
 



 
 

Audaciosamente indo aonde nenhum Homem 
jamais esteve 

 
 

A TERRA DESCONHECIDA 
 
 
 
 

Enormes despesas militares e a destruição de uma importante fonte 
de energia estão levando o Império Klingon ao colapso. Para evitar o 
desastre total o Chanceler do Alto Conselho Klingon propõe negociações de 
paz entre a Federação e o Império para por fim a anos de « hostilidades 
entre as duas potências. O capitão Kirk e a Enterprise são designados ' para 
escoltar o Chanceler. Mas um assassinato traiçoeiro interrompe as 
negociações fazendo Kirk e McCoy caírem prisioneiros. Lutando contra o 
tempo, Spock e sua tripulação trabalham para descobrir o assassino e 
salvar a Paz. 
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AVISO IMPORTANTE 
Ao longo deste livro aparecem termos e personagens com os quais 

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

principais personagens e, no final, dois glossários: um relativo aos termos 
da série Jornada nas Estrelas e outro relativo a Cultura Geral. 
Talvez fosse conveniente lê-los em primeiro lugar para não interromper a 
leitura do romance. 
 
"O Espaço, a fronteira final. 
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-1701A 

A Enterprise utilizada na missão exploratória de cinco anos foi a 
única sobrevivente das doze naves de classe Constitution construídas. Após 
o término da missão, ela foi inteiramente reformada, incorporando o que 
havia de mais atual em termos de tecnologia. Novos motores de dobra, 
novos sistemas de impulsão e defesa, computador mais possante, novos 
armamentos. A reformada Enterprise revelou-se tão extraordinária que a 
Frota Estelar decidiu construir outras naves, criando uma nova classe: a 
classe Enterprise de cruzadores pesados. Durante a missão Gênesis o 
capitão Kirk se viu forçado a explodir a NCC-1701 usando o sistema de 
autodestruição da nave em órbita em torno do planeta Gênesis. Algum 
tempo depois, uma outra nave da classe, a USS Ti-Ho, foi rebatizada de 
"Enterprise", recebendo o código NCC-1701A. 



James Tiberius KIRK é o comandante da Enterprise. O 
mais jovem capitão , e também o mais jovem almirante da Frota Estelar tem 
uma destacada folha de serviços. Natural do planeta Terra. Após a missão 
exploratória de cinco anos, foi promovido a almirante e designado para 
chefe de operações da Frota. Depois de dois anos e meio voltou ao 
comando da Enterprise durante a missão contra VGER. Para resgatar o 
corpo de Spock no planeta Gênesis e levar o katra do vulcano ao seu 
planeta, Kirk e sua tripulação desobedeceram às ordens da Frota e 
seqüestraram a Enterprise. Quando voltavam à Terra para serem julgados 
por seus atos, Kirk e seu pessoal salvaram o planeta ameaçado por uma 
sonda espacial de origem desconhecida. Novamente sua coragem foi 
reconhecida, mas por desobedecer ordens foi rebaixado a capitão, podendo 
assim, continuar a fazer o que melhor sabia: comandar uma nave estelar. 
 

O imediato e oficial de ciências da nave Enterprise é o 
capitão SPOCK. 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. Terminada a missão de cinco 
anos voltou a Vulcano para se submeter à doutrina do Kolinahr. Durante os 
eventos envolvendo VGER reuniu-se à antiga equipe decidindo voltar à 
ativa. Durante a missão Gênesis sacrificou a vida para salvar a Enterprise e 
sua tripulação. Antes de morrer passou seu katra, sua alma, para McCoy 
que a levou até Vulcano e através da cerimônia do fal tor pan reunificou-a 
ao corpo de Spock regenerado pelo "efeito gênesis". 



Leonard H. McCOY é o oficial médico-chefe da Enterprise. Um 
médico da Terra apegado às tradições e pouco afeito 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. Após a missão de cinco anos retirou-se para fazer pesquisas 
médicas, só retornando à ativa após ser convocado para a missão contra 
VGER. Quando Spock morreu salvando a Enterprise, o vulcano fez com que 
McCoy fosse o Guardião do seu katra. 
 
