 
quê? Por que dar-lhes essa vantagem? 

Então o alferes respondeu à própria pergunta. Se a Enterprise iniciasse o 
contato, implicaria confiança. Principalmente se o contato fosse inesperado 
para os merkaans. 

Mas aquilo só seria útil se Spock fosse— ele parou no meio do 
pensamento e sorriu. Então essa era a estratégia dele. 

A voz de Uhura soou: 
— Os merkaans responderam ao contato, senhor. Eles nos instruíram 

para guardar. 
Antes que Uhura terminasse de dizer sua frase, as naves merkaans 

começaram a manobrar, alterando sua configuração para uma dirigida ao 
ângulo de aproximação da Enterprise. 

O tom de Spock permaneceu casual e despreocupado. 
— Diga-lhes que não faremos isso, tenente. Pode obter contato visual? 

Pausa. 
— Sim, senhor. 
— Por favor, faça isso. 
Em seguida, a ponte da nave capitania merkaan encheu a tela principal. 

A cadeira no centro estava vazia, mas um merkaan de aparência decidida 
estava ao lado dela. 

— Sou Tezlin — anunciou —, terceiro-em-comando. Quem ousa 
aproximar-se? 

Spock ignorou a pergunta. E quando falou, seus modos menosprezaram a 
importância não só de Tezlin, mas também de qualquer ameaça que podia 
representar. 

— Atenção, naves merkaans. Aqui é a USS Enterprise, sob o comando 
do primeiro-oficial Spock. O planeta que estão orbitando é uma colônia da 
Federação. Vocês não têm autorização de permanecer aqui. Partirão 
imediatamente. 

Sim, Chekov imaginou, definitivamente um blefe. Normalmente, ele 
teria aprovado totalmente aquela abordagem. Afinal, ela funcionara no 
passado. 

Mas isso era quando James T. Kirk se sentava na cadeira de comando. 
Com um vulcano — mesmo um que conhecia tão bem as técnicas de Kirk 
como Spock — poderia proceder a uma fraude? 

O alferes controlou-se. O tempo diria. 
 
 



Recostando-se na cadeira de Bradford Wayne, Dreen mordiscou o ovo 
nargah transportado da Clodiaan. Enquanto se deleitava com o sabor 
agridoce, a gema vermelha escorria pelo queixo em gotas grossas. 

Ele podia, claro, ter fabricado a refeição nas unidades de processamento 
alimentar dos humanos, como seus homens faziam desde que chegaram a 
Beta Cabrini. Mas as unidades pareciam ser incapazes de criar guloseimas 
merkaans sem uma certa programação, e o aquisidor não quis esperar tanto 
pelo gosto da comidinha de casa. 

Pondo os restos quentes e suculentos do ovo na boca, lambeu a gema dos 
seu dedos longos e cinzentos. Não fazia sentido desperdiçar nada, não 
quando os suprimentos da nave estavam tão baixos. 

Logo, contudo, a Clodiaan e suas irmãs estariam retornando à terra natal 
e ao triunfo. Ele despejaria aos pés do dono da tríade o tipo de carga que 
poucos aquisidores imaginariam. Dezenove toneladas de durânio, o dilítio e 
talvez um ou dois escravos humanos, só pela novidade. Só a parte de Dreen 
sozinha seria uma soma considerável. 

Aí ele poderia ter todos os ovos nargah que quisesse. Poderia comer 
ovos nargah o dia inteiro. 

E o que era melhor, essa expedição lhe daria fama. Talvez um outro 
proprietário lhe oferecesse uma comissão mais gorda — o bastante para 
comprar sua própria tríade, ainda que modesta. Ou ao menos terras numa das 
luas feudais... 

O zumbido do comunicador interrompeu o devaneio. Imaginando o que 
seu terceiro-em-comando poderia querer, inclinou-se sobre a escrivaninha, 
pressionou o botão correto e respondeu: 

— Sim? 
— Aquisidor, temos uma nave em nossos sensores. É uma nave da 

Federação. 
Dreen se inclinou mais, tentando controlar a aceleração de seu pulso. Má 

sorte, mas podia lidar com uma única nave. Essa era a vantagem de se ter 
três laves à disposição. 

De fato, ele quase ansiava para testar as capacidades destrutivas de sua 
tríade. Até o momento, a oportunidade não apresentara-se. 

Por outro lado, isso significaria que não poderia ficar muito tempo por 
ali. Com tempo, a Federação podia enviar uma armada convincente. E ele 
não queria arriscar carga tão valiosa — ou, é claro, seu status recém-
reconquistado de aquisidor. 

— É mesmo? — disse, prolongando-se na voz. — Eles já chamaram? 
— Não. Nós... perdão. Eles começam a nos contactar neste exato 

momento. 



— Bom. Comece manobras defensivas. E transmita as mensagens para 
mim. Quero ouvi-las. 

— Como desejar, aquisidor. 
Dreen esperou um momento. Então, uma voz chegou pelo comunicador, 

ima voz clara e fluida demais para ser de um merkaan. Entranho, pensou. 
Era quase como se já a tivesse ouvido antes. Mas, para ele, todas as vozes 
humanas eram parecidas. 

—...É uma colônia da Federação. Vocês não têm autorização de 
permanecer qui. Partirão imediatamente. 

Um blefe. Ele esperava por isso. Mas não cairia nele. Sabia bem demais 
orno os capitães humanos de naves estelares podiam ser vis. 

Por um momento, houve silêncio. Então a mensagem começou de novo, 
desde o início. 

— Atenção, naves merkaans. Aqui é a USS Enterprise... Dreen pulou de 
pé. Enterprise?. Teriam seus ouvidos o enganado? —... sob o comando do 
primeiro-oficial Spock. 

Spock! Ele cerrou o punho na mesa de Wayne. Era bom demais para ser 
verdade! Spock era o vulcano que viera a bordo da Mananjani há 10 anos — 
aquele que distraíra o aquisidor enquanto um bando de humanos invadia o 
nível da engenharia. 

— O planeta em que estão orbitando é uma colônia da Federação. Você 
não... 

A cabeça de Dreen girava. Ele a tomou nas mãos, desejou que ficasse 
quieta. 

O destino lhe colocara essa oportunidade de bandeja. Tinha que tirar 
vantagem, mas não tão ansiosamente. Não podia deixar a Enterprise escapar 
do iço. 

— Tezlin! — gritou. 
Seu terceiro-em-comando respondeu imediatamente. 
— Sim, aquisidor? 
— Transporte-me de volta à nave. Imediatamente! Uma pausa. 
— Aquisidor, teremos que baixar os escudos. 
— Está certo. A nave da Federação não vai nos atacar; está superada e 

sabe disso. 
Desta vez, não houve pausa. 
— Como queira. 
— E... Tezlin? 
— Aquisidor? 
— Transporte-me direto para a ponte. 
— Pois não. 



Enquanto Tezlin repassava a ordem à sala de transporte, Dreen tentou 
ordenar seus pensamentos. Spock parecia no comando agora, embora tivesse 
se apresentado como primeiro-oficial, não capitão. 

Será que isso queria dizer que Pike se fora? Talvez promovido a um 
posto em terra nos últimos dez anos? Certamente era possível. 

Talvez estivesse morto. O aquisidor gostou mais dessa possibilidade. De 
qualquer forma, descobriria logo. 

De repente, foi envolvido pela névoa escarlate brilhante que anunciava o 
transporte. No instante seguinte, estava de volta à Clodiaan, na ponte, ao 
lado de Tezlin. O terceiro-em-comando ergueu o punho, em continência, 
mas Dreen mal notou. Estava envolvido demais com o monitor, que tomava 
a parede inteira — e a imagem que via nele. 

Sorriu. Era ele — era o vulcano. 
— Spock — rosnou entre os dentes cerrados, saboreando o som como se 

fosse um dos melhores licores de seu planeta. — Que bom vê-lo de novo. 
O primeiro oficial da Enterprise o encarou, inabalado com sua presença. 

De repente, Dreen se lembrou de seu temor mais irritante — de que 
encontraria seus inimigos de novo e eles não o reconheceriam. Mas, pelo que 
viu, seu temor era infundado. 

— Aquisidor Dreen — saudou Spock. — Gostaria de poder dizer o 
mesmo, senhor. 

O merkaan riu. Ele ia gostar disso. 
— E onde está seu capitão? Aquele chamado Pike? 
— Ele não serve mais nesta nave. Contudo, isso não é relevante para 

situação presente. 
— Entendo. Então você não veio pelas lembranças, Spock? E eu que 

pensava que você tinha vindo me fazer uma visita, depois de todo esse 
tempo. 

— Sabe o motivo pelo qual estou aqui, aquisidor. Vocês tomaram 
ilegalmente uma colônia da Federação. Devem se retirar imediatamente. 

— E se nós não o fizermos? 
— Não teremos escolha a não ser usar a força. 
Algo na voz do vulcano fez Dreen deter-se. Afinal, fazia dez anos que 

encontrara uma nave da Federação. Não seria possível que os humanos e 
seus aliados houvessem adquirido algum sistema tático que lhes desse 
vantagem?  

Sim, era possível. Mas mesmo que o aquisidor estivesse errado sobre 
Spock — mesmo que o vulcano estivesse dizendo a verdade —, não mudava 
coisa alguma. 

Dreen preferia a morte a uma volta a seu planeta com os containers 



vazios. Nenhuma maneira de morrer podia se comparar a ser alvo das 
zombarias uma segunda vez. 

E quanto às sua naves, aos seus homens — de nada importava. Se eles se 
consumissem nas chamas da glória, provavelmente era mais do que 
mereciam. 

Dreen se virou para encarar Tezlin e falou baixinho, para que os da 
Enterprise não o ouvisse. 

— Mande instruções às outra naves. Cerquem o inimigo. Não permitam 
que fuja. Se dispararem até mesmo um tiro de aviso, quero vê-los 
incapacitados. 

As sobrancelhas de Tezlin se enrugaram. 
— Incapacitar, aquisidor? Não destruir! 
— Você me ouviu. A Enterprise não deve ser aniquilada sob qualquer 

circunstância. Tenho contas a acertar com esse vulcano. 
Tezlin curvou-se ligeiramente. 
— Como queira — disse, e foi cumprir as ordens de Dreen. 
Quando se voltou de novo, Spock não se movera do seu lugar na ponte. 

Nem sua expressão mudara — ou melhor, sua falta de expressão. Estava tão 
impassível quanto nunca. 

— Espero sinceramente — disse — que esteja ordenando suas naves 
para retirarem seu pessoal e prepararem-se para partir. 

Dreen deu de ombros. 
— Não estou fazendo nada disso. Se pudesse cooperar, consultando seus 

instrumentos... 
Foi interrompido pelo grito de um dos oficiais na ponte da Enterprise. 

Sem dúvida, o humano acabara de captar o movimento das naves merkaans. 
Sob o olhar do aquisidor, a informação foi levada a Spock, que continuava a 
encarar a tela principal. 

Dreen terminou sua frase: 
— ...Verá que está cercado. Esteja avisado: vamos detê-lo à menor 

provocação, então será melhor que não nos provoque. 
Agora, pensou Dreen, veremos se Spock pode bancar a ameaça. Ele 

esperou a resposta do vulcano com grande interesse. 
— Aquisidor — começou Spock, sem o menor indício de medo em sua 

voz — a força à qual me referia não se limita apenas a esta nave. Enquanto 
falamos, várias outras naves da Frota Estelar estão convergindo para estas 
coordenadas. 

— Ah — fez Dreen. — Entendo. — Em outras palavras, não havia 
qualquer irmã secreta, qualquer tecnologia recém-descoberta. Em resumo, 
como suspeitara, o vulcano blefava — e tinha mostrado o blefe. 



— Seria bom não menosprezar minhas palavras — Spock avisou. 
— Não — disse o aquisidor jocosamente —, eu jamais faria isso. Mas 

devo he dizer que andei pesquisando a disposição das naves da Frota Estelar. 
E acredito que na hora em que seus reforços chegarem, eu já terei ido há  
tempo. Se fosse você, primeiro-oficial da Enterprise, eu me preocuparia com 
o futuro imediato. Porque este é o período em que decidirei o destino dos 
colonos — e da sua tripulação também. O vulcano franziu o cenho 
ligeiramente. 

— Deve saber que não permitirei que ameace os colonos.  
Dreen deu um risinho. 
— E você deve admitir, mesmo que só para você mesmo, que não há 

nada que possa fazer a respeito. — Ele parou, enquanto um pequeno e 
tentador plano surgia em sua mente. — A menos, é claro, que esteja disposto 
a ser meu convidado. 

Spock encarou-o. 
— Seu convidado? 
— Sim. A idéia não lhe atrai? — Sentiu seu rosto se endurecer com raiva 

inesperada. — Não foi sempre assim, eu me lembro. Houve um tempo em 
que você estava ansioso para tirar vantagem de minha hospitalidade, embora 
eu me lembre que sua visita foi breve. 

O vulcano parecia estar pensando no assunto. — Não entendo — disse, 
embora entendesse perfeitamente. 

— Olhe — disse o aquisidor —, deixe-me explicar. Você eu temos 
contas a acertar. Entregue-se e eu lhe dou a minha palavra, perante todos os 
meus oficiais, de que não vou encostar nem nos colonos nem na sua 
tripulação enquanto durar sua visita. 

Os olhos de Spock estreitaram-se. 
— E que vocês deixarão Beta Cabrini com seu depósitos minerais 

intactos? Dreen negaceou. 
— Não. A oferta é como eu a descrevi. Pegue-a, e mantenha seu pessoal 

seguro, ou largue-a, e aceite a responsabilidade pelas conseqüências. A 
escolha é sua, primeiro-oficial. 

A reposta veio antes do que o aquisidor esperava. 
— Aceito sua oferta — disse Spock. Ele olhou para um de seus oficiais, 

não o homem que o avisara das manobras das naves merkaans, mas um 
outro. — Sr. Scott, o comando é seu. Vou me transportar à nave capitania 
merkaan. 

Algo na voz do vulcano fez o aquisidor fazer uma pausa. Uma 
ansiedade, e aquilo incomodou-o. 

Ocorreu a Dreen que transportar Spock para sua nave podia não ser uma 



idéia tão boa. Afinal, não fora assim que Pike o enganara? 
Convencendo-o a momentaneamente abaixar seus escudos — para que 

os humanos pudessem tomar a Mananjanil Seu técnico de transporte 
humano pôde tirar vantagem daquela oportunidade mínima, talvez outro 
também pudesse. 

— Mudei de idéia — anunciou o aquisidor. Ouvindo-o, Spock se voltou 
para Dreen. 

— Que disse? 
— Você ouviu. Decidi que você será meu convidado na superfície do 

planeta. Tenho certeza de seu técnico de transporte tem as coordenadas para 
a praça principal da colônia. Esteja lá em cinco minutos. Qualquer alteração 
das minhas instruções será considerada ato de traição. E não preciso dizer 
como vou 

responder. O vulcano aquiesceu. 
— Não, já foi bastante claro quanto a isso. 
— Bom. Cinco minutos, então. 
Dando as costas a Spock, Dreen encarou seu técnico de comunicações. 

Com movimento cortante logo abaixo do queixo, ordenou ao merkaan para 
interromper o contato. O técnico obedeceu em seguida. 

Voltando-se de novo para a tela, que agora mostrava a imagem da odiosa 
Enterprise flanqueada pelas naves-irmãs da Clodiaan, o aquisidor sorriu. 
Tezlin ergueu-se ao seu lado e ficou quieto, esperando as ordens de seu 
superior. 

— Alerte ao técnico do transporte — disse Dreen finalmente. — Quero 
voltar ao escritório do administrador. 

Seu terceiro-em-comando assentiu. 
— Como queira. — Pôs-se a sair. 
— Oh, e Tezlin... 
— Sim, aquisidor. 
— Quero que minhas feras sejam transportadas também. 
Tezlin encarou-o. Se estava intrigado pela ordem, não pediu explicação. 

Mas talvez tivesse uma idéia do que Dreen estava preparando. 
— Será feito — disse, e foi cumprir suas ordens. 



Quinze 
 
Quando a tela principal mostrou uma imagem da nave capitania de 

Dreen, o vulcano se virou para ir até o turboelevador. Contudo, o Sr. Scott 
também se movia na mesma direção. O engenheiro parecia horrorizado. 

— Sr. Spock! — Scotty sussurrou. — Senhor, tem certeza de que quer 
levar isso adiante? 

O vulcano ergueu uma sobrancelha. 
— Agradeço a preocupação, comandante. Contudo, ela é desnecessária. 

Atrás de Scotty, as portas do turboelevador se abriram. 
— Não gosto disso, nem um pouco. Sabe Deus que tipo de tortura aquele 

merkaan traiçoeiro armou para o senhor. 
Spock endireitou-se. 
— Não tenho ilusões quanto às intenções do aquisidor Dreen, 

comandante. Contudo, já fui torturado antes. E se puder mantê-lo ocupado 
tempo bastante, isso pode ajudar-nos. — Fez uma pausa. — E pior: ele não 
faz ameaças vãs. Se eu não descer como ele instruiu, ele fará os colonos 
pagarem com suas vidas. 

O engenheiro franziu o cenho, inclinando-se mais para perto de Spock. 
— Mas na sua atual condição, senhor... 
O primeiro-oficial balançou a cabeça enfaticamente. 
— Minha condição — sussurrou — não está em discussão aqui. 
O argumento do Sr. Scott era bem válido, é claro, embora Spock se 

negasse a admiti-lo. Sob circunstâncias normais, poderia sobreviver a 
qualquer vingança que Dreen tivesse em mente. Contudo, com seus poderes 
mental e físico já no limite... 

Scott parecia solidário, mas não convencido. 
— Sim, senhor. O que quiser. — Seus olhos brilhavam. — Boa sorte, Sr. 

Spock. 
Spock começou a descartar o conceito de sorte, sina e similares, mas 

pensou melhor. 
— Obrigado — resolveu dizer. 
Em seguida, deixou o engenheiro e entrou no elevador. As portas se 

fecharem, tirando a visão de Spock da ponte e sua tripulação. Programou um 
ponto final: sala de transporte. 

Quando o compartimento começou a se mover, o vulcano suspirou. Seu 
blefe falhara. Dr. McCoy estava errado; ele fora incapaz de perpetrar uma 
falsidade à moda do capitão Kirk — ou melhor, à moda do capitão Pike. 

Talvez houvesse coisas que não se podia aprender, independente de quão 



capaz fosse seu mentor. O legado de seus oficias comandantes — homens a 
quem admirava e tentava se igualar — tinha sido desperdiçada por ele. 

Ao menos, uma coisa o consolava: estava deixando seu pessoal com um 
plano. Não importava o que acontecesse a Spock, Uhura continuaria 
tentando contatar os colonos. E, com sorte, ela ainda podia conseguir. 

Seus pensamentos se voltaram para o capitão Kirk de novo. Muito 
possivelmente, Spock pensou, ele morreria nas mãos dos merkaans sem 
jamais saber que acontecera a seu amigo. De todos os arrependimentos — e 
tinha alguns — aquele seria o mais difícil de suportar. 

Com uma desaceleração sutil, o turboelevador parou. Contudo, ainda não 
chegara ao ponto que ele pedira. 

Isso era ruim. Esperava ter privacidade, para que pudesse organizar todos 
os seus recursos em antecipação ao encontro com Dreen. Aparentemente, 
isso lhe seria negado. 

Por favor, pediu em silêncio, tomara que não seja alguém que saiba o 
que vou fazer. Spock não apreciava longos votos de boa sorte — ou longas 
despedidas. 

As portas se abriram, revelando o companheiro do primeiro-oficial 
durante a viagem do elevador. Se Spock fosse somente humano, teria soltado 
um palavrão. 

McCoy sorria enquanto entrava. As portas se fecharam atrás dele. 
— Qual é o problema? — indagou. — Achou que eu iria deixá-lo 

enfrentar aquele filho da mãe sozinho? Sem seu médico particular? 
— Como soube tão... 
— Tão rápido? — McCoy de ombros. — Vamos dizer que um 

passarinho me contou, alguém que se preocupa com sua segurança, e vamos 
deixar a coisa assim. 

Spock franziu o cenho. 
— O que espera ganhar com isso?  
McCoy encarou-o. 
— Olhe, Spock, é bem óbvio que aquele bandido merkaan quer mais do 

que uma visita para chá com torradas. Esta é a chance de ter sua vingança e 
ele vai fazer de tudo para que ela valha a pena. 

Spock ergueu uma sobrancelha. 
— Seu ponto, doutor?...  
McCoy bufou de raiva. 
— Meu ponto, seu — ele se deteve, apertou um botão no painel de 

controle que fez parar o elevador. — Meu ponto, comandante, é que você 
está doente, quer admita isso ou não. E mais cedo ou mais tarde, Dreen vai 
notar. Ele vai ver que comprou mercadoria estragada e vai se sentir 



enganado. Depois de tudo, como ele poderá apreciar totalmente sua vingança 
se estiver fraco demais para agüentá-la? 

O vulcano não pensara nisso. Contudo, isso não mudava nada. Não de 
verdade. Ainda tinha que cumprir as exigências do aquisidor. Talvez Dreen 
renegasse o acordo quando descobrisse a verdade sobre a saúde de Spock. 
Mas, nesse meio tempo, ele estaria dando a Uhura uma chance de contatar os 
colonos, uma chance de cumprir seus planos. 

— Sei o que está pensando — disse o médico. — Está dizendo a si 
mesmo que não importa. Que tudo o que quer é ganhar tempo. — Engoliu 
em seco. — Bem, eu vou aumentar seu poder aquisitivo, que Deus me ajude. 

Spock balançou a cabeça. 
— Não vejo em que.,. 
— Vou mantê-lo vivo — interrompeu McCoy. — Sou um médico. Posso 

fazer isso. E Dreen vai me deixar fazer isso. Diabo, ele vai exigir que eu 
faça, porque, tão sutil como posso ser, vou deixá-lo descobrir o que está 
enfraquecendo você. Vou deixar claro que a vingança dele não será tão doce 
quanto deveria ser. 

O vulcano sentiu os músculos da mandíbula ficarem tensos. Os 
argumentos de McCoy faziam sentido, de certa forma. Mas mesmo assim ele 
não podia deixar o doutor se arriscar tanto. Ele podia — e faria — tudo 
sozinho. 

— Não posso deixá-lo fazer isso, doutor.  
McCoy franziu o cenho. 
— Porque não faz sentido? 
— Não. Porque isso implicaria colocá-lo em perigo.  
Desta vez, a ira humana explodiu. 
— Diabos, Spock, acha que você é o único aqui a quem é permitido 

arriscar alguma coisa? Sabe, eu posso ter que encarar Jim de novo algum dia. 
E não vou poder fazer isso se deixar você descer até lá sozinho. 

McCoy suspirou. 
— Além disso, é ruim o bastante ter de encarar o que você vai encarar. 

Alguém devia estar lá com você. Sabe — hesitou. — Um amigo. 
Spock reconheceu o que custava ao médico pronunciar aquelas duas 

últimas palavras. Ele assentiu. 
— Aprecio o gesto, doutor. Contudo, não sabe onde está entrando. 

McCoy resmungou. 
— E você sabe? — Sua voz caiu uma oitava — Olhe, Spock, você quer 

ganhar tempo para seu plano funcionar, certo? Posso ajudá-lo a fazer isso. 
Posso mantê-lo aceso. 

O vulcano viu que de nada adiantava protestar. Ao invés disso, ele se 



esticou para o painel de controle, e o elevador voltou a andar. McCoy 
encarou-o. 

— Não ouço protestos — disse. — Isso quer dizer que o convenci? 
Quando o elevador parou, Spock fez o melhor que podia para parecer 
resignado. As portas se abriram. 

— Depois do senhor — disse ao médico, indicando o corredor. 
McCoy se voltou para sair do elevador — mas não foi muito longe antes 

que o vulcano alcançasse a junção entre o pescoço e o ombro. Uma pressão 
rápida e o cirurgião dobrou-se. 

Spock o amparou e o pousou gentilmente no chão. Em seguida, 
reprogramou o elevador para um convés distante e saiu. Quando as portas se 
fecharam, ele caminhou pelo corredor rumo ao transporte mais próximo. 

Ele se indagou quem seria o "passarinho" — Uhura? Scotty? Estava 
comovido pela preocupação deles — e , é claro, pela de McCoy também —, 
embora isso fosse muito próximo a um motim. Teria que admoestá-los pelo 
comportamento quando — e se — voltasse. 

Antes que terminasse o pensamento, entrou na sala de transporte. O 
tenente Kyle o aguardava; encarou Spock quando ele entrou, depois hesitou, 
intrigado. 

O vulcano fez uma pausa perto do console do transporte. 
— Sim, tenente?  
Kyle assentiu. 
— Pensei que o Dr. McCoy fosse acompanhá-lo. 
— Este era o plano — Spock explicou. — Mas o doutor foi 

inevitavelmente detido. 
Kyle franziu o cenho, mas esqueceu o assunto. Aliviado, o vulcano 

avançou ara a plataforma de transporte e entrou nela. Quando se voltou, viu 
o humano fazendo ajustes de última hora nos controles. Finalmente, Kyle 
terminou. 

— Pronto, senhor? 
— Pronto, tenente. Acionar. 
 
 
Spock nunca tinha visitado a colônia de Beta Cabrini, mas tinha visto 

outras semelhantes pela Federação afora. Os prédios quadrados, as ruas 
dispostas em ângulos retos, as montanhas próximas e nuas com suas 
miríades de valiosos recursos minerais... Tudo estava de acordo com suas 
expectativas, quando se materializou na praça principal da colônia. 

Da mesma forma estavam os merkaans entre os quais aparecera; 
infelizmente, eles também eram exatamente como esperava. Dois deles 



tinham as armas em punho, apontadas para seu abdômen. Os outros olhavam 
com suspeita, expectativa ou curiosidade, de acordo com sua natureza 
pessoal. 

Dreen não estava à vista — não que Spock esperasse que estivesse 
esperando ali por ele. O aquisidor dava muito valor às aparências. Seria 
muito mais digno para ele ser contactado quando o prisioneiro chegasse. 

Fiel ao ritual, um dos merkaans apertou o mecanismo no seu cinto. 
— O vulcano está aqui — anunciou, com sua respiração saindo da boca 

na forma de vapor. 
Não houve resposta por comunicador. É que respostas eram para os 

inferiores, de acordo com o código social merkaan. Spock aprendera muito 
em sua revê estada na Mananjani. 

Imaginou se Dreen ainda estava na nave capitania ou se já havia descido. 
O vulcano não precisou imaginar mais. 

Uma porta se abriu no que provavelmente fora o prédio de administração 
da colônia. Dreen saiu por ela, seguido por um de seus oficiais, e atravessou 
a praça devagar. Estava sorrindo, e quanto mais se aproximava do seu 
prisioneiro, mais abria o sorriso. 

Finalmente, estavam cara a cara. Sem aviso, o aquisidor atingiu Spock 
direto no rosto. Com força. O vulcano sentiu o gosto de sangue. 

— Isso — disse Dreen calmamente, a serenidade de sua voz disfarçando 
as emoções que deveria estar sentindo — é apenas uma amostra do que 
tenho planejado para você. 

Spock o encarou desapaixonadamente. 
— Pode fazer o que quiser comigo, desde que mantenha o restante do 

nosso trato. 
O aquisidor encarou-o. 
— Duvida da minha palavra?  
O vulcano balançou a cabeça. 
— Só queria deixar claro que estamos nos entendendo. 
Dreen resmungou — nem uma confirmação nem negação da sua parte no 

acordo. Ele se virou para o oficial que o seguira através da praça. 
— Balac, reviste-o. Certifique-se de que não tem qualquer mecanismos 

que a Enterprise possa usar para traçar seu paradeiro. 
O tal Balac cumpriu a ordem. Spock agüentou a revista estoicamente, 

tentando não deixar transparecer o quanto aquilo lhe era repulsivo. Se eles 
soubessem que os vulcanos evitavam contato físico, só usariam esse 
conhecimento contra ele. E havia algumas formas de tortura que temia mais 
do que outras. 

Ao fim, Balac deu um passo para trás. 



— Ele não tem aparelhos — disse a Dreen. 
Ele assentiu — para Spock, não para seu oficial. 
— Bom. E esperto, vulcano. Muito esperto. 
No lado mais distante da praça, apareceu um grupo de colonos, enfiados 

em pesados casacos. A princípio, Spock pensou que tivessem se esgueirado 
até os arredores da praça por vontade própria — até mesmo que eles 
pudessem ter vindo para interferir em seu favor. 

Mas não. Eram tangidos por guardas, levados para a praça como burros 
de carga. O vulcano ficou tenso quando viu o modo como os humanos 
estavam sendo tratados. 

Ele olhou para Dreen. 
— Você disse que não iria maltratá-los. 
— Não vejo maus tratos — insistiu o aquisidor. — Mas maus tratos são 

um conceito muito subjetivo. 
Spock viu que de nada adiantava protestar. Ficou em silêncio, 

aparentemente impassível. 
— Sua resposta? — provocou o merkaan. Depois viu que não afetaria 

seu prisioneiro. — Está muito bem. Não deve desperdiçar energias 
protestando: vai precisar de toda a que tem para o que está por vir. 

Quando os colonos foram trazidos para o meio da praça, Spock sentiu 
um leve tremor de reconhecimento. Um deles era Bradford Wayne. 

O cabelo vermelho-claro tinha se afastado um pouco da testa, e mechas 
de cinza se espalhavam entre o vermelho. Rugas que antes não existiam 
surgiram no rosto e ele também não estava tão esguio quanto costumava ser. 
Mas ainda assim era Wayne. Seus olhos se encontraram e o vulcano viu que 
o administrador também o reconhecera. 

Era bom ver o antigo piloto de Pike. Dava até um senso de confiança, 
estranhamente. Não interessava que não conhecia o homem tão bem; Wayne 
era um pedaço do passado, um elo familiar num mar de incertezas. E 
imaginou ter visto o mesmo sentimento no administrador. 

Pareciam dizer um ao outro: compartilhamos tempos perigosos antes, e 
vencemos. Por que não seria assim de novo? 

Em seguida, porém, Wayne desviou o olhar. Spock adivinhou o motivo. 
Dreen não necessariamente sabia que o administrador fizera parte da 
tripulação de Pike. Revelar o fato só poria a vida de Wayne em perigo — e 
tiraria da Enterprise um valioso aliado no planeta 

— Ah — disse o aquisidor —, meus amigos colonos. — Ele olhou direto 
para Wayne. — Achei que gostaria de ver isso. — Fez um gesto para Spock. 

— Apresento Spock, primeiro-oficial da Enterprise. Ele está aqui para 
"resgatar" vocês. 



O vulcano permanecia calado, fechado. Teria que deixar Dreen se 
divertir, sem importar o custo para sua dignidade. O mais importante era que 
não revelasse sua relação com o administrador. 

Dreen aproximou-se de Spock, tocou seu queixo com o longo indicador 
e virou sua cabeça para um lado. — Ele não é heróico? Pena que seus 
esforços estejam condenados ao fracasso. — Fez um som com a língua. — 
Do mesmo modo que qualquer tentativa de resgatá-los seria frustrada. 

Wayne fechou o semblante. Talvez seus captores não soubessem que 
vulcanos detestavam ser tocados, mas ele sabia. 

— Por que — indagou a Dreen — está nos mostrando isso? 
O merkaan devolveu o olhar a Wayne. Por um momento, Spock receou 

que ele mataria o humano. Então o momento passou, e Wayne ainda estava 
vivo. 

— Porque — explicou amigavelmente — quero destruir quaisquer 
noções de esperança que possam ter alimentado. Quero que vejam como são 
limitadas as suas opções. 

Suas razões não eram aquelas, e Spock sabia. Ele apenas tentava 
maximizar a humilhação do vulcano, tirar o máximo proveito do acordo. De 
repente, Dreen se virou para Balac. 

— Meus mesirii — disse. — Por que a demora? 
O merkaan abriu seu comunicador de novo. Mesirii? Spock não estava 

familiarizado com a referência. Nem pôde ter uma pista no breve diálogo de 
Balac com a nave capitania... 

— O aquisidor quer saber por que seus mesirii não foram transportados 
ainda. — Uma pausa. — Entendo. 

Dreen encarou-o. 
— E então? 
Balac devolveu o olhar. 
— Parece — informou — que houve dificuldade no transporte das feras. 

Ocorreu no caminho para a ala de transporte. 
O aquisidor o olhou com ódio. 
— Eles se feriram? 
Balac balançou a cabeça rapidamente. 
— Não, não os mesirii. Contudo, os que os escoltavam foram 

machucados. Um seriamente, pode perder a mão. 
Dreen relaxou visivelmente. 
— Ah. Bem, talvez era de se esperar. Afinal, está na hora da refeição. 

Spock começara a entender o que eram mesirii — e que papel poderiam ter 
nos planos do aquisidor para ele. Não era uma perspectiva agradável. 

E havia ainda a possibilidade de seu sacrifício ser em vão. Se pudesse ter 



certeza de que Uhura faria contato, que seu plano seria cumprido... Era uma 
amarga ironia: o homem com quem queria se comunicar estava parado a 
menos de vinte passos e ele não podia sequer entregar a breve mensagem 
que formulara. E por que não poderia? A mensagem fora concebida para ser 
indecifrável. E se não fizesse sentido simplesmente dizê-la, podia ser porque 
Spock conhecia melhor o uso de expressões lingüísticas do que os merkaans. 

— Aniversário de Boyce — disse em voz alta. Dreen encarou-o. 
— O quê? 
— Aniversário de Boyce — repetiu o vulcano casualmente, fixando os 

olhos 10 aquisidor. Não se atrevia a olhar na direção de Wayne, temeroso 
que sua intenção fosse descoberta. 

Dreen inclinou levemente a cabeça, intrigado. 
— E o que isso quer dizer, primeiro-oficial? 
Spock deu de ombros, tentando lembrar como Kirk "vendera" várias 

fraudes no passado. O incidente da Fesarius voltou à mente, um em que o 
capitão conseguira vender a idéia de que a Enterprise tinha um sistema de 
autodestruição feito de corbomite — um material que não existia. 

Inspirado na manobra de Kirk, o primeiro-oficial explicou: 
— É apenas uma expressão. 
— Que tipo de expressão? 
Ao vulcano não agradava a perspectiva de mentir abertamente. Mas 

parecia inevitável, naquelas circunstâncias. Foi quando alguém falou. Era 
Wayne. 

— É algo que se diz quando alguém se machuca seriamente. No caso, o 
rapaz que se feriu. É um jeito de demonstrar simpatia. 

O aquisidor não tirou os olhos de Spock. 
— Estou falando — disse ele, a voz sutilmente alterada — com o 

vulcano. Sr. Spock, sabia que aquele a quem se refere é um merkaan, igual 
aos que o mantêm sob a mira de armas? Sua simpatia chega a esse ponto? 

— Minha simpatia não se restringe aos meus amigos — replicou o 
primeiro-oficial, com sinceridade. 

Dreen o encarou com o que parecia ser curiosidade genuína. 
— Verdade? Não sabia disso, Spock. Isso acontece com todos os 

vulcanos? 
— A maioria — respondeu Spock. 
— E sua expressão, aniversário de Boyce, é um ditado vulcano? Ou vem 

dos humanos? 
— Numa nave estelar, usa-se muitas expressões oriundas de outras 

culturas. — Mais uma verdade, em si e por si. 
O aquisidor parecia disposto a perseguir o assunto, até que uma névoa 



escarlate apareceu na praça. Ela se transformou em quatro formas materiais 
— dois merkaans e um par de elegantes quadrúpedes brancos. Os merkaans 
pareciam nervosos — no mínimo. E ficaram mais do que satisfeitos quando 
as feras começaram a andar graciosamente na direção de Dreen. 

Balac acionou a unidade de comunicação. 
— Eles chegaram — disse apenas. Em um segundo ou dois, a escolta dos 

animais desapareceu de novo. 
O aquisidor se abaixou, apoiando-se num único joelho, obviamente 

satisfeito m ver seus mesirii. O sentimento parecia ser mútuo. Por um tempo, 
o merkaan e as feras ficaram se acariciando. 

Em seguida, Dreen ergueu o olhar para Spock. Ele sorria de novo, um 
tipo de sorriso faminto. Um sorriso mortífero. 

Com um movimento de cabeça, indicou as montanhas ao norte, visíveis 
atrás dos prédios de um e dois andares da colônia. 

— Vê aquelas montanhas? 
O vulcano assentiu. As montanhas pareciam perto, mas poderia ser efeito 

do ar frio e limpo. 
— Em um minuto, vou transportá-lo até lá, longe desta praça, longe de 

qualquer instalação da colônia, para um lugar onde ninguém pode ajudá-lo. 
Depois, com a ajuda de minhas feras, vou caçá-lo e trucidá-lo como um 
animal. E, se você pensar sobre isso como tive ocasião de fazê-lo, verá que é 
exatamente o que merece. 

Houve reações abafadas de terror entre os colonos. Wayne protestou: 
— Não pode fazer isso, aquisidor. Dreen se ergueu subitamente e 

encarou-o. 
— Posso, Sr. Wayne, e vou fazê-lo. E embora esteja disposto a ter 

paciência com você por toda a ajuda que me tem dado, já testou esta 
paciência duas vezes nos últimos minutos. Sugiro que não tente de novo. 

Wayne mordeu o lábio. Não se arriscou a ir além, e Spock reconheceu o 
fato. 

— Está bem — disse o vulcano. — Sabia o que esperar quando aceitei o 
acordo. 

— Venham — disse o aquisidor a seus bichinhos. Ele os levou a Spock. 
— Este é ele. Familiarizem-se com ele. 

Os mesirii se aproximaram dele, com suas línguas pretas e compridas. 
Eles farejaram suas calças, estudando-o com seus grandes olhos dourados, 
rosnando baixinho em suas gargantas. O seu bafo congelava-se em nuvens 
grossas. 

O vulcano pôde ver-lhes as presas — longas, afiadas e ameaçadoras. 
Lembrou o que Dreen dissera sobre as feras terem perdido a última refeição. 



— Cuidado — avisou o aquisidor a seus bichos. Encarou Spock. — 
Odiaria que a caçada terminasse antes mesmo de começar, não é mesmo? — 
Bateu na sua coxa, e os mesirii voltaram para junto dele. 

Pelo jeito como se moviam, Spock viu que eram rápidos. E 
provavelmente tinham um bom fôlego também. O tipo de fera de caça que 
não só podia achar sua presa, mas também derrubá-la e dar fim a ela. 

— Agora, lembre-se — avisou Dreen —, nosso trato é válido apenas 
pela duração de sua visita. Quando você morrer, sua visita vai terminar, 
então se você se preocupa mesmo com o bem-estar desses humanos, é de seu 
interesse permanecer vivo o maior tempo possível. 

— Garanto — respondeu Spock — que esta é minha intenção em 
qualquer oportunidade. 

O aquisidor sorriu. 
— Você diz isso agora, Spock, mas quando a caçada se estender, pode se 

sentir diferente. 
Ele gesticulou para Balac, e Balac fez contato com a nave novamente. 
— Transporte o vulcano para as coordenadas pré-instaladas — instruiu. 

Quando Spock sentiu o comichão — efeito colateral do transporte merkaan 
—-, um pensamento lhe surgiu: estava satisfeito de ter impedido que o Dr. 
McCoy descesse ao planeta — ou os mesirii podiam estar caçando dois 
oficiais da Frota Estelar, ao invés de um. 

 
 
— Doutor? Dr. McCoy? 
Ele abriu os olhos. Uma morena jovem e bonita encarava-o. Se isso é um 

sonho, pensou, então não quero acordar. Só quero aproveitá-lo. E então 
lembrou-se. 

— Não se mexa — aconselhou a morena. Ela vestia o uniforme de 
guarda de segurança. — Chamei um médico. 

— Droga — sua voz grasnou, e ele ergueu-se. — Eu sou médico, e estou 
ótimo. — Estavam num elevador aberto. Indo para o corredor, olhou em 
volta. Não estavam mais no convés do transporte. E... 

— Onde diabos está Spock? 
A mulher observou-o mexer no controle do elevador. Ela balançou a 

cabeça quando as portas do compartimento se fecharam e o elevador 
começou a se mover. 

— Sr. Spock, senhor? Ele se transportou para a colônia há 15 minutos. 
Os olhos de McCoy estreitaram-se. 

— Ele fez o que? 
A oficial de segurança encarou-o. 



— Algo errado, senhor? Algo que eu deva relatar? O médico resmungou. 
— Pode ter certeza de que há algo errado. Aquele filho de uma... — 

Engasgando na própria ira, teve que parar por um instante. — Ele me aplicou 
aquela pinça vulcana e decolou sozinho. 

A mulher parecia ter chegado a uma conclusão. 
— Talvez eu deva relatar isso. 
— Relate tudo o que quiser — disse a ela. — Não vou deixar aquele 

computador de orelhas pontudas se safar dessa. — Quando o elevador parou 
e as portas se abriram, ele saiu determinado, em direção à sala de transporte. 

A oficial de segurança correu atrás dele. 
— Doutor, o senhor estava inconsciente. Não é uma boa idéia ir... De 

repente dele se virou para ela. 
— Chega! Quando eu voltar, ficarei feliz em contar ao Sr. Leslie que 

você está fazendo um ótimo trabalho. Mas agora me deixe em paz, diabo. 
Tenho que presidir um maldito suicídio! 

Deixou-a para trás, confusa. Andando pelo corredor, mal deu chance às 
portas de se abrirem antes de entrar na sala de transporte. O Sr. Kyle teve 
que olhar duas vezes para ele. 

— Dr. McCoy? 
— Não tenho tempo para explicar — grunhiu o médico. — Ainda tem as 

coordenadas de Spock? 
O chefe do transporte assentiu. 
— Sim, senhor. Mas o Sr. Spock disse que... 
— Deixe para lá o que ele disse. Leve-me até lá. Agora. — E para dar 

maior ênfase, avançou para a plataforma de transporte e subiu nela. Ainda 
um pouco claudicante, Kyle reativou o equipamento. 

— Só vai levar um ou dois segundos — avisou. Quando terminou, olhou 
para McCoy. 

— Tem certeza do que está fazendo? 
McCoy fechou o semblante. Era uma boa pergunta. Ainda assim, 

retorquiu: 
— Claro que sim. Vamos com isso. Você sabe, acionar, e essas coisas. 
— O que quiser, doutor. 
McCoy cerrou os dentes. Odiava o transporte; se pudesse andar até a 

colônia, ele o teria feito. Mas Spock precisava dele. 
Em seguida, o efeito do transporte o apanhou — e era tarde demais para 

voltar atrás. 



Dezesseis 
 
Spock materializou-se no topo de uma montanha nua sobre outras 

montanhas nuas. O terreno parecia igual em todas as direções, até o 
horizonte. 

Estava mais frio do que na praça. Pensando bem, ele esperava por isso. 
Inspirando profundamente, organizou os pensamentos. Quanto mais 
pensasse agora, que tinha chance, melhor. Mais tarde, poderia não haver 
tempo para esses luxos. 