Comandante Montgomery SCOTT  
Capitão de engenharia da Enterprise.  

Um escocês que possui profundo conhecimento da alta tecnologia 
utilizada nas astronaves, sendo considerado uma das maiores autoridades 
no assunto. É o responsável pela engenharia e manutenção da nave. 
 
Comandante 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. 

 
Capitão Hikaru Kato SULU,  
Ex-piloto da Enterprise. 

É o atual capitão da USS Excelsior. Um oriental apreciador de 
botânica e de personalidade romântica. Campeão interplanetário de 
esgrima, colecionador de armas antigas e especialista em artes marciais. 
 
Comandante Pavel Andreievich CHECOV,  
navegador e chefe da segurança da Enterprise 

Um russo que freqüentemente proclama as qualidades de seus 
ancestrais soviéticos, que alegavam ter inventado e descoberto quase tudo 
no universo. É jovial, impulsivo e de espírito alegre. 



 

_________Prólogo- 
 
Mas que receio d'algo após a morte  
Terra desconhecida das fronteiras quais  
Viajante algum voltou, oh intriga de vontade  
Fazendo-nos preferir males que temos  
A nos lançar aos que não conhecemos? 
 
Assim a consciência em covardes nos transforma  
E assim que o original frescor de nossa escolha  
Esvai-se doentio na sombra pálida da mente  
E mesmo em epopéia de grande porte e alento  
Com tal ressalva, seu intento some E "ação", destarte, deixa de ser seu nome. 
 
But that the dread of something after death,  
The undiscovered country from whose bourn  
No traveler returns, puzzles the will  
And makes us rather bear those ills we have  
Than fly to others that we know not of?  
 
Thus conscience does make cowards of us ali;  
And thus the native hue of resolution  
Is sicklied o'er with the pale cast of thougth,  
And enterprises of great pith and moment  
With this regard their currents turn awry,  
And lose the name of action. 

 
Hamlet, Ato III, Cena I 
 
 
— Capitão Kirk? — A mulher frágil e ansiosa aguardando no hospital 

junto à porta do quarto de Carol Marcus não sorria. — Eu sou Kwan-mei 
Suarez, a matemática do projeto Themis. 

Kirk deu um passo a frente e segurou-lhe as mãos. O aperto de Kwan-
mei era firme, seu tom calmo, mas havia uma suave agonia em seus olhos. A 
visão equilibrou-o, permitiu-lhe focalizar-se na dor de outra pessoa e não em 
sua própria. 

As últimas vinte e quatro horas — receber as notícias sobre Carol, 
suportar a longa viagem de nave auxiliar até a Base Estelar Vinte e Três — 
fora um infernal exercício de autocontrole. Ele não se permitira pensar, 
levar-se pela imaginação de como seria sua vida se Carol morresse antes 
dele chegar. 



Tentava não pensar que estivera na Terra, em licença, a primeira em seis 
anos que não passavam juntos. Independente como sempre, ela insistira em 
ir a Themis supervisionar o final das instalações de pesquisa. Jim protestara 
brandamente, mas Carol insistira. Era seguro, pelo amor de Deus — ficava a 
anos-luz de Kudao e da Zona Neutra Klingon e, além disso, era próximo a 
uma base estelar bem protegida. Um raio não cairia duas vezes no mesmo 
lugar. 

Ele fizera menção de ir, como se sua simples presença pudesse protegê-
la, mas isso não fazia sentido. Ela estaria terrivelmente ocupada e ele 
gastaria toda sua licença indo e vindo. Sem contar que em poucos meses ele 
estaria retornando em definitivo para ela. 

Ainda assim, não conseguia afastar a vaga superstição de que, por ter 
quebrado o padrão, era de algum modo responsável. 

Jim tocou suavemente o braço de Kwan-mei, querendo dar-lhe o 
conforto que ele mesmo precisava. — Me chame Jim, por favor. Carol falou 
de você. Eu sei que são boas amigas. 