O primeiro-oficial sabia que estava ao norte da colônia — determinara a 
direção ainda na praça. Pela posição do sol no céu e seu conhecimento da 
rotação do planeta obtido na biblioteca da Enterprise, o vulcano reconheceu 
que o norte ficava... naquela direção. Isso significava que as instalações 
mineradoras ficavam na direção oposta — para o sul. 

Uma volta à colônia, mesmo que por caminhos sinuosos, estava fora de 
questão. Melhor ir par o norte, levar Dreen para longe dos colonos, que 
então poderiam implementar o plano de Spock sem que o aquisidor 
esbarrasse neles acidentalmente. 

Claro, aquilo tudo pressupunha que Wayne entendera sua referência ao 
aniversário de Boyce. E que ele podia aplicá-la na solução do problema. E 
também que Spock não se esquecesse de algo que poderia impedir o plano 
de ser executado. 

Contudo, o vulcano não podia se preocupar com aquilo agora. Estava 
fora de suas mãos. Tudo que podia fazer era prolongar a caçada — nas 
palavras de Dreen, “permanecer vivo o maior tempo possível". No mínimo, 
sabia que, até que caísse, os colonos estariam seguros. 

Quanto tempo poderia esperar ganhar para sua missão? Quanto tempo 
até que os mesirii o alcançassem? 

Era difícil dizer. Dependia de tantos fatores. A distância que seria capaz 
de percorrer na próxima hora era crucial. Mas uma consideração maior era o 
grau de controle que poderia manter sobre o seu metabolismo, no caso de um 
considerável desgaste físico. 

Enquanto Spock se preparava para seu julgamento — provavelmente o 
último que enfrentaria —, ocorreu-lhe que podia estar indo na direção mais 
errada possível. Confiava que o técnico de transporte merkaan o trouxera à 
área me Dreen indicara. Se tivesse sido transportado para uma outra área, ao 
sul Ia colônia, ou a leste ou a oeste... 

Não. Não era prudente se imiscuir em especulações infrutíferas. Tinha 
determinado o conjunto mais provável de circunstâncias; não tinha escolha a 



não ser segui-lo à sua conclusão lógica. 
Começando com um morro baixo para conservar suas energias, Spock 

pôs-se a caminho rumo norte do topo. O solo se arrastava ao seu lado; acima, 
mais adiante, sabia, deveria haver um aclive. 

Nas eras antes de Surak trazer sua filosofia de paz-pela-lógica às 
multidões, os vulcanos cometeram um sem-número de atrocidades em nome 
da conquista. Até onde Spock soubesse, contudo, nunca se caçaram um aos 
outros. Mesmo os ancestrais mais sanguinários não tinham descido tão baixo 
assim. 

Mas, é claro, nem mesmo nos tempos mais obscuros, nenhum vulcano 
tinha sido tão cruel quanto Hamesaad Dreen. 

Bradford Wayne bateu com força no console de sua unidade de extração 
móvel mineral. 

— Merda! O que era que Spock estava tentando me dizer?  
Gross pôs a mão no braço do administrador. 
— Calma, Brad. Quer que sejamos mortos aqui e agora? 
Wayne olhou para o seu parceiro, depois para o poço adiante e franziu o 

cenho. O homem tinha razão. Enervar-se não iria ajudar as coisas nem um 
pouco. 

Prestando mais atenção nas sinuosidades do túnel de mineração, disse: 
— Está bem, estou calmo. 
— Então vamos ver tudo mais uma vez — sugeriu Gross. — Desde o 

começo. 
O administrador assentiu, feliz de ter decidido escolher o geólogo como 

parceiro de novo naquele dia. Gross tinha uma mente ágil, e isso era tudo de 
que precisava no momento. 

— Mais uma vez — ele inspirou fundo. — Boyce era o oficial médico 
chefe da Enterprise. Servimos juntos alguns anos. Três, acho. Mas nós só 
celebramos o aniversário dele uma vez. 

— Porque ele não se importava muito com isso — ajuntou Gross. — 
Odiava atrair atenção para sua idade. 

— É verdade. De qualquer forma, foi uma surpresa. Idéia do capitão 
Pike. Ótima festa. E Boyce se divertiu, ainda que não quisesse admitir. 

— E isso é tudo? 
O administrador deu de ombros. 
— É tudo de que me lembro. Como disse, não pude ficar muito tempo na 

festa. Tive que subir à ponte. 
Quando Wayne guiou o veículo para uma volta no torno, o cabo mudou 

de posição. Pelo rabo do olho, pôde ver Gross sacudindo a cabeça. 
— Emocionante — ressalvou o geólogo. — E ainda assim, isso deve 



significar algo, ou então por que seu amigo se arriscaria tanto em dizer isso? 
É mesmo, por quê? O administrador se concentrava, mas não conseguiu 

ver nada. 
Ali estava Spock, arriscando seu pescoço nas montanhas, sem dúvida 

tentando dar-lhes tempo para executar seu plano. E Wayne estava deixando a 
peteca cair. 

— Você mencionou um bolo — Gross continuou — Havia algo escrito 
nele? Wayne balançou a cabeça. 

— Só "Feliz Aniversário" ou algo assim. — Suspirou. — Mas era o bolo 
mais bonito que eu já vi. Lembro-me disso. E não cheguei a prová-lo. 

Gross se encostou no assento. 
— Algo significativo ocorreu depois que você saiu? 
— Acho que não. Por quê? 
— Ocorreu-me — respondeu o geólogo — que Spock pode não se 

lembrar de que você saiu mais cedo. Ele pode estar se referindo a algo que 
você não estava presente para ver. 

Wayne resmungou. 
— Bela perspectiva. Gross se virou para ele. 
— Ou talvez se lembre que você teve de sair. E é disso que está 

falando... das circunstâncias da sua saída. — Seus olhos estreitaram-se — 
Houve algo incomum para isso? 

Na verdade, havia, agora que o administrador pensava melhor. 
— Não era o meu turno regular. Era alguma emergência. O piloto de 

plantão tinha ficado doente. 
— De quê? 
Wayne pensou mais. De repente, recordou-se. 
— Havia gás no sistema de ventilação. Era grosso e amarelo, e tinha 

ferido temporariamente alguns oficiais da ponte. — Assentiu, visualizando a 
cena. — Lembro agora. Um container de ácido duoclorídrico tinha sido 
derramado acidentalmente em alguma carga, uma turacita bruta que 
carregávamos. A combinação do ácido com o mineral produziu o gás. — De 
repente, quando o veículo voltou à superfície, ele soube. Sabia o que Spock 
queria que eles fizessem. 

— Brad. O que foi? 
— Eu já sei, diabo. Eu sei o que Spock estava nos dizendo. — Wayne 

mordeu o lábio, formulando o método de ataque até enquanto falava. — 
Ouça, vamos precisar de ajuda. Johansson, Piniella... talvez alguns dos 
outros que entregam minério às plantas de processamento. — Sorriu 
maliciosamente. — Os merkaans estão tão ansiosos para pôr as mãos no que 
temos. Bom, vamos dar-lhes um pouco mais do que queriam. 



 
Kirk se esticou para baixo e agarrou a mão de Owens. Segurando-se, 

puxou o homem para a floresta. 
Enquanto o capitão e Autry se afastavam, Karras ajudou Owens a sair 

das cordas feitas de vinhas. Erguendo-se o melhor que podia, o tripulante 
deu uma olhada para a cratera do alto. 

— Puxa — disse. — Parece uma puxada e tanto daqui de cima. 
Autry esfregou as mãos, tirando cascas de vinhas delas. As palmas 

estavam vermelhas e mais do que doídas por causa da ajuda para subir 
Owens. 

— Maior do que você pensa.  
Kirk assentiu, concordando. 
— Da próxima vez, Sr. Owens, talvez queira pensar duas vezes antes de 

danificar sua perna. Como um favor para o resto de nós. 
Owens deu um sorriso amargo. 
— Acredite, capitão, vou seguir seu conselho. Da próxima vez, quero 

dizer. 
— Gostei disso — disse o capitão. — Até lá, fique confortável. A não 

ser por circunstâncias imprevistas, estaremos logo de volta.  
Owens encarou-o. 
— O que disse, senhor? 
Kirk esperava a decepção dele. Mas pensara sobre isso na noite anterior, 

e não fazia sentido levar Owens. Ele só os atrasaria. 
Além do mais, alguém tinha que ficar na área. Eles estavam sinalizando 

para a nave daquele local já fazia quase dois dias. Se Scotty tivesse mandado 
um grupo de resgate, era mais do que provável que os tivesse mandado para 
aquele local. 

O capitão explicou tudo isso. E Owens não tinha opção a não ser aceitar. 
Autry se virou para Kirk. 
— Senhor, peço permissão para ficar também. Se algo acontecer, outro 

desmoronamento ou algo assim, Owens está machucado e... 
O capitão ergueu uma mão. 
— Chega. Eu ia pedir a você ou Karras para fazer companhia a Owens. 

— Deu um tapinha no ombro de Autry. — Já que é voluntário, as coisas 
ficam mais fáceis. 

Autry assentiu — e resolvido isso, o capitão se virou para Karras. 
— Vamos indo, alferes. Estamos perdendo tempo. Ela devolveu o olhar. 
— Sim, senhor. 
E eles saíram floresta adentro, rumo oeste — que era, de acordo com 

seus cálculos, a direção da qual saíram do desmoronamento. 



Raios de sol filtravam-se pelos galhos das árvores. Aromas vivos e 
pungentes chegavam a eles pelo vento. Mesmo com todas as incertezas que o 
assolavam, era difícil para Kirk não notar a beleza bucólica do local. 

— Capitão? 
Ele se virou, respondendo ao tom questionador de Karras, e tentou não 

se deter no modo como as sombras pousavam no rosto dela. 
— Sim, alferes. 
Ela aparentava ter algo em mente. Algo sério. 
— Examinei os hieróglifos de novo, ontem à noite. — Pausa. — Lembra 

que disse que nesse tipo de trabalho a maioria das surpresas vem no começo? 
— Lembro. 
— Bom. Acho que encontrei outra. Outra surpresa. Kirk afastou um 

pouco o galho que ficava entre eles. 
— E? 
— Posso ter encontrado um jeito de ajudar o Sr. Spock. Aquilo atraiu a 

atenção dele. Ele parou na hora. 
— Prossiga, alferes. Estou ouvindo. 
Karras estendeu-lhe seu tricorder, mostrando-lhe a gravação dos 

hieróglifos ia tela. 
— Lembra-se destes? — indagou. O capitão olhou mais perto. 
— Os glifos das criaturas, certo? 
— Certo. Agora olhe isto. — Aumentou a imagem. — Vê estas marcas? 

Estas bem ao lado dos símbolos das criaturas? 
Kirk assentiu. 
— O que são? 
— São glifos de doença... aqueles que falei ontem. Se reparar bem, verá 

que cada glifo de doença tem um companheiro, outra inscrição bem ao lado, 
que se parece com o glifo de doença. 

O capitão percebeu sobre o que ela falava. 
— Até agora, estou acompanhando. 
— A princípio — disse Karras —, pensei que esses caracteres 

companheiros podiam ser apenas um tipo de glifo de doença. Sabe, para 
enfatizar. Então pesquisei um pouco sobre a etimologia dombraatu. E 
quando algo é posto ao lado como aqui, parece ser a negação do conceito em 
questão. 

Kirk tirou o olhos da tela do tricorder. 
— Uma não-doença. Uma cura. 
— Sim. E vem da própria criatura. E se eu não estiver enganada, é com 

uma segunda ferroada. 
— Uma segunda ferroada? — repetiu o capitão, incrédulo. 



— Exato. — Ela mostrou mais ranhuras, bem pequenas. — Vê isto? O 
processo que leva à doença e à não-doença é o mesmo. Idêntico. 

Ele resmungou. 
— Uma segunda ferroada. E aí está a maldita cura. 
A alferes concorda. Ela olhou em seus olhos — e pareceu fixá-los lá, 

como se estivessem presos e incapazes de se soltar. Ela também não parecia 
querer se soltar dali. 

De repente, Kirk percebeu totalmente o modo como seu cabelo refletia a 
luz do sol — a totalidade de seus lábios e a profundeza verde dos seus olhos. 

Ele percebia mais a floresta ao redor deles, com suas fragrâncias exóticas 
sutis, e a brisa suave que a atravessa, fazendo as folhas tremularem como se 
estivessem excitadas. 

Alguma coisa estava acontecendo ali — alguma coisa que não podia 
permitir que continuasse. O capitão limpou a garganta, recompondo-se. 

— Bom trabalho — disse, soando tão impessoal quanto podia. 
Por dentro, retraiu-se como se estivesse em dor. Aquilo não era o que 

queria ter dito. Não era o que queria ter dito mesmo. Mas ainda estava em 
missão. 

Karras o encarou por um segundo ou dois. Depois, visivelmente 
desapontada e embaraçada, e talvez também um pouco confusa, ela desviou 
os olhos. 

— Acho que devíamos voltar a caminhar — sugeriu, com voz firme. 
— Concordo totalmente — respondeu. Merda. Parecia que ele era algum 

almirante empedernido. Não Jim Kirk. Mas não sabia o que dizer. Ah, as 
coisas que faço pela Frota Estelar. 

E sem abrir a boca de novo, retornou à jornada pela selva octaviana. 
 
 
Dreen olhou para McCoy do outro lado da escrivaninha do administrador 

da colônia. 
— E posso perguntar por que Spock precisa de um médico? 
McCoy limpou a garganta, desconfortável pelos merkaans armados atrás 

de si. Venda, disse a si mesmo, venda. 
As sobrancelhas do merkaan se juntaram. 
— Fiz uma pergunta. 
O médico franziu o cenho. 
— Spock está doente, aquisidor. Ele está muito doente. Dreen interessou-

se. 
— Como assim, doente? 
McCoy lhe disse sobre o soro no sangue do vulcano e o que estava 



fazendo a ele. 
— Como resultado — concluiu —, ele não vai durar muito no lugar para 

ande o mandou. Então, se é vingança o que quer, pode ficar desapontado. 
Não será muito satisfatória. Não no atual estado de Spock. 

O merkaan assentiu. 
— Então você o seguiu aqui, arriscando sua vida na tentativa de me dar 

um pouco mais de emoção. Muito gentil de sua parte ficar tão preocupado. 
Muito altruístico. 

O médico balançou a cabeça. 
— Não, altruístico coisa nenhuma, aquisidor. Você fez um trato. Disse 

que enquanto Spock fizesse o que quer, você não machucaria os colonos. E 
Spock não teria vindo aqui se não achasse que você não cumpriria com sua 
palavra. 

Dreen tocou seu queixo com a ponta do indicador. 
— Então você está tentando manter os colonos a salvo. Prolongando a 

capacidade de Spock de escapar de mim. 
— Sim. Mas também estou lhe dando uma vingança doce e memorável. 

Há vantagens para nós dois. 
O aquisidor pesou a informação. 
— E para Spock também, não é? — Seu dedo retraçou a linha da 

mandíbula. — Então por que Spock não o esperou? Por que não vieram 
juntos? 

— Porque — explicou McCoy — Spock não achou que me permitiria 
medicá-lo enquanto estivéssemos aqui. Disse que eu arriscaria a minha vida 
por nada. 

Dreen fez uma pausa, ponderando os argumentos do médico. E por que 
não? Não havia nada mais convincente do que a verdade. 

E McCoy não tinha se dado mal apresentando a verdade, se é que disse 
mesmo a verdade. Especialmente ao se considerar a situação na qual 
chegara: Spock já longe, tropeçando em algum lugar nas montanhas, e um 
bando de merkaans rosnando, encarando-o como se fosse hora do tiro ao 
alvo. 

— Escute — continuou —, não precisa acreditar em minha palavra sobre 
o estado de Spock. Chame um de seus médicos. 

O aquisidor balançou a cabeça. 
— Não será necessário. Acredito no que diz sobre o vulcano estar 

debilita-o. 
Por dentro, McCoy estava radiante. Ele conseguira, puxa vida! Já podia 

até ver o olhar no rosto de Spock quando ele aparecesse com a medicação. 
— Por outro lado — continuou Dreen —, pode haver um outra razão 



para você tentar adiar a morte do vulcano. Por exemplo, a possibilidade de 
que se eu ficar aqui tempo o bastante, posso ter que enfrentar não uma nave 
da Federação, mas várias. — Ele escrutinou o humano nos os olhos. — 
Talvez isso tenha lhe ocorrido também, não, doutor? McCoy passou a língua 
pelos lábios. 

— É possível — admitiu, sem saber o que dizer. 
— Bom para você ter concordado — zombou o aquisidor. — Acho que 

ficará bem aqui, Dr. McCoy. Mas continue rezando com toda a sua fé para 
que Spock não caia cedo demais. Porque, quando ele cair, vou executá-lo, 
pelo crime de audácia. 

Fez um gesto de dispensa, e McCoy sentiu mãos merkaans em seus 
braços. Quando as palavras de Dreen finalmente entraram em seus ouvidos, 
foi arrastado até ficar de pé. 

Desperdiçara sua chance. Desperdiçara realmente. 
Os guardas de Dreen o puxaram, o médico não estava em posição de 

resistir. Ao tentar circular a cadeira, porém, arranhou a pele nela — forte o 
bastante para soltar um palavrão. 

— Aniversário de Boyce — zombou o aquisidor. 
Antes que pudesse evitar, McCoy lançou um olhar para Dreen — um 

olhar que transmitia sua surpresa. Como o aquisidor conseguira se apropriar 
da mensagem de Spock? 

Um segundo depois, percebeu o que acontecia: o aquisidor não se 
apropriara dela. Ele a ouvira num outro contexto e não sabia nada de seu 
verdadeiro significado. 

Nem suspeitava. Até agora, ao menos. 
— Usei mal a frase? — indagou Dreen. Ele não tinha certeza se havia 

algo errado, pensou McCoy; estava sondando. — Talvez pudesse ter a fineza 
de me corrigir. 

O doutor procurou freneticamente uma resposta. 
— Nós a usamos quando... — Quando o quê! Por que o aquisidor a tinha 

usado? — Quando alguém se machuca — completou. 
Era a resposta certa. Podia ter certeza pela expressão de Dreen. Mas 

ainda havia uma sobra de dúvida. 
— E esta é uma expressão que vocês aprenderam com os vulcanos, não 

é?  
McCoy tinha 50% de chance de acertar. E arriscou uma jogada. 
— Não. Na verdade, eles aprenderam conosco.  
Certo de novo. A suspeita se fora. 
— Por que pergunta? — continuou o doutor, disfarçando. 
— Deixe para lá — disse o aquisidor. Ele se virou para um dos guardas. 



— Levem-no. Tranquem-no em algum lugar. 
Enquanto McCoy era semicarregado para fora do escritório, ele 

suspirava por dentro. E rezou para que Dreen não voltasse a tocar naquele 
assunto. 



Dezessete 
 
Os mesirii gritavam ao longe. Spock resistiu ao impulso de olhar para 

trás, concentrando-se no que estava à frente — um longo morro pontilhado 
de pedrinhas, a maior delas parecendo ter se empilhado na base. 

A passos cuidadosos, desceu o declive escarpado, então escolhe o 
caminho sobre as pedras ao sopé da colina. E continuou andando, 
atravessando um leito de rio raso e largo, onde apenas ervas alaranjadas 
pontiagudas tinham sobrevivido à seca. 

Sua respiração estava mais ofegante do que deveria. Estava cada vez 
mais e mais difícil manter seu metabolismo sob controle enquanto 
simultaneamente aumentava as exigências sobre ele. 

Quanto tempo tinha se passado desde que tinha sido transportado para as 
montanhas? Quantas horas? Cinco? O sol ainda estava alto no céu, mas ele 
chegara à colônia logo depois do amanhecer. Mais de cinco horas, então — 
provavelmente seis ou sete. 

E pior, seus pensamentos estavam nebulosos. Não era um 
desenvolvimento promissor. Do outro lado do leito seco do rio, uma margem 
incomumente longa e delicada se apresentava a ele. Grato, começou a subir. 

Mais gritos. E ficavam mais altos — devagar, gradualmente, mas mais 
altos. As feras estavam chegando mais perto. 

Spock aceitou o fato com inevitável apreensão. Afinal, nunca houvera 
qualquer esperança de que vencesse a corrida; a única dúvida era quando a 
perderia. 

Ainda assim, viu-se tentando aumentar a distância que o separava de 
seus perseguidores. Os sons se propagam melhor no ar frio, disse a si 
mesmo. Dreen e seus mesirii podiam estar ainda a uma milha de distância. 

Não, isso não era necessariamente correto. Dreen podia não estar com 
eles. Spock sabia disso há algum tempo, não? Percebera que o merkaan, 
incapaz de acompanhar suas feras caçadoras, teria que descansar. Depois, 
após refrescar-se, ele poderia usar o técnico de transporte para levá-lo por 
longas faixas de terreno. 

Era o único jeito de Dreen manter o passo. Isso significava que se Spock 
conseguisse escapar dos mesirii, poderia escapar do mestre deles também. 

De repente, um flash de fogo verde surgiu à sua esquerda. Virando-se, 
viu am pedaço da montanha ser consumido pela carga do disrupter. 

O primeiro-oficial não ousou olhar sobre os ombros. Obviamente o 
aquisidor tinha se transportado para um ponto bem à frente de seus mesirii 
— e com i ajuda do seu técnico de transporte, materializara-se próximo de 



Spock o suficiente para atingi-lo com seu disrupter. 
Dando tudo de si para escalar a montanha, o vulcano ziguezagueou para 

dificultar a pontaria de seu perseguidor. Nos dois lados de Spock, seguiram-
se novas explosões e desaparecimento de matéria. 

Mas nenhuma, notou, tão perto quanto a primeira. Nenhuma delas tinha 
intenção de matá-lo. 