— Eu não quis me intrometer — disse Kwan-mei. Olhou com incerteza 
para a porta. Jim teve a impressão que ela era naturalmente reservada, uma 
pessoa que levava muito tempo para se deixar conhecer, mas as 
circunstâncias a estavam forçando a conhecê-lo com muita rapidez. — Você 
provavelmente quer vê-la sozinho, mas eu estava lá quando aconteceu. 
Estarei lá fora se tiver alguma pergunta, se quiser saber... 

— Ela está acordada? 
Kwan-mei mexeu a cabeça de cabelos lisos e negros com mechas 

castanhas, que lhe batiam na altura do queixo. — Ela ainda está em coma. 
Eles falaram sobre as condições dela? Você sabe... 

— A menos que tenha havido alguma mudança nas últimas vinte e 
quatro horas, eu sei. — Jim fez uma pausa e quando ela não acrescentou 
nada, disse: — Voltarei em um minuto. — Ele pretendia dizê-lo suavemente, 
mas as palavras saíam com dificuldade. 

Ela assentiu como se compreendesse. 
O pequeno quarto estava fracamente iluminado, mas a janela dava para o 

jardim botânico da Base Estelar, que brilhava com a luz solar artificial. Carol 
estava deitada na cama, os lábios entreabertos, o peito subindo e descendo 
conforme o ritmo do respirador artificial. Quando se aproximou, ela, de 
perfil, parecia de uma beleza irreal e marmórea, uma escultura de marfim 
polido, os cabelos louros espalhados no travesseiro. Então, ao abaixar-se 
para beijá-los, ele viu as cicatrizes que marcavam o lado esquerdo de seu 
rosto, cobertas com pele sintética de um rosa cintilante, já se recuperando em 
pouco mais de um dia. 



Ela estava no respirador por causa de danos causados à base do cérebro. 
Os médicos tentavam usar injeções de células clonadas em conjunção com 
drogas para estimular a área, de modo que ela se auto-reparasse, mas 
avisaram a Jim que poderia levar dias para saber se Carol responderia ou não 
ao tratamento. 

Jim sentou-se na cadeira ao lado da cama e pegou-lhe a mão. O toque 
dela era frio e seco. Ele se preparara para uma visão ainda mais forte. 
Durante as incontáveis horas insones a bordo da nave auxiliar, imaginara que 
Carol estivesse tão mutilada que não a reconheceria. 

Era pior assim. Jim afastou os cabelos da pele não danificada de sua 
testa, como se acreditasse que seu toque pudesse acordá-la como sempre 
fizera. 

Nos últimos anos ele aproveitara todo e qualquer momento de licença 
com ela. Ficara claro que quando retornasse de sua última missão, eles 
ficariam juntos. Ela tinha suas pesquisas, que expandiam-se rapidamente; ele 
tinha experiência no espaço profundo. Quando ele se reformasse, Carol 
dissera, o Marcuslab poderia utilizar-se de sua ajuda, sua capacidade, sua 
diplomacia. Ele começara a se confortar com a idéia de que, quando a 
Enterprise não fosse mais sua, Carol estaria esperando. 

Eles haviam deixado de se culpar por serem tão parecidos, tão 
ferozmente independentes; haviam deixado de se culpar por uma série de 
coisas, inclusive da perda de seu filho. 

A morte de David deveria tê-los separado ainda mais. Em vez disso, ela 
os unira. 

 
Há dez anos, Jim Kirk estivera no corredor externo da casa de Carol 

Marcus, um pouco afastada da cidade, em Virgínia, e se permitira apenas um 
instante de hesitação antes de tocar na campainha. 

Passara-se quase um ano desde a morte de David, e Jim tentara 
repetidamente contactar Carol durante esse tempo. Ele queria ser o primeiro 
a contar-lhe, mas as circunstâncias fizeram com que isso fosse impossível. 
Agora queria apenas falar com ela, contar-lhe o que sabia, oferecer-lhe o 
conforto que pudesse. 

E compreender a razão de seu silêncio. Podia apenas interpretar como 
sendo uma acusação. E ele se sentia indiretamente responsável pela morte do 
próprio filho, apesar dos meses terem lhe trazido algumas perspectivas 
diferentes e um abrandamento na culpa. 

Carol não respondera ao sinal nas vezes em que tentara entrar em contato 
quando a Enterprise estava dentro do raio de comunicação. Jim estava 
determinado a falar com ela, mesmo que isso significasse esperar até estar de 



licença e aí então procurá-la pessoalmente. 
Ele não pensara no que faria se ela resolvesse não atender à porta. 
A tela ao lado da campainha acendeu, indicando que Kirk estava sendo 

examinado pelo ocupante da casa. 
O rosto de Carol tremeluziu na tela e desvaneceu-se antes que ele 

pudesse julgar sua expressão. Nenhuma palavra de saudação... mas ela lhe 
mostrara o rosto. Jim não sabia se isso era um sinal bom ou mau. 

A porta se abriu. Ele prendeu a respiração e entrou. Um vestíbulo vazio 
dava para uma bela sala de estar onde estava Carol, ao lado de grupos de 
caixas com unidades antigravitacionais. A maior parte da mobília fora 
empurrada para uma das paredes nuas. Ela parecia vencida, cansada, tão 
despojada e vazia quanto o aposento. Jim temeu por ela. 

— Entre — disse ela. O convite não fora caloroso e sim cansado, a 
rendição de um oponente vencido. — Suponho que devemos acabar com 
isso. Sabe, se viesse um dia mais tarde, poderia não ter me encontrado. 

Jim tentou sorrir. — Estou com sorte. 
— Creio que não. Sente. — Ela mostrou-lhe a única cadeira que não 

estava ocupada por caixas ou entulhos. 
Jim balançou a cabeça. — Ficarei de pé. Mas você parece que precisa 

sentar. 
— Fique à vontade. — Ela caiu exausta sobre a cadeira. 
Jim ficou de pé, sem graça. Ele queria tocar nela — abraçá-la, consolá-la 

— mas esta não era a mesma Carol por quem se apaixonara quando jovem, 
nem a Carol Marcus que mais tarde, durante a missão Gênesis, conhecera 
como amiga e mãe de seu filho. Esta mulher era mais velha, mais magra, 
envolta em raiva e dor. Ele manteve distância. 

— Tentei contactar você depois que David morreu. 
Ela olhava através dele para as desoladas paredes brancas. 
— Quando soube das notícias ainda fiquei um pouco em Delta. E quando 

eu voltei à Terra, você já estava distante, em outra missão. 
— Mas eu deixei mensagens depois... 
— Eu recebi. Não consegui lidar com elas. Não tenho certeza se já posso 

fazer isso agora, mesmo depois de todo esse tempo. 
Jim apenas olhava para ela. Ele utilizara esse tempo planejando tudo o 

que queria dizer e agora suas palavras cuidadosamente escolhidas o haviam 
abandonado. 

— Carol — começou ele, a voz pouco mais que um sussurro — quando 
David foi morto, eu queria ser o primeiro a lhe contar. 

— Por quê? — Depressão, raiva. Uma acusação. 
— Porque ele era nosso filho. E porque eu sei como ele morreu... 



— Klingons o mataram. Isso é o bastante, não é? Jim não respondeu. 
— Sabe, você parece tão preocupado comigo. Mas se está realmente 

preocupado, então por que nunca te ocorreu que eu obviamente não quero te 
ver de novo? O que você quer de mim depois de todo esse tempo, Jim? 
Perdão? Absolvição? 

— Não foi por isso que vim aqui. 
— Então me diga o que quer. 
— Eu queria te dizer como David morreu — disse Jim, lutando para não 

mostrar sua raiva e sua dor na voz. — Pensei que poderia te confortar. Eu 
queria ter certeza, depois de não ter notícias suas durante todo esse tempo, 
que você estava bem. 

— Bem? — Carol levantou-se subitamente e deu uma gargalhada curta, 
seca e sem humor. — David se foi e você quer que eu diga que está tudo 
bem. Você volta à minha vida e, de repente, Gênesis é destruído e meus 
quatro amigos mais queridos são mortos, assassinados por um louco à 
procura de vingança contra você. Talvez Khan não fosse culpa sua. Mas 
então eu perdi David e alguma coisa dentro de mim se quebrou... 