Então, percebeu, com uma certeza que excedia o fato, que Dreen estava 
apelas brincando com ele, atormentando-o. 

Quando ouviu a gargalhada do merkaan, Spock finalmente olhou para 
trás — e viu seu antagonista no topo do morro que ele atravessara, sua arma 
apontada para o céu. 

— Corra, vulcano! Corra por sua vida! — A voz de Dreen vinha em 
ondas le eco, uma após a outra. — Mas não pense que pode correr o bastante 
para salvar-se! 

Àquela distância, o aquisidor certamente poderia tê-lo atingido, se 
quisesse, vias escolhera não fazê-la. 

— ...Salvar-se... salvar-se... 
Determinado, Spock se virou de novo e voltou a correr. Aquilo era o fim 

da possibilidade de fugir das bestas e, portanto, de fugir de Dreen. 
Obviamente, não havia esperança. 

Era melhor clarear a mente e se concentrar em arrancar o máximo de 
suas energias decadentes. De forma tenaz, seguiu no aclive. 

Quando Spock desapareceu pelo topo da outra montanha, Dreen baixou 
seu disruptor e riu. Fazia muito tempo que não se divertia tanto. 

Apertou o botão no seu comunicador. Imediatamente, ouviu Balac 
responder. 

— Sim, aquisidor? 
— Como está o transporte? 
— Bem, aquisidor. O nível de cooperação nunca foi tão alto. Dreen 

resmungou. 
— É mesmo? Talvez eles esperem um massacre quando meu acordo com 

o vulcano tiver, vamos dizer, chegado ao seu fim. Também não seria uma 
expectativa sem motivo. — Fez uma pausa. — Contudo, devemos tratar 
qualquer mudança de comportamento como suspeita. Aumente a segurança 
ao redor das minas e das plantas de processamento. 

— Será feito. 
— Isso é tudo. 
— Como queira, aquisidor. 
Quando a comunicação foi cortada, Dreen parou para pensar. Estaria 

suspeitando demais? Provavelmente. Como antes, quando questionara uma 



simples rase. Como era mesmo? Ah, sim. Aniversário de Boyce. 
Mas que parecia tão... peculiar. Fora de contexto, de alguma forma. E 

depois, aquele médico humano lhe dera um olhar tão estranho ao ouvi-la... 
Não. Era só sua imaginação, disse a si mesmo. 
Claro, seria fácil descobrir, de um jeito ou de outro. Podia mandar 

torturar o médico. Forçá-lo a revelar o significado oculto da frase, se é que 
havia algum. 

Por outro lado, não queria parecer indeciso aos olhos de seus 
expedidores. Ou pior: paranóico. Aquisidores competentes não procuravam 
coisas que não existiam. Gareed Welt não procurava coisas que não 
existiam. 

E se acontecesse de não haver qualquer significado oculto, ou mensagem 
de rebelião escondida naquela frase, ele pareceria tolo e inseguro. Não 
importaria quão grande fosse sua carga, ainda haveria uma sombra de 
dúvida. 

Balançou a cabeça, descartando o fato. Ele acabara de sair das sombras. 
Não precisava de mais sombras. Até o momento, a expedição tinha sido uma 
lição de eficiência. Garantiria que tudo continuaria desse modo. 

Além do mais, mesmo se houvesse algum fiapo de informação abrigado 
naquelas palavras... o que os colonos podiam fazer? Eram vigiados o tempo 
todo. A ameaça da morte era companhia constante. Mesmo que os deixasse 
falar livremente com a Enterprise, não receava que detivessem a aquisição 
agora. 

Com a mente tranqüila, Dreen encarou as montanhas novamente. E 
sorriu. 

A caçada chamava-o. 
 
 
— Droga — exclamou Karras. 
Desviando-se de um tronco caído, Kirk voltou-se para ela. 
— O que foi? Ela parou. 
— Como posso ter sido tão estúpida? O capitão estava mesmo intrigado. 
— Com o quê? 
A alferes o encarava, mas sua mente estava em algum outro lugar. 
— Aqueles símbolos. 
— Sim? — incentivou-a. 
De repente, Karras agarrou seu tricorder. 
— Não posso acreditar que deixei isso escapar — disse, zangada consigo 

mesma. — Veja. 
Mais uma vez, Kirk espiou a tela do tricorder com atenção. O que viu foi 



uma configuração de meia dúzia de símbolos, nenhum deles o já familiar 
glifo da criatura. Contudo, ele não reconheceu alguns deles. 

Apontou-os. 
— Doente e não-doente — disse. — Certo? 
— Sim. E lembra-se deles? A descrição do processo para doente ou não-

doente! 
O capitão fez que sim. 
— Aqueles que falavam da ferroada. Karras indicou um deles. 
— Olhe bem. Vê esta marca? 
Ele viu. Parecia acompanhar o sinal de não-doente. 
— No princípio, não pude descobrir o que significava. Acabou de me 

correr neste minuto. E este símbolo — apontou para outro dos pequenos 
entalhes —, mas está virado de lado. Igual ao glifo de doente, que também 
era virado de lado para significar não-doente. 

Kirk franziu o cenho. 
— Mas o que significa o símbolo original? Digo, quando está do lado 

certo? 
— É uma ordem, um comando — explicou ela. — Quer dizer ficar. 
O capitão encarou-a. 
— Então, se estiver de lado... 
— Quer dizer ir. Presumivelmente para outro lugar onde esteja a 

criatura, isto é, se você quiser ficar não-doente. 
Ele considerou a informação. 
— Então, alguém pode ser curado do ferrão da criatura graças a uma 

nova ferroada, mas não da mesma criatura? Tem que ser de uma criatura 
diferente? 

— A menos que eu esteja muito enganada, sim. É isso que os glifos 
parecem dizer. 

— Mas por quê? — indagou Kirk. — Por que a natureza criaria este tipo 
de mecanismo? A quem beneficiaria? 

A alferes não tinha resposta. Ela deu de ombros. 
Ele ponderou um pouco mais. Finalmente, abanou a cabeça. 
— Não parece fazer sentido. Karras concordou. 
— Eu sei que não. Mas é isso aí, de qualquer forma. O capitão lembrou-

se de sua tarefa. 
— Podemos discutir isso depois. O lugar de desembarque não pode estar 

muito longe. 
Karras respondeu guardando o tricorder. Mas Kirk percebeu que sua 

mente inda estava nos glifos. 
Ao menos, pelos vinte metros seguintes. Porque logo depois disso, eles 



chegaram ao seu objetivo — o ponto da chegada deles a Octavius IV. O 
local de desembarque. 

Estava uma bagunça, para dizer o mínimo. O tumulto causado pela saída 
da criatura havia sido suplantado pela confusão ainda maior de terra, rochas 
e folias criada pelo desmoronamento de terra. 

Quando Kirk se aproximou da borda da área afetada, quase não acreditou 
que tinham saído dali com vida. Grandes fatias de pedra estavam viradas, 
deixando crateras que se abriam a mais de cinqüenta metros de 
profundidade. Árvores altas estavam semi-enterradas, viradas de ponta-
cabeça ou apenas quebradas ao meio. 

E mais, não havia saída aparente da caverna abaixo — se ainda houvesse 
ima caverna lá embaixo. Então a decisão de não voltar por onde vieram 
provavelmente fora mesmo a mais acertada. 

Mas não tinham feito aquela marcha até ali para ver a paisagem. Tinham 
indo descobrir algo sobre as perspectivas de serem resgatados. 

— Capitão? 
Kirk ergueu o olhar e viu Karras ajoelhada no lado oposto da bagunça. 

Ela parecia ter achado algo. 
Juntando-se a ela, ele se ajoelhou também, e viu melhor a sua 

descoberta: algumas pegadas de bota na terra escura e revolvida. Também 
não lhe escapou i significado daquilo. 

— Alguém esteve aqui depois do desmoronamento — disse ele. A 
alferes assentiu. 

— O grupo do Sr. Sulu, talvez. Ou um outro. De qualquer modo, eles 
sabiam que algo havia acontecido conosco e vieram investigar. 

Kirk sentiu um tremor de satisfação. Seus instintos estavam corretos. 
Havia algo a descobrir ali. 

Ainda era possível que algo terrível e imprevisível houvesse exigido a 
ida da Enterprise, e que o grupo de Sulu também ficara ilhado, como o 
grupo do capitão. Mas a conclusão mais provável era a de que o pessoal de 
Sulu fora transportado — se a tripulação de Kirk, de quatrocentas e vinte 
pessoas, ainda estivesse viva. 

O que fazia a teoria de uma emergência parecer cada vez melhor. Afinal, 
Scotty não teria desistido nas poucas horas que levaram até chegar à cratera. 
A não ser por um chamado urgente da Frota Estelar, ele ainda estaria ali para 
captar o sinal do comunicador de Owens. 

Kirk compartilhou seus pensamentos com Karras. Ela reagiu com 
esperança — e por que não? Se a Enterprise havia sido chamada, 
eventualmente voltaria. E iria encontrá-los à sua espera. 

Ainda havia uma pergunta sem resposta, porém, e uma bem grande. E 



era: por que a nave tinha partido? Com que tipo de crise iria defrontar-se? O 
capitão ficou imaginando. 

— Senhor? 
Ele despertou de seu breve delírio. —Sim, alferes? 
— Ficar aqui pode não ser uma boa idéia. Se a criatura sentir nossa 

presença.... 
Kirk concordou. 
— Vamos dar uma olhada rápida, ver se achamos mais alguma coisa. 
Mas não encontraram mais nada. Minutos depois, deixaram o local de 

desembarque e voltaram para a área da cratera. 
 
 
De repente, Spock ficou alerta. Olhou em volta, viu a trilha sinuosa onde 

estava acocorado, sentiu o vento bater. 
E ouviu os gritos das feras — os mesirii. Seguindo o som, olhou para 

baixo. As feras estavam abaixo dele, subindo o morro para pegá-lo. E se ele 
não saísse logo dali, atingiram seu objetivo em questão de minutos. 

Com esforço, ergueu-se e começou a caminhar para a frente de novo. 
Para a frente e para o alto. 

O que acontecera? Quanto tempo ficara acocorado ali? 
Lembrava-se de ter visto os mesirii lá longe. Mas isso tinha sido bem 

longe, talvez uma meia milha de distância. E, na ocasião, Dreen estava com 
eles; agora, não estava mais lá. 

Só havia uma resposta possível: os rigores da luta contra a substância 
alienígena o haviam nocauteado. Levada ao extremo e mais além, sua mente 
finalmente obtivera uma resposta do único modo que podia — fechando o 
nível consciente. 

Por outro lado, não deixara o veneno ganhar mais terreno. Ao menos, 
pensava que não. Sem ter conhecimento do que acontecera, não podia ter 
certeza. 

De qualquer modo, o veneno não estava controlando-o no momento. E 
sua mente estava um pouco mais livre que antes, seus sentidos um pouco 
mais aguçados. 

Ele se lembrou da expressão vulcana: shali bahn. Literalmente, a calma 
antes da tempestade. A claridade da visão, interna e externa, que precedia o 
tumulto negro da morte. 

Seria a lucidez que experimentava uma variação de shali bahn? Da 
próxima vez que sua mente se fechasse, seria para sempre? 

Os mesirii gritavam abaixo dele, como se para lembrar Spock que eles 
também tinham negócios a terminar. E imaginou qual dos adversários 



finalmente venceria: as bestas, o veneno ou sua própria mente torturada. 
Enquanto o vulcano subia pela passagem sinuosa e ascendente, viu que 

era pontilhada de pedras, particularmente na área da curva logo adiante. Na 
verdade, as rochas eram tão numerosas que a trilha se limitava a uma largura 
medida em centímetros. 

Normalmente, Spock possuiria o equilíbrio necessário para passar pelas 
rochas com facilidade. Mas no seu estado atual, não podia contar com coisa 
alguma, muito menos com uma faculdade como equilíbrio. 

Enquanto pensava sobre o problema, uma idéia ocorreu-lhe. Olhou os 
velozes mesirii, que pareciam tão descansados quanto quando os vira na 
praça. 

Qual era a frase da qual o Dr. McCoy gostava tanto? Matar dois coelhos 
com uma só cajadada? 

Não que seu objetivo fosse necessariamente matar, nem que os mesirii 
fossem remotamente assemelhados a coelhos. Mas ainda assim, o ditado 
parecia apropriado. 

Subindo a trilha até o ponto em que as rochas começavam a se 
aglomerar, escolheu um dos maiores espécimes. Era grande demais para ser 
erguido, especialmente agora, mas parecia que seria capaz de rolá-lo sem 
problemas. 

Olhou de novo para os mesirii, que procuravam uma passagem na curva 
fechada, aparentemente sem intenção de diminuir o passo. Talvez, pensou, 
sentiam que a caçada estava chegando ao seu fim. 

E talvez fosse verdade, embora não como pensassem. 
Em menos de um minuto, as feras estariam diretamente abaixo dele. 

Estavam absortas demais na perseguição para perceber qualquer outra coisa. 
Se calculasse direito, poderia pegá-los de surpresa. 

Inserindo-se entre a escarpa da montanha e as rochas, apoiou seu peso 
atrás a pedra e esperou. Depois, quando o momento pareceu o mais correto, 
empurrou-a. 

A princípio, a rocha pareceu não se mover. Determinado a não 
desperdiçar a oportunidade, Spock aumentou a pressão, esforçando-se o 
máximo que podia. Segundos depois, seus esforços foram compensados. 

O rochedo rolou para a margem da trilha, pegou velocidade e em seguida 
uniu de vista. Inclinando-se para a frente, o vulcano viu-o ir na direção dos 
mesirii com uma precisão que ele não ousara esperar. 

Como as feras estavam bem juntas, o rochedo atingiria uma, talvez 
ambas. 

Elas ficariam machucadas, não mortas, esperava Spock. Odiava a idéia 
de causar morte a uma outra forma de vida, mesmo quando aquela forma de 



vida era criada para destruir. 
Mas, no fim de tudo, não precisou ficar preocupado. Na última hora, os 

mesirii pressentiram o perigo e se desviaram — um para o lado da 
montanha, o outro rumo à trilha. 

Os esforços do vulcano, porém, não foram em vão. Não totalmente. 
Quando o rochedo rumou para mais baixo na colina, o animal que se 
desviara para perto da trilha foi atingido — e escorregou em seguida, uma 
massa deslizante de dentes e garras. 

Quando o mesirii aterrissou na passagem sinuosa abaixo, aparentemente 
tinha quebrado uma de suas pernas de trás. A fera tentou se levantar uma 
vez, e outra, mas não conseguiu. Depois, apenas deitou de lado, rosnando. 

Contudo, seu companheiro não sofrerá qualquer dano. Quando Spock 
olhou, a fera continuava a subir como se nada houvesse acontecido. 

Não havia chance para uma segunda tentativa. O mesirii sadio já estava 
fora do alcance das rochas, 

No final, ironicamente, ele ajudara o animal. Agora, a fera estava mais 
próxima do que se ele houvesse apenas pulado a pilha de rochas e seguido 
em frente. E se não começasse a subir de novo, a distância diminuiria ainda 
mais. 

Contendo sua frustração, Spock começou a andar pelas rochas. Por 
enquanto, sua mente ainda estava lúcida, sua força ainda suficiente para que 
se movesse. 

Tinha que fazer uso dessas vantagens, enquanto ainda podia. 
 
 
Dreen se inclinou sobre Sarif, tocou o flanco do mesirii. Em resposta, o 

animal ergueu os olhos grandes e dourados para ele e gemeu. A perna 
machucada ainda estava embaixo de seu corpo. 

— Ah, minha Sarif — disse. — O que você fez? Ou, devo dizer, o que 
fizeram a você? 

Não havia dúvida em sua mente que Spock fora responsável por aquilo. 
Mesirii não escorregavam; eles tinham passos firmes demais. 

Era mais uma conta a acertar com o vulcano. E ele iria acertá-la. 
O aquisidor ergueu-se. Relutantemente, empunhou o seu disrupter. E 

mirou no mesirii aleijado. 
Como se sentisse o que estava por vir, o animal tentou se arrastar na 

trilha. Tentava mostrar que o sofrimento não o afetava. 
Mas claro que o afetava. Um mesirii que falhara não era mais mesirii, 

independente das razões para sua falha. Não se podia permitir que vivesse. 
O técnico do transporte sabia disso quando notou a imobilidade do 



animal e relatou o fato. Tezlin sabia disso quando contatou o aquisidor. E 
Dreen sabia disso tudo. 

Era seu dever matar o mesirii. Mas não era um dever agradável — não 
era nem um pouco agradável. 

Cerrando os dentes e ignorando o olhar suplicante do animal, disparou a 
arma. Um momento depois, Sarif era invadida pelo efeito do disrupter. Não 
tivera tempo sequer de urrar antes de sumir. 

O aquisidor balançou a cabeça. 
— Adeus, minha beldade. 
Devolvendo o disrupter ao seu lugar na túnica, Dreen pensou em suas 

opções. Podia pedir para ser transportado para junto de Memsac — o que 
agora, sem dúvida, o colocaria a uma distância capaz de alcançar Spock com 
um disruptor. Se quisesse, poderia encerrar a caçada ali e naquele momento. 

Haveria alguns — Balac incluído — que queriam que fizesse exatamente 
isso. Queriam que ele voltasse à Clodiaan imediatamente, para poderem 
zarpar assim que o transporte dos minérios estivesse completo. 

Mas começara isso e terminaria isso. Levaria sua vingança o mais longe 
possível. 

Memsac ainda estava nos calcanhares de Spock. Por que facilitar as 
coisas para o vulcano, se não precisava fazê-lo? Não, disse a si mesmo, 
andando pela rilha a passos lentos. Deixe que o enganador de orelhas 
pontudas corra. 

Depois, eu o matarei. 



Dezoito 
 
Enquanto Spock descia um vale comprido e rochoso, finalmente se 

permitiu aceitar o fato: por algum tempo — podia ter sido uma hora ou 
várias, não podia mais saber — o mesirii não conseguia se aproximar dele. 

A princípio, acreditara que fosse só sua imaginação, ou ilusão do terreno. 
Mas quando se voltara pela segunda vez e vira a fera chegando ao topo às 
suas costas, convencera-se de que suas observações tinham uma base na 
realidade. 

Podia o mesirii estar se cansando, mesmo quando Spock começava a 
ficar exausto? Teria a falha de Dreen em não alimentá-los saído pela culatra? 
Ou poderia ter sido simplesmente que o merkaan não esperasse que a caçada 
durasse tanto? 

Não importava. Mais cedo ou mais tarde, o aquisidor apareceria e 
terminaria a o jogo naquele instante e naquele local. Por enquanto, porém, 
Spock podia aproveitar sua pequena vitória. 

Sinceramente, ele durara mais do que podia ter imaginado. E não podia 
negar que aquilo o agradava. Não importava o quão feroz havia sido seu 
treinamento contra o orgulho e o auto-engrandecimento, ele não podia evitar. 
Estava orgulhoso do que tinha... 

Antes que pudesse terminar o pensamento, uma agonia conhecida surgiu 
nas suas entranhas. Ele se dobrou, segurando seu abdômen, mas de alguma 
forma se manteve em pé. 

Atrás dele, a fera caçadora gritava, repentinamente animada. Sem 
dúvida, sentira a dor de Spock. Sabia como ele estava vulnerável. 

Tropeçando, forçou-se a erguer os ombros. Tentou mergulhar na loucura 
alienígena — mantê-la à distância, mesmo que só por pouco tempo. 

Mas desta vez, não havia adiamentos, postergações. Desta vez não tinha 
forças para fazer a dor sumir. 

Sentia a sua influência sendo bombeada para dentro de si como se fosse 
uma espécie de maré das trevas. Sentia a loucura devastando-o, consumindo-
o... 

E ainda assim, continuava a andar, continuava a cambalear para a frente. 
Então algo o atingiu pelas costas com força atordoante, girando-o. Caiu de 
costas, sentiu um peso no peito. 

Instintivamente erguendo um braço, Spock abriu os olhos a tempo de ver 
as mandíbulas do mesirii se fecharem em seu pulso. A dor foi terrível, 
terrível — maior até do que a disputa em seu sangue. 

Com a outra mão, ele bateu no focinho da fera, mas sem resultado. Em 



seguida, procurou freneticamente uma pedra no chão. Achou uma. E com 
toda a energia que podia somar, usou-a para golpear o mesirii na cabeça. 

De repente, a pressão no pulso desapareceu. O animal deixou cair seu 
peso no peito de Spock, ainda respirando, mas inconsciente. O vulcano o 
empurrou para o chão e rolou sobre o estômago. 

Um pensamento dominava-o. Uma necessidade urgente se mantinha 
firme no caos crescente de sua razão. 

Tinha que continuar. Tinha que sobreviver. 
Apoiando-se no chão, agarrando-se à fera, arrastou-se, parecendo o 

mesirii ferido. Apoiou-se, agarrou-se, arrastou-se. De novo. E novo. 
Então a dor foi demais para ele. O fogo se alastrou, fora de controle. E 

ele mergulhou na escuridão borbulhante. 
 
 
Dreen mal tinha parado para descansar num grande rochedo quando seu 

comunicador soou. Apertando o botão apropriado, ativou-o. 
— Sim? 
— Aquisidor, aqui é Tezlin. Tenho más notícias. Parece que o outro 

mesirii também foi imobilizado. 
O merkaan sentiu todos os seu dentes rangendo juntos. Ele concordou 

com a cabeça. 
— E o vulcano? 
— O técnico do transporte informa que ele ainda está nos arredores. 

Dreen sacou sua arma e ergueu-se. 
— Transporte-me até lá — ordenou. — Agora, Tezlin. 
— Como queira, aquisidor. 
 