— Talvez — continuou — não seja justo culpar você, mas eu sempre 
tive medo de perdê-lo caso ele descobrisse que você era seu pai. Eu estava 
certa. Exceto pelo fato de achar que o perderia para uma nave estelar, como 
perdi você. Jamais pensei que o perderia do jeito que o perdi, que ele teria 
uma morte horrível... 

— Ele morreu protegendo outra pessoa — Jim disse com rapidez. — A 
tenente Saavik. Ela disse que ele morreu bravamente, tentando salvar-lhe a 
vida. Aconteceu muito rápido. 

O rosto de Carol se contraiu; ela afundou novamente na cadeira e parecia 
que encolhera, como se fosse engolida por ela. Jim foi até ela e colocou uma 
mão em seu braço. Ela não correspondeu, mas não fugiu ao contato. 

— Você acha — ela finalmente conseguiu falar em voz baixa — que 
com o tempo eu poderei passar por cima da morte de David, que eu poderei 
aceitar o jeito como ela aconteceu, que eu perceberei que não era a você que 
eu devia culpar? Mas eu não posso resolver a culpa ou a dor que você ainda 
sente pela morte de David. Droga, eu nem mesmo posso resolver a minha. 
— A voz dela diminuiu até se tornar um sussurro. — Estou tão zangada... 
Eu quero magoar alguém, o klingon que matou David, mas ele não está aqui, 
então eu procuro o substituto mais próximo. — Ela começou a gritar. — Eles 
são animais, não têm respeito pela vida. Mataram meu filho por simples 
esporte, sem pestanejar... — Jim a segurou em seus braços e ela o abraçou 
com força e chorou. 

— Estou zangado também — Jim murmurou. Acariciava-a lentamente, 



como se confortasse uma criança. 
— Por quê? — Carol gemeu em seu ombro. — Por quê eles matariam 

David? Por quê? 
 
Ele ficou uma hora com Carol, então permitiu que Kwan-mei o levasse 

até um aposento calmo onde se sentaram. 
— Você estava lá? — Jim perguntou. Suarez não tinha nenhum sinal 

visível de ferimentos, a não ser por uma linha bem fina e irregular no 
pescoço onde a pele sintética, mais escura, estava quase normal. 

— Eu estava lá — ela disse, com uma voz cheia de culpa. — Eu quase 
não me machuquei, a não ser por alguns cortes e arranhões. Eu nem mesmo 
desmaiei, o que foi bom para os outros, suponho, assim eu pude enviar 
mensagens de rádio a tempo de salvar Carol. Inacreditável, não é? As 
paredes caíram sobre nós e tudo o que consegui foi ficar um pouco abalada. 
Jackson, Jackson Dahl, nosso biólogo — a maneira com que dissera o nome, 
com familiaridade e emoção, indicaram a Kirk que eles eram amantes — 
quebrou a coluna, mas ficará bem. Carol foi quem ficou mais ferida. E 
Sohlar morreu. 

— Sohlar? — perguntou Jim, tentando lembrar-se se Carol mencionara a 
existência de algum vulcano no projeto. 

Kwan-mei tentou sorrir e não conseguiu. Seus olhos, belos por trás de 
uma brilhante cortina de lágrimas, eram castanhos pintalgados de verde. — 
Talvez você compreenda como nos sentimos por perdê-lo. Carol disse que 
seu primeiro oficial é um vulcano. Sohlar era um engenheiro com um 
incrível talento. Sem qualquer senso de humor, ao menos pretendia não ter 
nenhum, mas todos nós gostávamos muito dele. — Sua expressão ficou mais 
sombria. — A perna dele foi esmagada. A artéria em sua coxa foi lesada. 
Sangrou até morrer enquanto eu falava com ele. Ele sabia, é claro, e estava 
tão calmo, tão prosaico sobre isso... Ele continuou tentando me confortar... 
— Sua voz se dissipou. 

Depois de um instante Jim perguntou: — Você viu alguma coisa durante 
o ataque? Ou só viu a explosão? 