 
Na nave merkaan Cloodian, o terceiro-em-comando Seemal Tezlin 

terminara de dar ao técnico do transporte suas instruções pelo intercom. 
Depois, voltou a atenção à sua tarefa. 

No todo, apesar da perda dos bichinhos de estimação do aquisidor, ele 
estaca satisfeito com a expedição. Mais do que satisfeito, para falar a 
verdade. 

Não apenas tinham extraído da colônia uma quantidade impressionante 
de containers com minério — uma soma extraordinária de riqueza mineral 
— como bônus, mas o segundo-em-comando Balac havia se mostrado 
menos eficiente do que dizia sua reputação. 

Talvez, na próxima expedição, Balac fosse substituído. E quem seria a 
escolha mais lógica para o novo segundo-em-comando da tríade do que 



Seemal Tezlin, que servira tão admiravelmente bem ao seu aquisidor em 
Beta Cabrini? 

Enquanto continuava a olhar, um outro grupo de containers se 
materializou no convés de carga. Pelas estimativas de Tezlin, só restava mais 
uma leva. E depois estariam livres, com destino à sua terra natal. 

Em teoria. Na verdade, provavelmente teriam que ficar por ali até o 
aquisidor Dreen cansar-se de caçar o primeiro-oficial da Enterprise. 

Loucura. E mais louca ainda era a intenção de Dreen de destruir a nave 
da federação quando a caçada terminasse. Tezlin também não podia 
descontar por completo as referências casuais do aquisidor sobre "os 
escravos que levariam" com eles. 

E se os reforços da Federação chegassem antes que o vulcano fosse 
pego? Todos os esforços deles teriam sido inúteis. E eles poderiam perder 
uma nave ou duas no confronto, dependendo da raiva dos reforços. 

Não importava. Tezlin não seria aquele que apontaria ao aquisidor Dreen 
o senso de urgência. Trabalhara demais com o objetivo de avançar na 
carreira, para destruir tudo com uma insubordinação. 

Raios, ele servira a Sorra Buthatchef no Kantrul por mais de um ano e 
jamais pronunciara uma palavra de protesto, embora Buthatchef fosse tão 
louco que chegava a atrasar os transportes por horas enquanto se deleitava 
no banho. E se pôde manter a boca fechada em Norith IV e Abin, poderia 
fazê-lo também em Beta Cabrini. 

Além do mais, quanto tempo mais poderia levar até que o vulcano fosse 
caçado? Ele estava fugindo das feras de Dreen há mais de dez horas. Até os 
mesirii deviam estar tão cansados que... 

De repente, notou uma comoção na área do transporte mais recente. 
Tezlin viu que uma multidão se aglomerava. 

— Que está acontecendo aí? — gritou. 
Alguns expeditores se viraram em resposta à pergunta. 
— É Mongis — respondeu um deles. — Ele caiu. Caiu? Tezlin torceu o 

nariz. 
— Bom, não fique parado aí. Leve-o à enfermaria. 
O expediter que respondera a ele ergueu o punho em continência. 
— Como queira, terceiro-em-comando. 
Mas antes que a ordem pudesse ser cumprida, um segundo expedidor 

caiu no convés. E um terceiro também o teria feito, se os que o cercavam não 
o segurassem. 

— O que, em nome do potentado?... — Tezlin interrompeu-se, e 
caminhou na direção do grupo inquieto. Seria possível que houvessem pego 
alguma doença no planeta? Algo que só agora começasse a se manifestar? 



Não. Não fazia sentido. Havia outros que estiveram na colônia pelo 
mesmo tempo ou mais que esses. E eles não estavam caindo. 

Quando Tezlin se aproximou, sentiu um cheiro no ar. Sutil no princípio, 
depois mais forte quanto chegou perto dos homens afetados. Ele cheirou e 
entortou o nariz de novo. Sim, havia mesmo algo ali. 

Não exatamente ruim, mas difícil de ignorar. Teria algo a ver com o 
problema atual? Riu. Era tão provável quanto o gosto dos merkaans pela 
fortuna dos outros. 

— Muito bem — disse, alto o bastante para ser ouvido acima do 
burburinho —, tirem esses homens daqui. — Ele escolheu um dos 
expeditores mais próximos, um chamado Collix. — Você. Vá aos sistemas 
ambientais e diga ao técnico para verificar o sistema de ventilação. Tem 
alguma coisa no ar e eu quero saber o que é. 

— Como queira — respondeu o expediter, e saiu. Tezlin se virou para os 
outros, que já começavam a recolher os colegas. 

— Rápido — avisou. — Não há tempo para isso. Temos trabalho a fazer. 
Mas antes que pudesse se mexer, o terceiro-em-comando ouviu um ruído 
seco atrás de si. Virando-se, viu que o merkaan que despachara para o 
sistema ambiental estava de joelhos como um coitado. Em seguida, caiu para 
frente e ficou imóvel. 

Tezlin soltou um palavrão. Obviamente, aquilo era mais sério do que 
tinha acreditado. E se os expeditores podiam ser afetados, por que não o 
terceiro-em-comando? 

Sem dar mais instruções, correu ao elevador vertical. Tinha que isolar o 
problema, disse a si mesmo. Tinha que isolá-lo antes que atrasasse o 
cronograma do transporte. 

E se o aquisidor terminasse antes do esperado e quisesse saber por que o 
último carregamento ainda estava parado? Tezlin poderia se ver na mesma 
situação de Balac. E não era lá que ele queria estar. 

Na metade do convés, percebeu que o cheiro era tão forte quanto lá atrás. 
Estava espalhando-se. Sabendo disso, correu mais rápido. Tão rápido quanto 
podia, na verdade. 

O elevador não estava longe agora. Mais uma meia dúzia de passos e ele 
conseguiria. Mais alguns agora... 

Mas mal conseguira se acalmar quando suas pernas pareceram se tornar 
macias e pesadas. E antes que percebesse, o convés veio de encontro ao seu 
rosto. 

Tezlin se recuperou e olhou a porta novamente. Estava quase ao alcance, 
ele ainda tinha uma possibilidade. Sua mente estava lúcida, e podia sentir a 
parte de cima do corpo. Se conseguisse se arrastar com as mãos e entrar no 



elevador, poderia limpar sua mente do cheiro. Enquanto isso, o elevador o 
levaria à enfermaria. 

Então até mesmo aquela esperança morreu. Mal começara a se arrastar 
quando seus braços tornaram-se inúteis como tocos de árvores. Devagar, 
ajeitou-se no convés até sua bochecha ser pressionada contra o chão. 

Tezlin jamais perdeu a consciência. Não totalmente. Ficou acordado 
tempo suficiente para ver os expeditores correrem até ele, e o modo como 
caíam antes que o alcançassem. Viu-os empilharem-se uns sobre os outros, 
cada um tão indefeso e nocauteado como ele próprio. 

E depois de um tempo, viu os outros — os humanos — que se 
materializaram na área de carga com máscaras de gases e pistolas phaser. E 
começou a entender que tipo de tolos tinham sido. 

 
 
De acordo com suas instruções, Dreen foi cercado pelo brilho escarlate 

do transporte. Ele segurou o disruptor com força em antecipação ao 
confronto. 

Quando se materializou, contudo, ficou surpreso ao ver sua preocupação 
desnecessária. Esperava encontrar Spock ainda em pé, ainda fugindo com o 
que lhe restava de forças; ao invés disso, estava deitado no chão, a respiração 
em espasmos, seu corpo tremendo de frio e de fadiga. 

Não mais do que alguns metros atrás do vulcano, Memsac jazia imóvel. 
Havia uma Unha fina de sangue escorrendo de uma ferida sobre seu olho. E 
uma rocha ao lado dele — sem dúvida, a arma que Spock usara para ferir o 
animal. 

O aquisidor balançou a cabeça. Primeiro Sarif, agora seu Undo 
companheiro. Que desgraça. Mas ele não despacharia o mesirii naquele 
momento. Tinha outras coisas a fazer — coisas mais agradáveis. 

Aproximando-se de Spock, parou perto dele e chutou-o nas costelas — 
uma, duas vezes — para ter certeza de que seu mal-estar não era fingimento. 
Satisfeito, ajoelhou-se ao lado do seu inimigo e sorriu com a perspectiva de 
matá-lo. 

— Não é interessante — observou — como o destino se vira contra seus 
favoritos, Spock? Como uma estrela sobe enquanto outra cai? 

O vulcano não respondeu. Obviamente, estava incapaz de responder. 
Estava fraco demais, abatido com o frio. 

Dreen riu-se baixinho. Não tinha pressa. Esse era o momento com o qual 
sonhara. O momento que nunca pensara alcançar. 

Queria saboreá-lo, lembrar cada aspecto dele. O gatilho do disrupter na 
sua mão. A visão de Spock deitado no chão, indefeso, vencido. 



Também não pôde evitar reviver os detalhes de sua própria humilhação, 
ainda vivos em sua mente. Aquilo também era apropriado, não era? Era 
preciso lembrar as tristezas para apreciar verdadeiramente as alegrias. 

O vento soprou, frio e doce. Abutres circulavam alto sobre eles, trazidos 
pela iminência da morte. O aquisidor notou isso também. 

Então, suas preparações completas, sua fome por vingança afiada a um 
ponto agudo e exótico, agarrou o vulcano pelo ombro. E antecipou a 
expressão de horror no rosto de Spock ao contemplar sua irreversível e 
imediata destruição. 

Mas quando virou o rosto de sua presa para cima, viu que havia um outro 
tipo de horror ali — um horror trêmulo, suado, febril — algo tão terrível, tão 
consumidor que não parecia perceber a presença de Dreen, muito menos do 
que o aquisidor tinha em mente para ele. 

Então, no fim, ele ainda seria enganado, como o humano McCoy previra. 
Teria a sua vingança, mas não sobre o vulcano cujo nome amaldiçoara 
através dos anos. Aquela era apenas uma criatura — um monte de carne 
trêmula e impensante que não merecia sequer o favor de um disparo de 
disrupter. 

Amargo e frustrado, Dreen guardou sua arma. Com a ponta de sua bota, 
empurrou Spock de novo até que o rosto dele estivesse contra o chão. Então, 
dando as costas ao vulcano, virou-se e pegou a pedra que havia sido usada 
em Memsac. Não era tão pesada quanto parecia, mas iria servir. 

Voltando para onde Spock jazia trêmulo, o aquisidor ergueu a rocha 
sobre a cabeça. E olhando pela última vez o objeto de sua vingança, 
preparou-se para baixá-la no crânio vulcano. 

— Pare bem aí! — veio um grito de trás. 
Largando a rocha, ele puxou o disrupter e virou-se. Mas quem tinha se 

esgueirado atrás dele estava bem atento. Sentiu um clarão vermelho de luz e 
uma martelada em seu peito, tirando-lhe o fôlego, mandando a arma para 
longe de sua mão. 

Enquanto jazia no solo, tentando encher seus pulmões de novo, Dreen 
ergueu o olhar para ver quem o detivera. O que viu não foi um vulto, mas 
três deles. 

Um trio de oficiais da Frota Estelar, todos armados com phasers. Um 
parou à frente dos outros dois, seus olhos estreitados em ira mal-contida. 

— Lamento interromper — disse. — Mas esse que você ia liquidar é 
meu oficial comandante. 

O aquisidor balançou a cabeça. Como era possível? Tezlin tinha a 
Enterprise sob severa vigilância. E além disso, ninguém na nave da 
Federação poderia ter localizado Spock tão rápido, não depois que ele 



transportava o vulcano para as montanhas. Só seu técnico de transporte tinha 
as coordenadas. 

— Você parece surpreso — notou o oficial. Ele pegou o disruptor de 
Dreen, que estava no chão. — Espere até voltar para sua nave. 

O merkaan pegou seu comunicador. Nenhum dos seus inimigos tentou 
detê-lo. Pelo contrário, voltaram sua atenção para Spock. Ativando o 
aparelho, ele gritou: 

— Tezlin! 
Não houve resposta. Ele soltou um palavrão. Falara com seu terceiro-

oficial há apenas alguns minutos. 
— Sr. Chekov — disse um dos humanos. Ele havia virado Spock com o 

rosto para cima. — Veja. Há algo errado com ele, e não é só a fadiga. 
O homem que atordoara Dreen ajoelhou-se ao lado do vulcano. Seu rosto 

se tornou uma máscara. Ele balbuciou algo sobre "Leslie" ter "razão". 
Em seguida, abrindo seu aparelho de comunicações, o humano emitiu 

um comando: 
— Sr. Kyle, cinco para subir a bordo. 
Àquela altura, o merkaan se recobrara o suficiente para sentar-se. E se 

lembrou das adagas na sua túnica. Com cuidado para não ser notado, 
procurou por elas com as duas mãos... 

Até que aquele chamado Chekov o deteve com um olhar — e um phaser 
bem apontado. 

— Não tentaria isso se fosse você — avisou. 
No instante seguinte, eles sumiram num brilho sutil e dourado; os três 

oficiais, Spock e o aquisidor Hamesaad Dreen. 
 
 
McCoy andava de um lado para o outro no pequeno escritório que lhe 

servia de cela. Do lado de fora, seus guardas trocavam comentários guturais 
com um tom decididamente sarcástico. 

Droga, pensou. Que diabos eu estava pensando? Sou um médico, não 
um jogador de pôquer. Talvez Jim pudesse vender a esses merkaans o que 
quisesse, mas não este seu criado. Droga, eu não consegui fazer nem a 
verdade parecer convincente. 

Ao menos, não tinha revelado o plano de Spock. Ao menos, conseguira... 
Suas ponderações forma interrompidas por um grito lá fora. E depois, 

logo em seguida, outro. 
A princípio, pensou que os vândalos estavam matando humanos na 

praça, o que significava que a caçada de Dreen terminara e Spock estava 
morto. Então percebeu que os gritos não eram humanos. Eram merkaans. 



Seus guardas também devem ter percebido a mesma coisa, e ao mesmo 
tempo. Depois de breve diálogo, um deles disparou corredor abaixo, 
deixando o outro de guarda. O merkaan restante lançou-lhe um olhar de 
advertência, e McCoy ergueu as mãos, mostrando sua disposição em 
cooperar. É claro que tinha planos de tentar escapar, mas não iria revelá-los. 

Mais sons surgiram lá fora. Mais gritos — e alguns deles eram humanos. 
Pareciam ficar mais próximos, mais altos. 

O vigia do médico parecia vítima de um dilema. McCoy tentou se 
colocar no lugar do merkaan. 

Se deixasse seu posto, poderia ajudar a dar fim ao tumulto, fosse o que 
fosse. Mas então, estaria deixando o prisioneiro sozinho — contra as ordens 
de seu superior. 

Claro que se os colonos tivessem se rebelado e posto as mãos em armas 
de alguma forma, seria perigoso para ficar num corredor desguarnecido. Mas 
se o aquisidor decidisse que agira errado ao deixar seu posto, sua punição 
seria severa — o médico podia imaginar como seria severa. 

Na análise final, o medo mais imediato do guarda venceu. Ele disparou 
como o outro guarda. 

McCoy sorriu. Estava livre. Nada mau. 
Mas se ia haver guerra lá fora, ele não ia se meter de cabeça bem no 

meio dela. Começaria devagar. 
E o primeiro passo era sondar o corredor, para ter certeza de que 

ninguém iria atingi-lo com um tiro perdido antes que... 
Mal havia posto a cabeça para fora, surgiu um clarão vermelho e o 

guarda veio cambaleando para trás, rodopiando. Um segundo disparo atingiu 
o merkaan e o derrubou completamente. 

Ele não iria se levantar. Não por algum tempo — McCoy sabia só de 
olhar. Também sabia que fora um phaser que o derrubara. — mas quem 
tinha acesso a um phaser por ali? 

Então obteve sua resposta, quando o tenente Leslie e uma outra oficial de 
segurança, a mulher que o parará no caminho para a sala de transporte, 
vieram pela esquina lá no fim oposto do corredor. 

— Leslie! — gritou o médico, sem querer ser confundido com um 
merkaan escondido para uma emboscada. — Sou eu, McCoy. 

Reconhecendo-o, o oficial de segurança deteve-se antes de atirar de 
novo. 

— Dr. McCoy.. Já não era sem tempo. Pensei que teríamos que procurá-
lo por toda a colônia! 

— O que está acontecendo? 
Leslie lançou um olhar cauteloso para o corredor. 



— O que está acontecendo — respondeu — é que estamos retomando a 
colônia. A praça, as fábricas, as minas. Tudo. 

O doutor sorriu. 
— Então o plano de Spock funcionou? O chefe de segurança assentiu. 
— Não podia ter funcionado melhor. Os colonos conseguiram pôr gás 

em todas as três naves merkaans. Quando vimos que a atividade de 
transporte parará, sabíamos que o gás tinha funcionado. Então, só 
precisamos cavar uns buracos nos escudos deles, transportarmo-nos e 
assumir o controle. 

— E quanto a Spock? Ele está em algum lugar nas montanhas! 
— Estava. Chekov encontrou as suas coordenadas na nave merkaan. Ele 

se transportou bem a tempo de impedir Dreen de matar Spock. 
— Então ele ainda está vivo — deduziu McCoy. 
Leslie assentiu. Mas havia algo em seus olhos dizendo ao médico que 

nem todas as notícias eram boas. 
— Agora vamos — disse. — Temos que levá-lo à nave. Não é seguro 

aqui. 
Por um instante, o médico sentiu o impulso de ficar e lutar. Mas pensou 

melhor e calou a boca. 
Spock precisava dele; aquela era sua prioridade. Além disso, não era um 

lutador melhor do que jogador de pôquer. 
Quando Leslie fez o contato com a nave, McCoy se preparou para o 

transporte. 



Dezenove 
 
Dreen ficou na prisão da Enterprise por quase uma hora até que alguém 

viesse vê-lo. Era um dos oficiais que vira na ponte, atrás de Spock. 
Compondo-se, o aquisidor manteve uma postura arrogante. Não sabia o 

que acontecera à Clodiaan que o impedira de falar com Tezlin ou como os 
humanos conseguiram capturá-lo. Contudo, era um contratempo menor. 

Ainda tinha quase trezentos reféns no planeta. Conhecendo os humanos, 
eles tentariam usá-lo para barganhar a libertação dos colonos. Mas quando 
Balac se recusasse a negociar com eles, desistiriam e o soltariam. 

— Finalmente — rosnou, quando o oficial se aproximou da barreira 
energética. — Garanto que você não aumentou suas chances de 
sobrevivência ao me deixar esperando. 

O humano sorriu com desdém. 
— Acho que precisa ser melhor informado — falou ao aquisidor. — Não 

está em posição de fazer ameaças. 
Dreen foi pego de surpresa. Engoliu em seco. 
— E o que isso quer dizer? Seu visitante franziu o cenho. 
— Significa que tomamos todas as suas três naves, sem mencionar a 

força que tinha em terra. Agora, se estiver disposto a falar em rendição... 
— Rendição! — o merkaan explodiu. O humano sorriu de novo. 
— Foi o que eu disse. Claro, você não precisa discutir isso, se não tem 

estômago para tanto. É uma só uma formalidade técnica mesmo. 
— Está blefando — Dreen disse, perdendo a pose. — Não acredito numa 

palavra do que diz. O homem deu de ombros. 
— Por mim, tudo bem. Terá toda a chance de ver por si mesmo. Claro, 

pode ser que não reconheça suas naves sem as armas, mas ao menos tem 
uma passagem de volta para casa, que é bem mais do que merece. — Em 
seguida, começou a se afastar. 

O aquisidor praguejou. 
— Espere — ordenou. 
O visitante parou e virou-se. 
— Sim? 
Dreen passou a língua nos lábios. 
— Se está dizendo a verdade, então conte-me tudo. O que aconteceu? 

Como conseguiram? 
O homem balançou a cabeça com ironia. 
— Desculpe — disse. — Terá que descobrir por si mesmo. — Em 

seguida, desapareceu no corredor. 



O aquisidor olhou para seus guardas, mas eles lhe deram as costas. 
Obviamente, também não iam dizer nada. 

Uma coisa era certa: não pareciam muito preocupados. Não mais do que 
seu superior. 

Tudo aquilo ainda podia ser um blefe. Podia. 
Mas tinha o pressentimento de que seus adversários de alguma forma o 

venceram. De novo. Cerrou os dentes. 
Perdera sua carga preciosa — todas as vinte e seis toneladas. Perdera 

seus indos mesirii. 
E mais, muito mais. 
Tinha sido desgraçado — como Pike o desgraçara. Não haveria tríade 

para ele, nem ao menos a esperança de uma. As pessoas ririam dele pelo 
resto dos seus dias. 

O peso daquilo era demais para ele. O aquisidor deu um passo 
cambaleante para trás, sentiu os joelho se dobrarem, e deixou-se desabar na 
cama. 

Passara os últimos dez anos esquecendo um pesadelo. Mas o pesadelo 
voltara. Estava vivendo tudo outra vez. 

 
 
Quando Montgomery Scott entrou na enfermaria, viu McCoy de pé ao 

lado da cama de Spock. Parecia perdido em pensamentos. 
— Dr. McCoy? — chamou, para não dar um susto no doutor. 
O médico olhou para cima. Sem abrir a boca, cumprimentou Scotty. 

Também não era difícil descobrir os motivos do seu mau humor: McCoy não 
gostava da perspectiva de seus pacientes morrendo apesar de todos os seus 
esforços. 

Ainda assim, quando o engenheiro se aproximou, ele arriscou umas 
poucas palavras: 

— Eles já foram? 
— Sim — respondeu Scotty. — Foram com o rabo entre as pernas. E 

sem algo até mesmo parecido com um disrupter, não devem causar mais 
problemas no caminho para casa. 