— Quando eles atiraram em nós primeiro, pensamos que era um 
terremoto. É claro que sabíamos sobre Kudao, mas pensar que eles se 
atreveriam em atacar tão dentro do espaço da Federação parecia loucura... — 
Ela sacudiu a cabeça. — Eu corri até a janela para ver o que estava 
acontecendo. Antes que o prédio caísse, pude ver o ataque dos phasers vindo 
direto do céu. 

— Você deu uma boa olhada nas naves? 
— Eu não podia vê-las. Como já disse, o ataque dos phasers vinha de 



lugar nenhum. 
— Então as naves estavam fora da atmosfera. 
— Não. — Ela balançou a cabeça com firmeza. — Era tão estranho. 

Sohlar viu comigo e comentou sobre isso. Pudemos ver o ataque dos phasers 
com bastante clareza. Parecia se originar sob as nuvens, como se as naves 
simplesmente estivessem invisíveis, como se o ataque viesse de lugar 
nenhum. 

Jim concordou com simpatia, ainda que não acreditasse em nada daquilo. 
O que Kwan-mei sugeria era completamente impossível. Os klingons não 
possuíam capacidade de ataque enquanto estavam camuflados; tampouco a 
Federação ou os romulanos. Depois do que ela passara, Jim não poderia 
condená-la por sua memória dos acontecimentos não ser confiável. 

— Capitão Kirk? 
Ele se virou para ver uma médica da Frota Estelar de pé atrás deles. — 

Há um almirante Cartwright tentando contactá-lo, senhor — disse ela. — Se 
me acompanhar... 

Ela o deixou em um consultório médico vazio, onde as feições escuras 
de Cartwright o aguardavam na tela do comunicador. 

— Jim — Cartwright disse, obtendo a imagem de Kirk no seu lado do 
canal. — Soube de Carol Marcus. Sinto muito. Como ela está? 

— Sem mudanças — Jim respondeu, inexpressivamente. — Eles não 
saberão por vários dias. 

— Sinto muito — Cartwright repetiu, e sua mudança de tom indicou a 
Jim que desta vez ele não se referia a Carol. 

— Precisamos que volte ao Centro. Eu não o chamaria numa situação 
dessas, Jim, mas o contra-almirante Smillie em pessoa deu a ordem. Alguma 
coisa está acontecendo, alguma coisa muito importante. 

— Os klingons — disse Kirk. — Primeiro Kudao, agora Themis. Isso 
tem a ver com eles, não é? 

— É confidencial, Jim. Eu mesmo não sei. Mas cá entre nós, não ficaria 
nada surpreso. 

Eles estão loucos? O que eles estão tentando fazer? Jim quase 
perguntou, ecoando Kwan-mei, mas isso seria sem sentido. As mensagens 
dos klingons eram sempre muito claras. 

Há três semanas os klingons haviam orquestrado um sangrento massacre 
de colonizadores humanos em Kudao, localizado bem dentro do espaço da 
Federação. As denúncias foram maciças, principalmente desde que o 
correspondente de um jornal visitante conseguira escapar com imagens de 
pavorosas cenas de tortura que logo se espalharam por todos os media da 
Federação. Os governos de Kudao e da Terra rapidamente proclamaram que 



a depredação estava diretamente ligada ao recente desaparecimento dos 
organianos e que, obviamente, os klingons queriam provocar uma guerra. 

O Império Klingon negara a acusação, proclamando que o massacre de 
Kudao fora realizado por piratas renegados, não autorizados pelo governo. 
Não formalmente autorizados, acreditava Kirk, mas, como quase todos na 
Frota Estelar, não duvidava do envolvimento subreptício do Império. Ele 
vira as terríveis fotografias das vítimas humanas e seus torturadores klingons 
e descobrira-se sobrepondo o rosto de Kruge, o comandante klingon que 
dera a ordem para matar David, sobre eles. 

Tornara-se difícil não odiar. 
Seu klingon bastardo, você matou meu filho... 
Ele sabia que Carol vira as mesmas fotografias, sofrerá o mesmo 

renascer de dor, apesar de cuidadosamente evitarem o assunto em suas 
conversas. 

Na tela, Cartwright suspirou. — Olha, temos uma nave auxiliar pra você, 
parte dentro de uma hora. Eles o encontrarão no hospital. Sinto muito. Se 
houver alguma coisa que eu possa fazer... 