McCoy resmungou. 
— Era hora. Mas quem diz que não vão voltar? 
— Talvez voltem. Da próxima vez, não seremos pegos de surpresa. A 

Excalibur está a caminho para despejar um contingente de segurança. Sabe, 
para montar os sistemas de defesa e essas coisas. 

— Todas aquelas pessoas, Scotty... mortas. E os assassinos, gente 
sanguinária, se safam sem nem um tapa na mão. Não parece justo. 



— Talvez não — concordou Scotty. — Mas há algumas considerações 
sobre a Primeira Diretriz. Segundo o quartel-general da Frota, não temos o 
direito de julgá-los em nossos tribunais, ou tampouco tentar reabilitá-los. 
Dreen estava agindo de acordo com as exigências de sua cultura. E sabe que 
não podemos mexer com essas coisas. 

McCoy franziu o cenho. 
— Eu sei. 
— Por outro lado — Scotty continuou — , não pense que ele ficará 

impune. Pelo que sabemos dos merkaans, eles levam fracassos a sério. E esta 
é a segunda vez que Dreen falha com eles. Eu diria que ele está acabado 
como aquisidor. O que, para ele, provavelmente é um destino pior do que a 
morte. O médico assentiu. 

— Quanto tempo antes de podermos ir para Octavius IV? 
— Algumas horas, eu diria. Talvez um pouco mais. Depende da 

Excalibur. 
— É claro. 
Silêncio. Scotty o quebrou, falando de novo: 
— Doutor, há alguém que gostaria de ver o Sr. Spock. Disse que eu 

perguntaria ao senhor antes. 
Os olhos de McCoy estreitaram-se. 
— Quem é? Scotty disse-lhe. 
Depois de um momento, o médico deu de ombros. 
— Claro, por que não? 
Ambos olharam para Spock. O doutor suspirou. 
— Suponho que não haja qualquer mudança no prognóstico dele? — 

indagou Scotty. 
McCoy sacudiu a cabeça. 
— Não, embora tenhamos tido um desenvolvimento interessante. 

Quando Spock voltou da superfície do planeta, havia algo novo nas amostras 
de sangue. Quantidades infinitesimais de material orgânico, de um tipo que 
nunca vi antes. Certamente nada que tenhamos encontrado em Beta Cabrini. 

— Pode ser de Octavius IV? Algo que Spock pode ter pego junto com o 
veneno? 

— Essa seria a conclusão mais óbvia, claro. Mas não tínhamos notado 
até agora. Claro, isso pode ter se esgueirado em quantidades pequenas 
demais para nossos instrumentos detectarem. Mas então como ficou grande o 
bastante para ser detectado? Será que algo detonou o surto de crescimento, 
algo no sistema de Spock, talvez, um componente do meio ambiente da 
colônia de mineração? Não sabemos. E o mais importante: que relação tem 
com o veneno? 



Scotty torceu o nariz. 
— Então é mais uma peça do quebra-cabeça. Mas não está mais perto da 

solução. 
— É mais ou menos isso. Provavelmente vai nos ajudar a descobrir o 

que aconteceu a Spock depois... — o doutor engasgou. — Depois que ele se 
for. Mas quanto a ajudá-lo agora... — Balançou a cabeça. — Eu não sei, 
Scotty. Simplesmente não sei. 

— Para dizer a verdade — disse o engenheiro —, a despeito de tudo, 
ainda tenho o pressentimento de que ele vai conseguir. Talvez não seja muito 
realista, mas... — A frase ficou inacabada. 

McCoy segurou seu ombro. 
— Continue pensando assim, Scotty. Droga, Spock já passou por coisa 

bem pior, não foi? 
Scotty sorriu para o médico. 
— Foi mesmo. 
McCoy esfregou as mãos. 
— Muito bem, então. Agora, por que não sobe à ponte e deixe a nós, os 

médicos, terminarmos nosso trabalho? Scotty olhou para o médico de um 
jeito triste e camarada. 

— É. Por que eu não faço isso mesmo? 
Deixando a enfermaria, marcou um curso para o turboelevador mais 

próximo. E tentou não demonstrar aos que passavam por ele no corredor o 
peso de sua carga. 

 
 
Quando Wayne deixou a sala de transporte ao lado do tenente Sulu, 

designado como sua escolta, olhou em volta com satisfação. 
— Já faz algum tempo que não venho à Enterprise. 
— Foi o que eu soube — respondeu o piloto. — Ela mudou muito? 

Wayne pensou um pouco e balançou a cabeça. 
— Não de verdade. Ainda é a mesma dama orgulhosa de sempre. — 

Virou-se para o outro. — Você é o timoneiro, certo? 
— Na maior parte do tempo. 
— Ela ainda dá aquela puxadinha para bombordo em velocidade total? 

Sulu negou. 
— Não que eu tenha notado. O administrador resmungou. 
— Bom. Eu odiava aquilo. E o nosso engenheiro não conseguia resolver. 

Ele observou o lugar um pouco mais, tentando lembrar se aquele terminal de 
computador sempre estivera ali. E não pôde se lembrar. Sulu estudou seu 
rosto. 



— Isso deve trazer lembranças. Wayne assentiu. 
— Algumas. 
Bem poucas, na verdade. Mas não viera a bordo para exercitar a 

memória. Tinha um objetivo em mente. E, enquanto se aproximava da 
enfermaria, lembrou-se dele. 

— Ácido maledórico — disse, admirado. — Quem teria pensado nisso? 
Sulu encarou-o. 

— Hum? Oh, sim. Ácido maledórico e minério de durânio. E não, eu não 
teria pensado nisso. Mas eu não sou Spock. 

Wayne sorriu. 
— Com certeza, ele é único. 
As portas da enfermaria se abriram, revelando uma instalação mais 

moderna do que aquela que o administrador lembrava. E um bando de rostos 
desconhecidos também. Onde estava Boyce? E Castelano? 

— Por aqui — indicou Sulu. Tomando o braço dele, guiou-o à área onde 
costumava ficar o tratamento intensivo. 

Aparentemente, ainda era ali. Havia apenas uma cama, e Spock estava lá. 
Quando Wayne olhou para o antigo colega, sentiu o coração apertar-se. O 
vulcano estava encovado, exaurido. 

— Administrador? 
Ele se virou e viu um homem magro, com uniforme de oficial médico 

chefe. Os modelos de uniforme mudaram com o tempo, mas os da seção 
médica pareciam ter mudado menos do que outras especialidades. O doutor 
esticou a mão, Wayne apertou-a. 

— Bradford Wayne, muito prazer. 
O médico assentiu — devagar, notou Wayne. Seus olhos refletiam sua 

frustração, sua amargura. 
— Leonard McCoy. Agora lembre-se: você só tem uns poucos minutos. 

Temos de sair de órbita daqui a pouco — tentou justificar-se. — E receio 
que ele não esteja em condição de ouvi-lo. Foi muito sedado. 

— Está tudo bem — disse Wayne. — Eu entendo. 
Deixando McCoy com seu trabalho, o administrador avançou para a 

cama de Spock. Não havia cadeira, e ele achou bom. Queria ficar em pé. 
De perto, o paciente estava ainda mais pálido, mais débil. Os ossos de 

seu rosto estavam tão salientes que doía só de olhar. Wayne se forçou a 
encará-lo. Era o mínimo que podia fazer, depois do que Spock fizera por 
eles. 

Ele limpou a garganta. 
— É engraçado — começou, mas parou. Sua voz soou muito presente, 

autoconsciente. Ele se esquecera da acústica da enfermaria. 



De qualquer modo, não havia motivo para dizer as palavras em voz alta. 
O vulcano não ouviria de qualquer jeito. 

É engraçado, Spock. Quando servimos com Chris Pike, eu não o 
conhecia muito bem. A princípio, eu nem gostava de você. Você era tão 
ansioso, sempre disposto afazer mais. Adiei que estava tentando dourar o 
seu peixe. Tentando chamar a atenção do capitão. 

Quero dizer, eu era tão despojado, tão despretensioso — feliz da vida 
por ser um timoneiro. E lá estava você, fazendo-me sentir que deveria lutar 
por algo mais. Deixando-me desconfortável. 

Claro, comecei a entendê-lo com o tempo. Percebi que você não estava 
se exibindo. Aquela força de vontade — o impulso de fazer tudo bem feito 
— era o seu jeito, o modo como você é. Não estava atrás de uma promoção. 
Estava fazendo o que todos nós deveríamos fazer: aprender o máximo 
quanto fosse possível tão rápido quanto fosse possível. 

Mas eu não estava aberto a possibilidades como você — foi por isso que 
terminei com um cargo numa colônia e você se tornou o primeiro-oficial da 
Enterprise. De algum modo, depois que pude conhecê-lo, nunca fomos muito 
ligados. Nunca fomos amigos de verdade. 

Lamento isso, agora. Lamento mesmo. Soube do que arriscou para 
ajudar a libertar a colônia. Gostaria de ter sido mais chegado a você, Spock. 
Invejo os que o foram. 

Wayne suspirou. Não esperava ficar ali tanto tempo. Não percebera que 
tinha tanto a dizer. 

Mas a Enterprise tinha de zarpar. Ela tinha de voltar a Octavius IV e ver 
se seu capitão ainda poderia estar vivo. Era hora dele chegar ao ponto. 

Só queria agradecê-lo, tenente — quero dizer, comandante. Só queria 
dizer que não vamos esquecê-lo. 

Depois de dizer o que queria, o administrador assentiu para Sulu. Juntos, 
saíram da enfermaria e foram à sala de transporte. 

— Quer um outro pedaço de cana-de-açúcar? Karras balançou a cabeça. 
— Não, obrigada. 
Ela sequer levantou os olhos do tricorder, com o qual estivera envolvida 

nos últimos minutos — na verdade, tinha feito isso desde que eles decidiram 
se render ao calor e descansar um pouco. 

Ele imaginava se o motivo da preocupação dela era só curiosidade ou se 
também era uma maneira de evitar a conversa. Afinal, ainda podia estar 
embaraçada com o que acontecera antes. 

De qualquer forma, era direito dela de fazer o que bem entendesse. Os 
regulamentos da Frota não mandavam ninguém ser simpático nos períodos 
de descanso. 



Terminando sua cana-de-açúcar, o capitão desejou que ali houvesse um 
riacho. Todo aquele doce lhe dera sede. Pena que eles não tinham meios de 
carregar água, ou teriam trazido um pouco do local de desembarque. 

Karras resmungou e balançou a cabeça. E finalmente largou o tricorder. 
— Algo mais? — ele indagou. 
— Nada — suspirou ela. — Ainda existem alguns símbolos que estão 

me escapando. E não gosto quando as coisas escapam de mim. — A moça 
encarou-o. — Senhor, posso falar francamente? 

Ele assentiu. 
— Pode falar. 
— O que sugeri antes... sabe... estava num clima romântico com um 

homem atraente e... 
— Alferes — ele disse —, não é preciso... 
— É preciso, sim. — ela insistiu. — Você está melindrado comigo, não 

negue. E não há razão para nenhum de nós ficarmos melindrados. Acho que 
devemos esquecer o que aconteceu e voltarmos ao trabalho. 

Uma filosofia madura, pensou Kirk. Digna de uma futura oficial. Uma 
filosofia que deveria agradá-lo. 

Mas por que não o agradava? Será que estaria ofendido por que uma 
mulher atraída por ele rapidamente poderia se tornar não-atraída? 

— Concordo inteiramente — disse. Estendeu -lhe a mão como prova de 
entendimento. 

Karras estendeu a sua para apertá-la... 
Mas antes que pudesse fazê-lo, a selva atrás dela explodiu em fúria 

incontida. Árvores caíam, rochas rolavam, enquanto o próprio chão se erguia 
e se abria. 

E então um vulto muito conhecido emergiu do caos, seus tentáculos 
murchos movendo-se freneticamente. Era tão monstruoso e 
fantasmagoricamente pálido como a criatura que atacara Spock. E tão mortal 
quanto ela. Agarrando Karras pelo braço, o capitão a puxou contra si. Mas 
ao fazer isso, ela gritou, seus olhos se arregalaram de terror. 

Em seguida, ele viu por quê. Um tentáculo pálido e fino feito um chicote 
estava agarrado ao tornozelo dela. E estava puxando-a para trás. 

A alferes agarrou-se ao seu capitão, tentando vencer a força que a 
arrastava, mas foi inútil. A criatura tirou-lhe os pés do chão. E quando Kirk 
tentou ancorá-la com seu peso, a criatura puxou com mais força do que 
esperava. 

De repente, sentiu um impacto capaz de trincar seus ossos, quando algo 
veio até ele — e viu-se estatelado no chão da floresta, a testa quente e úmida 
de sangue. Atordoado, percebeu que dera de cara com uma árvore. 



E o pior: a criatura tinha o que queria. Quando o capitão ergueu os olhos, 
limpando o sangue de sua sobrancelha, viu Karras pendurada de cabeça para 
baixo acima das árvores — o rosto tão contrito quanto o de Spock, agarrada 
freneticamente ao tentáculo que lhe esmagava o tornozelo. 

Kirk levou a mão ao phaser — e lembrou-se, tarde demais, que não tinha 
um. Ele viu sua alferes ser levada ao orifício do monstro, apesar de toda a 
resistência — viu quando ela abriu sua boca mas não pôde gritar, porque a 
dor era muito grande. 

Desesperadamente, o capitão olhou em volta, procurando algo que 
pudesse usar para ajudá-la. Alguma coisa, qualquer coisa. Seus olhos 
encontraram um galho pontiagudo quebrado pela força com que a criatura 
surgira. Numa fração de segundo, seus dedos o agarraram, levantando-o. 

Poucos metros o separavam da criatura; metros quase livres de 
obstáculos. Abaixando a cabeça, Kirk atacou a barriga da coisa, enterrando a 
lança improvisada na carne branca com toda a força que tinha. 

Mas o couro da criatura era mais duro do que parecia — até mesmo ali, 
onde devia ser mais vulnerável. A lança mal o arranhara. A criatura sequer 
parecia tê-la sentido. 

Um segundo depois, porém, o organismo começou a tremer na área da 
ferida. E pelo rabo do olho, o capitão viu o tentáculo que vinha em sua 
direção. 

Kirk se jogou para o lado, mal se desviando da coisa que se esgueirava 
contra ele. Em seguida, quando a coisa se arrastou de novo, ele usou a 
árvores como cobertura. 

Isso não estava bom, disse a si mesmo. Tinha que ajudar Karras. E como 
iria ajudá-la, se mal podia ajudar a si mesmo? 

Sem alternativas, apanhou duas rochas no chão e atirou-as na bocarra da 
criatura. Vai fundo, repetia para si, lembrando-se de quem lhe dera o 
conselho. Uma pedra errou, mas a outra pareceu acertar direto no alvo. 

Desta vez, a criatura não ficou só tremendo. Ela se agitou. Obviamente, 
ele atingira algo sensível. 

Mas o disparo de um phaser em alta intensidade não pudera desgrudar a 
outra criatura de Spock e nenhuma rocha iria separar essa de Karras. 
Enquanto a mente do capitão procurava desesperadamente alguma opção, ele 
viu que era tarde demais. 

A criatura já erguera a alferes para perto de sua boca, onde um tentáculo 
menor se ergueu e tocou-a na coxa. De leve, quase como uma carícia. 
Depois, alcançado seu objetivo, soltou Karras. 

Ela caiu feito uma pedra por entre galhos emaranhados e aterrissou com 
um impacto ruidoso no chão., Quando Kirk foi até ela, esquecendo-se de sua 



própria vulnerabilidade, lembrou-se de como tinha sido com Spock — os 
tremores, o suor em suas faces, os olhos arregalados, a respiração 
entrecortada. 

Kirk mal notou quando a coisa se recolheu, escorregando para dentro da 
confusão de destroços que criara. Mal notou os tentáculos seguindo seu 
mestre sara o subterrâneo. 

O capitão só tinha uma coisa em mente: salvar a vida de sua alferes. 
Folhas arrancadas pela queda de Karras ainda flutuava sobre a moça, 

quando ;le chegou até ela. Ajoelhando-se, viu que os sintomas estavam 
apenas começando. Ela estava rosada e corada — mas não febril, ainda. A 
respiração era rápida, mas não com a terrível força convulsiva que viria a 
seguir. 

Os dentes de Kirk cerraram-se. Que poderia fazer por ela? Não tinha 
aparelhos médicos para acalmar o metabolismo acelerado. Não... 

Espere. O que Karras havia dito sobre uma curai 
Ele se forçou a pensar, a lembrar. 
"Então alguém pode se curar da ferroada da criatura com uma outra 

ferroada — mas não da mesma criatura? Tem que ser de uma outra 
diferente?" 

Essas tinham sido suas palavras, embora ele não houvesse acreditado 
muito na hora. 

E elas não faziam mais sentido agora do que antes. Mas era tudo que 
tinha. Tudo o que havia entre Karras e o veneno alienígena que já fazia seu 
corpo se voltar contra ela. 

Encontrar outra criatura, decidiu o capitão. Mas onde? 
O mapa dos hieróglifos era inútil; sem maior conhecimento da região, 

era impossível estabelecer uma escala. Além disso, não sabia onde o 
tricorder da alferes caíra quando a criatura a tinha agarrado. 

Enquanto isso, Karras piorava visivelmente diante de seus olhos. A 
compleição dela escurecia, seus olhos cada vez mais arregalados. E 
começava a tremer igual a Spock. 

De repente, soube onde encontrar uma segunda criatura. Que diabo, ele 
soubera o tempo todo! 

Só não sabia se chegaria lá a tempo. Mas com toda a certeza ele iria 
tentar. 



Vinte 
 
Kirk não tinha idéia de quanto tempo levou para voltar ao local de 

desembarque — talvez só uns minutos, graças à corrida que fizera floresta 
adentro —, mas parecia tempo demais. 

Mesmo assim, Karras havia sobrevivido — até agora. Ela se contorcia e 
balançava como uma boneca de pano, seu uniforme encharcado de suor. Mas 
ainda estava viva. 

Quando chegara à clareira, chapinhando no rio raso, o capitão se postou 
na área destruída de onde a criatura viera antes. Ainda estava como da última 
vez que estivera ali. Nem sinal do paquiderme que ferroara seu primeiro-
oficial. 

Mas agora precisava daquele paquiderme. Precisava que ele viesse 
arrancando a terra, destruindo tudo e espalhando seus tentáculos à procura de 
Karras. 

Não havia garantias de que aquilo salvaria a vida dela — nenhuma. 
Podia ser até que a segunda ferroada acelerasse sua morte. 

Ainda assim, ele tinha que tentar. Com as pernas doloridas pelo esforço, 
a garganta rachada absorvendo o ar úmido e quente às golfadas, Kirk caiu de 
joelhos diante da confusão de terra, rochas e folhagens. Em seguida, tirou 
Karras de seu ombro e pousou-a no chão. 

— Vamos — disse, ofegante, encarando a cratera. — Vamos lá Nada 
aconteceu. O local estava calmo — calmo como a morte. 

Só Karras se mexia. Tremia. Convulsões. Mas não por muito tempo, 
sabia o capitão. Ninguém podia agüentar aquilo por muito tempo. 

Por um momento, teve a sensação de que não estavam sozinhos. Sentiu a 
presença dos espíritos em volta deles — as almas dos antigos dombraatu, 
ajoelhados como ele estava, rezando para seu grande e terrível deus-larva. 

Mas rezar não era do seu estilo. Kirk nunca tinha sido do tipo de pedir 
com humildade e não iria começar naquele momento. 

— Vamos! — gritou. — Seu maldito! — A raiva subia nele, quente e 
irracional. — Não vim até aqui para deixar esta moça morrer! — Mostrou os 
punhos à floresta desarmada. — Eu não vou deixá-la morrer, não agora que 
há uma chance de que você a salve! Agora saia desse buraco ou... ou, que 
Deus me ajude, eu vou arrastá-lo para fora daí! 

"Os espíritos estavam me encarando", pensou, "perplexos com o louco 
que ousava gritar com seu deus". Tudo bem. Deixe que encarem, contanto 
que aquela minhoca grande e branca venha aqui e comece afazer alguma 
coisa. 



Mas não houve resposta. Sem monstros, sem explosões de terra, sem 
nada. E depois de um pouco, ele sentiu que até mesmo os espíritos tinham 
fugido dali. 

O capitão deixou a cabeça pender. As convulsões de Karras estavam 
desacelerando. Seu corpo estava exaurido, ela não tinha mais forças. 

Estava tudo acabado. Não estava? 
De repente, sentiu um ronco na terra. A área desmoronada diante dele 

soluçou, subiu, cresceu e finalmente cuspiu seu monstruoso habitante. A 
criatura se abriu, horrenda, erguendo-se diante de Kirk, uma torre viva 
branca e pálida. Com o coração querendo sair das costelas, a pele arrepiada, 
o capitão se afastou de Karras, deixando-a sozinha. 

A criatura não deixou de notar Karras. Abaixando um tentáculo sobre a 
forma torturada da alferes, a coisa a ergueu. Trouxe-a direto para sua boca, 
ainda preta e chamuscada pelo phaser de Kirk. 

Uma oferenda, pensou. É isso que ela é. Uma oferenda a uma divindade 
primitiva que não vê uma há milhares de anos. Ele se amaldiçoou por trazê-
la ali. 

Não. O capitão não podia se amaldiçoar até ter a chance de provar que a 
teoria da moça estava certa. 

Enquanto olhava, a criatura trouxe Karras à sua boca. Em seguida, como 
acontecera com Spock, esticou o pequeno tentáculo e tocou-o gentilmente no 
ombro da mulher. 

A alferes soltou um grito agudo e penetrante, que fez o sangue de Kirk 
gelar. Depois ficou imóvel. Sem vida. 

Ao terminar, a criatura baixou o seu corpo — a forma fatigada que havia 
sido Selena Karras — quase ao chão. Quando chegou a uns três metros do 
solo, o capitão foi apanhá-la. 

A coisa não fez qualquer tentativa de atacá-lo. Aparentemente, estava 
satisfeita. 

Quando pousou Karras no chão, Kirk teve oportunidade de pensar na sua 
idiotice. Pôde afastar uma mecha de cabelo louro do rosto corado e 
estremecido da jovem. 

E de se perguntar: que foi que eu fiz? 
 
 
A ponte da Enterprise, notou Scotty, normalmente era um lugar alegre. 

O tipo de lugar que alguém gostava de visitar de vez em quando. 
Agora, parecia um cemitério. 
Todos se moviam lentamente. E por que não? A despeito da velocidade 

com que voltavam para Octavius IV, quem tinha pressa de descobrir o que já 



sabia dentro de si? 
Já era ruim que o sr. Spock estivesse à beira da morte. Agora eles tinham 

que encarar a perda de mais quatro pessoas, incluindo o capitão Kirk. 
Era um dia negro na Enterprise, concluiu o engenheiro. Ele se mexeu na 

cadeira de capitão. Um dia negro mesmo. 
— Aproximando-se do planeta — anunciou Chekov, do seu lugar na 

navegação. 
— Diminuir para velocidade de órbita — instruiu Scotty. 
— Diminuindo para velocidade de órbita — entoou Sulu. Octavius IV 

aparecia no visor da proa. 
— Sr. Chekov — disse o engenheiro —, cheque a área ao redor do local 

de desembarque para ver se há sinais de vida. Tenente Uhura, monitore 
sinais de comunicadores em todas as freqüências. 

Fizeram o que tinham de fazer. Mas nenhum deles tinha esperanças. 
Eram experientes; sabiam que as chances de encontrar o capitão e os outros 
eram... 

— Scotty! 
Ele se virou para Uhura, escandalizado com a informalidade. Tudo bem 

que ela o chamasse assim no convés de recreação, mas na ponte... 
Então viu o olhar no rosto dela, o modo como ela segurava o headphone 

na orelha esquerda e esqueceu o discurso que estivera fazendo dentro de si. 
Uhura estava sorrindo. Sorrindo! 

Poderia ser? 
— O que é, garota? — indagou, tentando conter as esperanças. 
Desta vez, a oficial de comunicações não tinha palavras. Tudo o que ela 

fazia era balançar a cabeça — e passou o que ouvia ao intercom da ponte: 
— ...Kirk. Repito: é você, Enterprise? 
Recuperando a voz, Uhura disse: 
— Sim, senhor. É... é bom ouvi-lo de novo. 
— Nós também, tenente. Preciso falar com o Sr. Scott 
Scotty aproximou-se. 
— Estou bem aqui, senhor. Ainda meio tonto, quero dizer. Como foi 

quê?... 
— Podemos falar disso mais tarde — interrompeu o capitão. — Como 

está Spock? 
O engenheiro suspirou. 
— Nada bem, senhor. O Dr. McCoy diz que ele não tem muito tempo. 

As notícias não pareceram intimidar o capitão. 
— Scotty, quero que transporte Spock para cá imediatamente. Você tem 

nossas coordenadas? 



Chekov se virou e assentiu, em resposta à pergunta do capitão. O 
engenheiro soube da resposta com apenas um olhar. 

— Sim, nós temos. Mas tem certeza do que está pedindo, senhor? 
— Absoluta. E peça a McCoy para acompanhá-lo. Scotty lançou um 

olhar intrigado par Uhura. 
— Como quiser, senhor — respondeu ele. — Farei isso imediatamente. 
— Muito bem. Kirk desliga. 
Pouco convencido, o engenheiro apertou um botão no braço da cadeira: 
— Dr. McCoy, aqui é o Sr. Scott na ponte... 
 
 
McCoy estava tão ocupado no laboratório que ouvia a mensagem de 

Scotty apenas com um ouvido. Ao menos, até a palavra "capitão" chegar à 
sua consciência. 

Ele ergueu a cabeça. 
— Pode repetir, Sr. Scott? Uma pausa. 
— Eu disse que acabei de falar com o capitão, doutor. Seu grupo parece 

estar bem. 
McCoy levantou-se. 
— Jim está vivo? — repetiu, sem ação. 
— Sim, está. Acabei de falar com ele. 
— Isso é ótimo, Scotty. E os outros? 
— Parece que também estão vivos. O médico sorriu, incrédulo. 
— Bom, então o que estamos esperando? Vamos subi-los para que eu 

possa olhá-los! 
Uma pausa maior. 
— Receio que o capitão tenha outros planos. O sorriso de McCoy sumiu. 
— Que quer dizer? Desembuche logo! 
— O capitão Kirk não quer subir. Quer que o senhor desça. E que leve o 

Sr. Spock consigo. 
O doutor estava muito cansado. Talvez não tivesse ouvido direito. 
— Ele quer que eu faça o que?  
Suspiro. 
— Que desça. Com o Sr. Spock. 
O médico ficou imóvel, boquiaberto. Finalmente, disse: 
— Foi o que pensei ter ouvido. 
— Sei que não faz sentido — acrescentou Scotty. — Mas o capitão 

parecia saber o que fazia. 
McCoy resmungou. 
— Preciso falar como capitão. Talvez ele não conheça a verdadeira 



situação de Spock. 
Um silêncio sofrido. 
— Sim — concordou o engenheiro. — Pedirei à tenente Uhura que entre 

em contato com ele. 
 
 
No princípio, McCoy pensou que Kyle cometera um erro. Quando se 

materializou com Spock em seus braços, viu as evidências de uma imensa 
erupção a menos de cinqüenta metros de si — do tipo deixado pela criatura 
que atacara o vulcano. 

— Com todos os... — começou. 
— Problemas, doutor? 
McCoy se virou e viu Kirk de pé atrás dele, junto com o resto do grupo. 

Owens estava sentado; sua perna estava imobilizada por galhos de árvore. 
— Espere — disse o capitão. — Deixe-me ajudá-lo. Aproximando-se, 

fez Spock assumir uma posição vertical, passou um braço 
pelo ombro dele e aliviou McCoy do peso do vulcana 
— Jim — disse o médico, segurando o outro braço —, você perdeu o 

juízo? Uma das criaturas esteve aqui. E se ela voltar? 
Mas Kirk não parecia prestar atenção nele. Estava mirando seu amigo 

vulcano, rosto contrite. 
— Ele não está nada bem — comentou. 
— Que diabo, Jim, você ouviu o que eu disse? Uma dessas 

monstruosidades pode sair daquele buraco a qualquer momento! 
O capitão se voltou para ele. 
— Eu sei, Magro. Na verdade, estou contando com isso. — Seus olhos 

se tornaram duros e brilhantes. — Sei que parece loucura, mas é uma dessas 
monstruosidades que vai salvar Spock.  

McCoy encarou-o. 
— É o calor. Afetou sua cabeça. 
— Olhe para Karras, doutor. Ela parece doente?  
Relutantemente, McCoy obedeceu. 
— Ela parece ótima — concluiu. — Mas o que isso tem a ver...  
Kirk o interrompeu. 
— Magro, ela foi picada como Spock o foi. Exibiu os mesmos sintomas. 

— Ele indicou a saída da criatura. — Mas um desses monstros a curou. Não 
me pergunte como ou por que, mas funcionou. E vai funcionar para Spock, 
também. 

Depois o capitão explicou sobre os hieróglifos. E como eles conseguiram 
fazê-lo salvar a vida de Karras. O médico pensou por um momento. 



— É loucura. — Balançou a cabeça. — Mas Spock não tem muito tempo 
e nada do que eu faço parece fazer efeito. 

Kirk olhou em seus olhos. Ele falou, sério: 
— Não é teoria, Magro. Foi provado. Eu vi.  
McCoy franziu o nariz. 
— É melhor que esteja certo. O capitão assentiu. 
— Acha que eu tentaria isso, se tivesse qualquer dúvida? Agora vamos, 

ajude-me a trazer Spock para cá. Por aqui, sabe, a montanha não vai a 
Maomé. 

Imaginando o que os professores da escola de medicina diriam se o 
vissem naquele momento, McCoy levou sua carga até o perímetro da área 
destruída. E, com um sinal de Kirk, ajudou-o a pôr Spock no chão. 

— Agora vá para trás — disse Kirk. — E observe. 
Nada aconteceu de imediato. Só o leve murmurar do vento entre as 

árvores. Então o chão começou a tremer. 
Um minuto depois, o solo se ergueu com o romper de raízes e o choque 

de pedras, e uma criatura — igual à que viram antes — lançou-se para cima, 
saindo do caos. A boca de McCoy secou, o medo apertou-lhe os músculos da 
barriga. Era tudo o que podia fazer para se controlar e não sacar o phaser, 
para manter seus pés firmes no chão. 

Como pudera tomar parte naquilo? Como pudera dar a Spock este 
destino? 

O monstro se ergueu completamente, fazendo as arvores do local 
parecerem menores. Esticando seus tentáculos, achou o vulcano com um 
deles. Então, como se estivesse faminta, levou Spock ao nível de sua boca 
enrugada. 

Deus, pensou o doutor. Aquela coisa vai devorá-lo. 
No último minuto, porém, Spock foi desviado da bocarra da coisa. Um 

tentáculo até então escondido desabrochou para fora — como aquele com o 
qual a outra criatura injetara o veneno. O tentáculo desceu até o ombro do 
vulcano. 

McCoy estremeceu, absolutamente horrorizado. E então sentiu uma mão 
no seu braço. 

Virando-se, viu que era o capitão. 
— Está tudo bem — disse Kirk. 
Mas até ele estava tenso, temeroso pelo que testemunhara. A despeito de 

suas palavras de confiança, não parecia nem um pouco confiante. 
 
 
Scotty tamborilava os dedos no console de transporte do Sr. Kyle. 



— Por que estão demorando tanto? — indagou. O chefe de transporte 
balançou a cabeça. 

— Não sei, senhor. Scotty torceu o nariz. 
— Se o capitão não tivesse feito tanto mistério... Kyle assentiu. 
— É mesmo curioso. Só espero que o pobre... 
De repente a voz de Kirk invadiu a sala de transporte. 
— Sr. Kyle? 
O chefe do transporte se empertigou, como se o capitão estivesse ali 

pessoalmente. 
— Sim, senhor? 
— Seis para subir. 
— Seis para subir — entoou Kyle. Com um olhar para Scotty, voltou sua 

atenção para os controles. Em seguida, ativou o transporte. 
O engenheiro observou a plataforma enquanto as silhuetas energéticas de 

seis formas começaram a surgir. Era impossível dizer qual delas era Spock, 
muito menos como ele estava. 

Em seguida, as silhuetas ganharam definição e substância. Na fileira de 
trás estavam os três jovens tripulantes que faziam parte da expedição 
original. Dois homens e uma mulher, mas Scotty não sabia seus nomes. 

Na fila da frente, Kirk estava numa ponta e McCoy na outra. E entre 
eles, estava o primeiro-oficial, em pé e bem consciente. 

— Pelo amor de... — começou Scotty. Ele arregalou os olhos, admirado. 
Quando Kirk e McCoy desceram da plataforma, Spock seguiu-os. Não havia 
sinal do estado que o acometera. Reparando o interesse no engenheiro, o 
vulcano lançou-lhe um olhar. E assentiu sutilmente. O engenheiro abriu um 
sorriso e assentiu-lhe de volta. 

— Aonde você pensa que vai? — perguntou McCoy, esgueirando-se 
atrás de seu paciente. 

Spock se voltou para ele, totalmente controlado. 
— Se checar a lista de serviço — disse —, creio que vai constatar que eu 

deveria estar na ponte. 
— Uma ova — retrucou o médico. — Você vem comigo para a 

enfermaria. — Ele se voltou para os três jovens. — Na verdade, vocês todos 
virão comigo à enfermaria. — Lançou um olhar hostil para o capitão. — 
Todos, sem exceção. 

Kirk e Spock trocaram olhares. O capitão deu de ombros. 
— Não posso fazer nada. Ele é o médico. 
— Pode apostar — concordou McCoy. — Agora vamos. Todos. Quando 

o capitão passou por Scotty, deu-lhe um tapinha no ombro. 
— Continue no comando — disse a ele. — É provável que isso demore 



um pouco. 
Enquanto observava todos saírem, Scotty suspirou de alívio. 

Extraordinário »mo as coisas podiam voltar ao normal tão rápido naquele 
lugar. 



Vinte e Um 
 
Quando Kirk e Spock chegaram à sala de conferências, McCoy já 

terminara de montar o equipamento e tamborilava os dedos na mesa. Ele 
ergueu os olhos quando eles entraram e lançou aos dois um olhar azedo. 

— Bondade de vocês aparecerem — observou. Spock ergueu uma 
sobrancelha. 

— Fomos detidos — explicou. 
— É mesmo — comentou McCoy, ácido. 
— Teríamos chegado antes — entrou o capitão, detectando uma 

discussão chegando —, mas tive que atender um chamado do almirante 
Kowalski. 

McCoy estreitou os olhos, preocupado. 
— O que é agora? 
— Nada importante — garantiu Kirk, puxando uma cadeira. — Elogios 

pelo trabalho bem feito. Discussão de detalhes. Essas coisas. 
O médico baixou a guarda. 
— Nesse caso, estão perdoados. Agora sentem-se e admirem-se. — 

Inclinando-se para a frente, ele ergueu um botão do monitor da mesa, 
ativando-o. 

Kirk viu uma tela dividida com duas imagens de microscópio. Eram 
idênticas, até onde conseguia ver. 

— A amostra da esquerda — explicou McCoy —, é um fragmento do 
tecido que encontramos no uniforme da alferes Karras. É do monstro que a 
curou dos sintomas de hipertireoidismo. O da direita é parte da coisa que 
encontramos no sangue de Spock depois que o transferimos de Beta Cabrini, 
a coisa que desapareceu sem vestígios depois que ele foi curado. 

O capitão assentiu. 
— Então o material no sangue de Spock foi depositado com o veneno. 
— Certo — confirmou o cirurgião. — Em quantidades muito pequenas. 

Foi só depois que cresceu, eventualmente tornando-se grande o suficiente 
para que nós o notássemos. 

Spock ponderou sobre a evidência. 
— Fascinante. 
— Para dizer o mínimo — McCoy inclinou-se para a frente de novo e 

mostrou uma segunda imagem. Era uma representação computadorizada de 
uma forma humanóide que Kirk não reconheceu. 

Aparentemente, contudo, Spock estava mais informado. 
— Um membro masculino da raça dombraatu — descreveu. — Da hoje 



extinta raça dombraatu. 
— Muito bem — elogiou o doutor. — Agora, o que sabemos sobre os 

dombraatu? 
Quando o vulcano fez menção de responder, McCoy o deteve com um 

gesto. 
— Vou lhe dizer o que sabemos. Foram os exploradores mais dedicados 

que a galáxia já viu. Colonizavam feito loucos. E se suas naves são uma 
indicação, eram um dos povos mais resistentes que já encontramos, vivos ou 
mortos. Na verdade — continuou —, perto deles, os vulcanos são uns 
maricas. 

Spock olhou para Kirk. 
— Fracos — traduziu o capitão. 
— Entendo — respondeu. Se ele tinha se ofendido com o termo, seu tom 

não demonstrou. Estava tão neutro quando antes. 
— Agora — continuou McCoy —, vamos dar uma olhada nos 

hieróglifos da alferes Karras. — Surgiu uma terceira imagem. — O símbolo 
da criatura, aumentado algumas vezes, mas igual ao que Kirk se lembrava 
das gravuras na pedra. 

— Pode parecer um salgueiro ou chorão — Kirk disse a Spock — , mas 
é a imagem de uma das criaturas. 

— Obrigado, capitão. Contudo, tive a oportunidade de estudar o relatório 
da alferes. 

Kirk murmurou: 
— Eu devia saber. Por favor, prossiga, doutor. 
— Como eu dizia — continuou McCoy enfaticamente —, os glifos nos 

dizem um bocado. Primeiro: que os dombraatu co-existiram com as criaturas 
por algum tempo no passado, recente ou não. Segundo: que as criaturas 
davam as mesmas ferroadas de hoje. Terceiro: que as criaturas são 
basicamente estacionárias, ou não haveria motivo por que ter um mapa delas. 
E quarto: que os dombraatu — mesmo depois de levar a ferroada — eram 
fortes o bastante para irem de um lugar da criatura para o outro. 

— Os atingidos não podiam ter ajuda? — sugeriu o capitão. — Os 
amigos deles não podiam tê-los carregado? 

O médico negou. 
— Não de acordo com a interpretação que Karras fez dos glifos. Parece 

que os feridos faziam a viagem sozinhos. 
Spock assentiu. 
— É minha interpretação também.  
Kirk fez um gesto de rendição. 
— Retiro o que sugeri. 



McCoy fez uma expressão contrita. 
— Agora que isso está decidido: o que as criaturas ganhavam ao destruir 

a paisagem, agarrar um dombraatu e injetá-lo com uma combinação de 
veneno de material orgânico de crescimento rápido? — Seus olhos 
brilharam. —Melhor ainda, deixe-me perguntar de uma maneira mais 
simples... Você vai gostar disso, Spock. E uma maneira infinitamente mais 
poética: por que as flores ficam tão cheirosas na primavera? 

O capitão abriu o sorriso. 
— Maldito seja, doutor. Acho que achou algo. O vulcano moveu a 

cabeça de modo incomum. 
— Está dizendo que a matéria orgânica injetada pela criatura era uma 

coleção de gametas? O equivalente a esperma em humanos e vulcanos? 
McCoy sacudiu a cabeça. 
— É precisamente o que estou dizendo, Sr. Spock. Essas criaturas são 

hermafroditas. Fazem o papel de machos produzindo a substâncias e o papel 
de fêmea aceitando-a. Mas não podem se fertilizar a si próprios, ou tudo que 
criariam seriam uma raça de clones. É por isso que, uma vez infectado, você 
não poderia voltar à mesma criatura para ficar não-doente, para usar a 
mesma terminologia de Karras. Você teria que ir para uma segunda criatura 
e, portanto, completar o processo de procriação. 

— Então, os dombraatu e mais recentemente Spock e Karras, eram feito 
as abelhas que carregavam gametas de flor em flor — concluiu Kirk. — Mas 
e o soro? E seu efeito no metabolismo do hospedeiro? 

O médico devolveu a imagem ao monitor. 
— Lembra que eu disse que esse povo era forte? Bom, o que quase 

matou Spock e Karras poderia ter sido só um pequeno desconforto para um 
dombraatu comum, um pouco mais do que uma indisposição. — Ele 
recostou-se. — Na verdade, eles podiam até precisar da injeção do veneno. 
Talvez suas tireóides precisassem do estímulo periodicamente, e a criatura 
dava isso a eles. 

Spock assentiu. 
— Infelizmente o planeta ficou sem dombraatu por muito tempo. Então 

quando as criaturas perceberam um fac-símile razoável... 
— Ficaram com substitutos inferiores — disse McCoy, completando seu 

pensamento com suas próprias palavras. 
— Eu não diria exatamente desta forma — ressaltou o vulcano. — Mas 

expressa o raciocínio. — Parou, pensativo. — Uma teoria interessante, 
doutor. Isso também explicaria por que as criaturas nos trataram de modo tão 
rude. Não estavam acostumadas a lidar com hospedeiros tão frágeis. 

— E não se esqueça — ajuntou McCoy — de que vocês resistiram a 



eles. Os dombraatu não teriam feito isso. E pior, pode ter sido centenas de 
anos desde a última vez que fizeram esse tipo de coisa. As criaturas podem 
ter perdido a prática. 

O capitão ponderou sobre tudo aqui. Era uma boa teoria; Magro se 
superara. 

— Bom trabalho — disse. — Bom trabalho mesmo. 
— Só resta um mistério a ser esclarecido — comentou Spock. O doutor 

encarou-o. 
— E que mistério é esse? 
— As condições que permitiram que o planeta natal dos dombraatu 

permanecesse primitivo e inexplorado enquanto desenvolvia, ao mesmo 
tempo, uma raça de viajantes das estrelas. Claro, há uma resposta que parece 
ser a mais provável. 

— E qual é? — indagou Kirk. 
— É possível — disse o vulcano — que Octavius IV não tenha sido 

sempre um local primitivo. Imaginem uma sociedade dividida entre suas 
antigas tradições e as tentações de viagens estelares, não muito diferente de 
Vulcano, em seu passado recente. Enquanto a maioria da população desta 
sociedade se dirigiu para as estrelas, colonizando-as e explorando-as, aqueles 
que permaneceram decidiram voltar aos antigos costumes de sua raça. E 
parte deste processo de reversão seria a destruição de todos os indícios de 
uma sociedade moderna. 

McCoy se recostou e cocou o queixo. 
— Pode ser, sim. Então as inscrições nas pedras podem ser mais recentes 

do que algumas das colônias dombraatu que descobrimos. 
— Isso pode ser verdade — confirmou Spock. — De qualquer modo, 

saberemos logo. O computador vai terminar em breve a análise cruzada das 
leituras do tricorder da alferes Karras. 

O capitão pensou em algo. 
— Doutor, se os gametas que o nosso primeiro-oficial aqui presente 

entregou atingiram o efeito biológico desejado... — Ele dissimulou um 
sorriso malicioso. — Isso não faria do Sr. Spock um pai, de certo modo? 

McCoy sorriu. 
— Eu diria que sim. — Ele se virou para o vulcano. — Vou achar um 

processador de alimentos e fazer um bando de charutos para você, Spock. 
Para uma eventualidade, seu garanhão. 

O vulcano o encarou. 
— Charutos? 
— Um antigo costume da Terra — explicou Kirk —, abandonado há 

muito tempo devido aos seus efeitos negativos na saúde. 



Spock olhou para um e depois para o outro. 
— Entendo — respondeu. — Nesse caso, acho que vou declinar desta 

tradição. — Uma pausa. — Contudo, devo dizer que se ajudei a proliferar a 
espécie da criatura, não fico de todo insatisfeito. Durante o meu segundo 
encontro com ela, enquanto a criatura retirava o soro do meu sangue, tive 
chance de entrar em contato com sua consciência. O que encontrei foi 
rústico, para dizer o mínimo; dificilmente o que chamaríamos de 
inteligência. Ainda assim, era caracterizado por uma certa... — Ele procurou 
a palavra certa. E achou: — Nobreza. 

— Nobreza? — McCoy se espantou. — Spock, aquilo parece mais um 
inseto gigante. 

Kirk se voltou para o médico. 
— Não vamos nos esquecer de onde nós viemos, Magro. Coisas 

pegajosas que rastejaram de uma oceano primordial. Quando as sementes de 
nossa nobreza começaram a brotar? 

McCoy pensou e assentiu. 
— Pergunta interessante. 
O capitão puxou a cadeira e ergueu-se. 
— Muitas perguntas interessantes. E algumas respostas interessantes, 

também. — Olhou para seus oficiais. Contudo, está ficando tarde e eu tenho 
assuntos pessoais a tratar. 

O rosto do médico era pura suspeita. 
— Assuntos pessoais? Que assuntos pessoais? 
Kirk deu um sorriso afável ao se desviar da cadeira de McCoy. 
— Receio — disse — que isso tenha que permanecer um assunto 

pessoal. Entre eu e a pessoa em questão. 
 
 
Com os acordes da Sinfonia Celeste em Ré Maior de Bartlett enchendo 

seu alojamento, Kirk olhou para a pessoa do outro lado da mesa de jantar: 
Selena 

Karras, da Horizon, antiga alferes Selena Karras, da Enterprise. 
— Hum — disse ela, gostando do que ouvia. Sorriu. — Agradável. 

Muito agradável. 
— Diga-me mais sobre sua missão — ele pediu, pegando a garrafa de 

vinho. 
Karras observou o capitão encher seu copo quase vazio. 
— É uma missão de pesquisa. O sistema Soolahn. Sabe, logo além de 

Antares. 
Ele parou antes de encher seu próprio copo. 



— Além de Antares. Igual à canção. Os olhos dela brilharam na luz 
suave. 

— Isso mesmo. Igual à canção. 
Quando ele inclinou a garrafa decorada e o líquido cor de rubi fluiu, 

indagou: 
— Quando se inscreveu? Karras olhou-o. 
— Há muito tempo. Na mesma época em que me inscrevi para a 

Enterprise. — Fez uma pausa. — Vê? Eu não tinha certeza do que queria 
exatamente. 

— E agora tem? 
Ela suspirou, encarou o vinho. 
— Para ser honesta, tenho até menos certeza do que antes. — Indícios de 

preocupação. — Poderia explorar o sistema Soolahn durante anos e jamais 
achar o que achei em Octavius IV. Não é irônico? Estou me transferindo 
para uma nave só de pesquisas quando tenho a maior chance de pesquisa da 
minha vida na Enterprise. 

Kirk encarou-a. 
— Ainda assim, você vai. Karras confirmou. 
— Ainda assim. Sei o que parece, mas nunca trabalhei com o Dr. Erdel, 

da Horizon. Posso adorar. Posso odiar. Mas tenho que fazer uma tentativa. 
Ele assentiu. 
— Não posso culpá-la. Ouvi dizer que é quase impossível de se 

conseguir uma viagem com Erdel. Mas e quanto ao seu trabalho com os 
hieróglifos dombraatu? 

Karras torceu o nariz. 
— Já fiz o máximo que podia — respondeu. — Agora é com os 

verdadeiros especialistas. — Encarou-o. — Acha que estou cometendo um 
erro? 

O capitão sorriu. 
— Isso não é comigo. A vida é sua. Mas deixe-me dizer uma coisa: se 

decidir servir numa nave da classe Constitution de novo, sempre haverá um 
lugar para você na Enterprise. 

Ela parecia contente, quase — aliviada? 
— E bom ouvir isso, senhor. Por um instante, tive medo que fosse levar 

a coisa para o lado pessoal. Sabe, depois do que aconteceu em Octavius IV... 
Ele fingiu ter um ataque de amnésia. 
— Deve estar falando de uma outra pessoa. Talvez de um capitão que 

tinha uma missão para se preocupar... e uma certa ambivalência sobre 
relações pessoais com membros de sua tripulação. Karras o olhou 
interrogativamente. 



— Isso não está mais em jogo? Ele fez que não. 
— Não mesmo. Daqui a vinte e quatro horas, você estará na nave de 

outra pessoa. Será parte da tripulação de outra pessoa. — Inclinou-se para 
frente.— E pare de me chamar de senhor. Meu nome é Jim. 

— Jim — concordou. Ergueu seu copo. — Ao meu capitão. Pena que 
não possa estar conosco agora. — Sua boca desenhou um sorriso ao pensar 
nisso. 

— Por outro lado, talvez não seja uma pena. 
Ele sorriu, ergueu o seu copo e fez um brinde com o dela. A noite 

prometia ser das mais agradáveis. 



Epílogo 
 
Pike pousou sua xícara cheia de café preto e fumegante, e apertou o 

botão que ativava a torneira da cozinha. Numa fração de segundo, o fluxo de 
água correu, molhando os pratos do café e os talheres. 

Claro, ele e Vina poderiam evitar lavar louça, se quisessem. Poderiam 
apenas desejar que os pratos ficassem limpos. Mas tinham decidido há muito 
tempo manter a maior normalidade possível em suas vidas. 

Aquilo não impedia a presença de mais alguém na ilusão, alguém como 
Derret, para cuidar das tarefas mais mundanas. Afinal, pessoas de verdade 
em áreas de lazer de verdade muitas vezes contratavam pessoas para serviços 
domésticos. 

Mas já que tinham decidido prolongar a estada na casa de praia, Vina 
voluntariamente banira Derret da ilusão. Ele estaria deslocado, para dizer o 
mínimo. E ela também sentira o quanto a aparência do garoto incomodava 
Pike, a despeito de todos os protestos dele dizendo o contrário. 

Procurando uma esponja no meio dos pratos cheios de detergente 
biodegradável, Pike se pôs a trabalhar. Em seguida, Vina saiu dos fundos da 
casa. 

Ele observou-a. 
— Achou? 
Ela assentiu. Ao se juntar a ele na pia, mostrou, para que ele pudesse ver, 

um antigo livro de crianças. Alice no País das Maravilhas. 
— Estava no depósito, bem onde eu me lembrava de tê-lo posto — disse 

ela, a sobrancelha perfeita se crispando. — Mas acho que não deveria estar 
tão surpresa. Quero dizer, se me lembrava de tê-lo posto ali... 

— Então tinha que estar lá — ele terminou para ela. — Irritante, não? 
Ela deu de ombros. 

— Não sei. Acho que gosto disso... saber que as coisas estão onde espero 
que estejam. 

De repente, ela olhou para algo além dele, a atenção fixa em alguma 
coisa. Ele seguiu seu olhar, virou-se e espiou para fora da janela da cozinha, 
para a praia ao fundo. 

Primeiro, pensou que ela podia ter visto as baleias que estavam se 
aproximando da praia nos últimos dias. Então viu que não tinha nada a ver 
com baleias. 

O Guardião estava em pé na areia, a menos de dez metros da casa. Ele 
assentiu, quando seus olhos se encontraram com os de Pike. 

— Ele voltou — disse Vina. Ela olhou para ele. — Deve ter novidades. 



Pike resmungou uma resposta. Tirando um pano de pratos da prateleira que 
pendia do armário, enxugou as mãos e jogou o pano no balcão. Depois, 
tomando Vina pelas mãos, levou-a à porta e desceu a escada. A areia estava 
fresca sob seus pés descalços, ainda não aquecida pelo sol. As veias nas 
têmporas do Guardião se contorciam e encurvavam-se. 

— Saudações, Christopher Pike. 
— Bom dia — respondeu Vina. — Há quanto tempo está parado aí? Um 

sorriso fraco. 
— O tempo também é uma ilusão.  
Ela assentiu. 
— Devia saber que você diria isso.  
O Guardião encarou Pike. 
— Fizemos o que pediu. 
— Sabe sobre meus amigos? — indagou o humano. 
— Sim — confirmou o talosiano. Seu sorriso abriu-se. — Achamos que 

vai gostar do que descobrimos. 
Pike sentiu uma onda de alívio. Era inesperado, devia estar mais 

preocupado Io que queria admitir, até para si mesmo. 
— Gostaria de entrar? — indagou ao Guardião.  
Uma pausa. 
— Sim. 
De repente, Pike e todos estavam de pé na cozinha. Ele se virou para 

Vina. Ela sorriu. 
— Acho que Chris queria que entrássemos andando. O talosiano 

absorveu a informação. 
— Prefeririam assim? — indagou telepaticamente. — Se quiserem, 

posso nos levar para lá fora de novo. 
Pike negou. 
— Não será necessário. Já estamos aqui. — Estava explodindo de 

ansiedade. — Meus amigos? — indagou gentilmente. 
O Guardião entendeu a dica. 
— Devo começar com aquele chamado Spock?  
O humano assentiu. 
— É um bom começo. 
— Muito bem — Os olhos escuros se estreitaram. — Spock encontrou 

algumas dificuldades recentemente. Contudo, superou-as. Quando o vimos 
pela última vez, ele estava bem, saudável e absorvido em seu trabalho. 

Pike suspirou. 
— Suponho que não tenha os detalhes. O rosto do Guardião se tornou 

sombrio. 



— Lamento. Não tenho. 
O humano fez um gesto com a mão. 
— O importante é que ele está bem. E os outros? 
O pequeno ser lhe contou — descrevendo o estado de cada um de seus 

antigos colegas, um por um. Quando terminou, Pike sentia algo estranho no 
estômago. 

— Eu agradeço — disse de todo o coração. 
O Guardião assentiu de modo benfazejo. E se foi. 
Vina se esgueirou para os braços de Pike e ergueu o olhar para ele. 
— Feliz? — indagou. 
— Acho que sim — replicou. — Não podia pedir mais que isso. Todos 

estão bem, parece. 
— Então qual é o problema? Estamos um pouco nostálgicos, não? 
Ele pensou um pouco e assentiu. Vina o conhecia melhor que ele 

mesmo. 
— Talvez esteja — admitiu.— De alguma forma, senti que deveria estar 

lá, com eles. Explorando. Testando meus limites. 
Ela balançou a cabeça, admirada. 
— Não foi você que me disse que costumava ficar acordado à noite, 

sentindo o peso do comando, desejando poder ter uma praia qualquer com 
alguém para compartilhar? 

Ele riu. 
— Sabe, é bom que sua memória seja melhor do que a minha. Eu falei 

isso, não foi? E foi para valer. 
— Mmm. Então prove. Vamos andar na praia. Pike franziu o cenho. 
— Não acha que isso é muito audacioso? 
— Você é um capitão estelar — ela disse. — Vai dar conta. 



 

Glossário Star Trek 
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados neste 

livro. Procuramos destacar os nomes próprios que têm alguma importância 
na trama e os termos técnicos mais freqüentemente mencionados na série 
Jornada nas Estrelas. Os conceitos científicos deste Glossário fazem parte do 
universo ficcional da série, não devendo, portanto, serem confundidos com 
os conceitos científicos reais abordados no Glossário Cultural. 

 
 
Biocama: Camas embutidas, localizadas na enfermaria, que fazem uma 

observação contínua do paciente Através de suas sondas, tomam leituras 
constantemente, gravando-as e mostrando-a no painel de diagnóstico 
localizado logo acima da cama, para observação dos médicos e enfermeiros. 

 
Christopher Pike: Capitão da Enterprise antes de James Kirk, Chris 

Pike esteve em Talos IV, planeta habitado por seres telepáticos que 
conseguem tornar realidade ilusões abrigadas no inconsciente das pessoas. 
Lá conheceu Vina, sobrevivente de um desastre espacial. Descobriu-a 
mutilada, mas, graças ao talosiano chamado apenas de Guardião, ela 
aparecia numa ilusão, como saudável e atraente Talos IV se tornou área 
proibida para navegação. Anos mais tarde, ele próprio ficou mutilado e 
inválido durante acidente numa nave estelar. Com a ajuda de Spock, os 
talosianos o convidaram e ele aceitou viver em Talos IV, na ilusão de ser 
uma pessoa saudável e jovem, ao lado de Vina. Quando comandava a 
Enterprise, tinha como primeiro-oficial uma humana chamada Número Um e 
como segundo oficial um vulcano chamado Spock. 

 
Comunicador Aparelhos de recepção e transmissão do tamanho de um 

maço de cigarros, usados para comunicação entre grupos de desembarque 
ou entre um desses grupos e a nave. Os comunicadores têm também a 
função de localizar para transporte Deste modo, o operador do transporte 
pode localizar, fixar as coordenadas e transportar a bordo da nave qualquer 
tripulante dentro da área de abrangência do comunicador. 

 
Dilítio: O quarto estado do carbono, depois do grafite, carvão e 

diamante. Foi descoberto no século 21. Seus cristais são o combustível da 
Enterprise e da maioria das naves estelares, estocados sob a forma de 
plasma para produzir a reação matéria-antimatéria que impulsiona a nave. 

 



Federação Unida dos Planetas: Organização política, 
econômica e social, fundamentada no conceito da diversidade, com 
diferentes planetas, raças e culturas. Reconhece os direitos individuais de 
todos os seres e raças à autodeterminação, e a seguir seus destinos como 
acharem melhor, estabelecidos na Primeira Diretriz. Seus membros 
fundadores são Ter--a, Andor, Tellar, Vulcano e Alfa Centauri. 

 
Fesarius: Em viagem ao espaço profundo, a Enterprise encontrou uma 

imensa nave capitania chamada Fesarius, de uma raça desconhecida. Os 
alienígenas ameaçavam destruir a Enterprise. Foram detidos por um blefe 
do capitão Kirk sobre um suposto sistema de autodestruição feito de um 
material chamado carbomite, capaz de destruir o agressor. 

 
Omicron Ceti III: Em visita a uma colônia agrícola em Omicron Ceti 

III, supostamente contaminada com raios Berthold, a Enterprise depara com 
uma população estranhamente saudável vivendo uma harmonia perfeita. 
Tudo isso graças a esporos da flora nativa, que além de trazer paz e 
contentamento, também liberavam os sentimentos daqueles onde se 
alojavam. Ao contaminarem Spock, os esporos afloraram nele todos os 
sentimentos reprimidos, permitindo-o até de se apaixonar por Leila Kalomi, 
uma jovem bióloga que conhecera anos antes. 

 
Phaser: Armamento básico da Frota Estelar que emite um raio de 

energia semelhante à luz num laser (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation). Esses raios de energia são de natureza pulsante, 
capazes de interferir nos padrões de organizações da moléculas de uma 
corpo ou objeto. Phasers podem emitir energia de forma contínua ou 
alternada, o que os possibilita serem regulados para desmaterializar 
(converter matéria em energia), romper (quebrar a coesão molecular), 
aquecer (aumentar a velocidade das moléculas) ou atordoar (produzir 
impacto neural). 

 
Primeira Diretriz: Uma das leis mais sagradas da Federação Unida dos 

Planetas, com penas extremamente severas para sua violação. Proíbe 
qualquer membro da Frota Estelar de interferir no desenvolvimento político, 
cultural ou bélico de outras civilizações. 

 



Sam Kirk: George Samuel Kirk, Jr. era o único irmão de James T. Kirk. 
Biólogo reconhecidamente brilhante, trabalhava em Deneva IV quando esta 
foi atingida pela praga de criaturas responsáveis pela destruição de dois 
outros sistemas solares. A Enterprise recebeu o pedido de socorro em 
Deneva e conseguiu controlar a praga, mas não a tempo de salvar o irmão 
do capitão. 

 
Transportador: Mecanismo que desmaterializa qualquer objeto ou 

pessoa, convertendo sua matéria em energia e materializando-a com sua 
estrutura e organização original em qualquer lugar preestabelecido. Com 
alcance de 16 mil milhas, pode ser usado para transporte de carga ou para 
desembarque de tripulantes em planetas sem necessidade de naves 
auxiliares. 

 

Tricorder: Aparelho portátil de várias funções, 
combinando computador, sensor e gravador, que inclui uma pequena tela. 
Mede, analisa e grava uma infinidade de informações. Encontrado em várias 
versões, de acordo com as diversas especialidades: o tricorder médico 
analisa órgãos internos de seres vivos, o de engenharia analisa materiais, 
etc. 

 
Turboelevador: Elevadores de alta velocidade que viajam tanto 

horizontal quanto verticalmente Semelhantes a imensos tubos pneumáticos, 
os turboelevadores têm turbinas independentes, controladas por 
mecanismos ativados por computador, postados em cabos que controlam e 
dirigem a pressão do ar para fazê-los se moverem. 

 



 

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. 

 
 

Celtas: Povo indo-europeu dividido em diversas tribos 
que falava a língua celta, datado de antes da era cristã. Habitavam o centro 
da Europa, a Gália (França), Itália do Norte, Espanha e Galácia (Ásia 
Menor), espalhando-se das Ilhas Britânicas pela península Armórica 
(França). Hábeis artesãos e excelentes guerreiros, a divisão das tribos 
possibilitou sua derrota para os romanos, chefiados por Júlio César perto do 
ano 50 a.C. Os episódios da conquista da Gália e submissão dos celtas são 
retratados nas aventuras de Asterix, o Gaulês. 

 
Fóssil: Corpos orgânicos fossilizados no seio da terra. Os fósseis podem 

ser encontrados em três tipos: os que foram conservados intactos, como 
certas conchas calcárias ou alguns insetos; os que tiveram sua matéria 
original substituída sem mudança de forma, como madeira silicificada ou 
ossadas petrificadas e os moldes, que deixaram apenas impressões com a 
forma do ser desaparecido. Mais comumente, só encontramos fósseis de 
tecidos duros mineralizados (ossos, dentes e conchas), órgãos moles só se 
conservam muito raramente 

 
Friedman: Michael Jan (1955 - ), escritor norte-americano famoso 

pelos seus trabalhos em Star Trek, tanto na Série Clássica quanto na Nova 
Geração. Nesta área publicou Double, Double (1989), Faces of Fire (1992) e 
Legacy (1991), sendo que este último já foi traduzido pela ALEPH sob o 
título Herança (volume 18 da Coleção Star Trek). Os outros dois livros já 



têm suas traduções programadas para a coleção. 
 
Gametas: Célula animal reprodutora presente em todos os seres 

pluricelulares, capaz de se unir a outro gameta da mesma espécie e de 
outro sexo para formar um ovo fecundado. Pode haver isogamia (gametas 
masculinos e femininos idênticos), mas não é o caso dos seres humanos, 
pois o espermatozóide é uma célula ativa pequena cheia de flagelos (cílios) 
e o óvulo é uma macrocélula inativa e cheia de reservas alimentares. 

 
Hermafrodita: Ser que possui tanto os gametas masculinos quanto os 

gametas femininos. Nem sempre isso possibilita a autofecundação. É 
encontrado nos animais fixos ou parasitas (vermes, crustáceos) e em muitos 
vegetais. Nas plantas, porém, podem ser encontradas, no mesmo pé, 
algumas flores bissexuais e outras de um único sexo. Só serão consideradas 
hermafroditas as plantas em que todas as flores tenham os dois sexos. 

 

Hieróglifos: palavra que designa qualquer sistema 
de escrita de difícil interpretação, geralmente pictórica. Vem do grego hieros 
(sagrado) e glifo (escrita), usado a princípio para designar os escritos 
egípcios antigos. A decifração dos hieróglifos egípcios, a maioria escrito em 
pedra ao invés de papiro, começou em 1822 pelo arqueólogo francês 
Champollion. São sinais ideográficos (sinais-palavras que evocam um objeto 
ou uma idéia relacionados com sua forma) ou fonéticos (anotações de 
sons). Com o tempo, essa escrita, ao invés de dar origem a um alfabeto, 
limitou-se a ser usada para escrituras sagradas dos egípcios. 

 
Pirataria: Qualquer violência contra bens particulares ou pessoas e 

que, de modo indireto, pode ameaçar a soberania de um Estado, cometida 
por tripulantes de uma embarcação que se encontre em espaço marítimo ou 
aéreo fora do território de qualquer Estado. O navio pirata não está 
submetido a qualquer lei se não à sua própria, o que o diferencia dos 



corsários, que navegava em uma embarcação com uma carta de corso, 
cujas ações eram autorizadas por beneplácito oficial. Na antigüidade, ações 
de pirataria foram praticadas por gregos, cipriotas, egípcios, fenícios, 
romanos e asiáticos. Na Idade Média e moderna, ampliou-se 
consideravelmente Na atualidade, continua sendo praticada com modernos 
sistemas computadorizados Para detectar navios e aviões cargueiros. 

 
Tireóide: A tireóide é uma glândula endócrina, em forma de H, 

localizada no pescoço. Atua no metabolismo basal do corpo, incluindo a 
temperatura interna. Influencia o crescimento, sistema nervoso central e 
sistema circulatório. Sua hiperfunção (hipertireoidismo) tende a elevar a 
temperatura do corpo e a causar distúrbios metabólicos. Já a hipofunção 
(hipotireoidismo) é causada pela falta de quantidades adequadas de iodo no 
organismo. 
 