Jim levantou-se. — Não. Nada. 
O almirante assentiu. A tela escureceu até ficar negra. 
Kwan-mei-Suarez ainda o aguardava no pequeno aposento. Antes que 

Kirk pudesse se sentar, ela perguntou: — Você tem que partir, não é? 
Jim concordou, enfrentando o sentimento de culpa. — Eu não quero 

partir. É uma emergência. 
— No Comando da Frota Estelar. — uma afirmação, não uma pergunta. 

Kwan-mei entrelaçou as pequenas mãos e olhou através de Jim, para a 
parede. — Eu sei. Vai haver uma guerra, não é? 

Kirk quase não respondeu, mas o fez com sinceridade: — Eu não sei. 
— Por quê? — sussurrou Kwan-mei, o rosto subitamente contorcido de 

raiva. — Por que os klingons querem matar todos nós? Por que eles querem 
a guerra? 

Jim desviou os olhos. 
Ela se recobrou, sorriu pedindo desculpas, tocou-lhe a mão. — Se Carol 

acordar enquanto estiver fora, direi que esteve aqui. 



UM 
 
A bordo da USS Excelsior, o capitão Hikaru Sulu levantou sua xícara de 

chá do braço de sua cadeira de comando e tomou um gole tranqüilo, 
enquanto observava a ponte. Próximo a ele, seu oficial de ciências, o 
tenente-comandante Valtane, torcia ausentemente o bigode escuro com o 
polegar e o indicador enquanto estudava o relatório que acabara de chegar do 
Departamento de Ciências. 

Sulu não vira o relatório, mas suspeitava que dissesse que a missão de 
três anos da Excelsior no setor Reydovan estava completada. Sulu permitiu-
se sentir uma ponta de orgulho por sua nave e sua tripulação — ambas 
haviam se portado admiravelmente nos últimos três anos — lembrando-se de 
um tempo, há mais de uma década atrás, quando ele se desesperara por não 
ter essa nave, essa tripulação para comandar. 

Ainda assim Sulu não acreditava em arrependimentos. Não sentira 
nenhum por ajudar Kirk e a tripulação da ponte da Enterprise a salvar Spock 
de Gênesis, apesar de com isso a Excelsior ter ido para Styles, enquanto que 
Sulu aceitara uma redução temporária em seu posto para poder servir com 
Kirk. Passara-se mais de um ano até que Styles recebesse uma promoção 
inesperada para o Comando da Frota Estelar e Sulu a designação prometida 
há quase dois anos. 

O capitão sorriu suavemente ao lembrar-se da zombaria de Scott sobre a 
Excelsior. "Um balde de parafusos", o engenheiro a chamara. Desde então a 
Excelsior provara ser muito mais do que isso. Ele agora gostaria de fazer um 
passeio por ela com Scott. 

Valtane resmungou consigo mesmo, o movimento dos dedos no bigode 
aumentou. O sorriso de Sulu aumentou por apenas um segundo, mas 
desapareceu antes que Valtane visse. Sulu originalmente pedira um oficial de 
ciências vulcano, mas não havia nenhum disponível no momento. Ele agora 
estava satisfeito de ter Masoud Valtane, um rigeliano descendente de 
linhagem da Terra e descaradamente humano. Valtane preenchia com 
perfeição o estereótipo de pesquisador científico distraído, apesar de ser 
distraído somente no tocante a sua interação social com a tripulação, jamais 
com relação a seus deveres; na verdade, sua concentração em suas pesquisas 
era tão intensa que uma vez fora para a enfermaria com um nariz quebrado. 
Quando indagado sobre a ocorrência do ferimento, o oficial de ciências 
relatara timidamente que fora de encontro a um anteparo enquanto lia um 
relatório. 



E até onde Sulu podia dizer, Valtane não tinha qualquer senso de humor. 
Ele recebia os comentários tão literalmente quanto um vulcano, o que em 
mais de uma ocasião fizera seu capitão lembrar-se de um outro oficial de 
ciências. 

A Excelsior e sua tripulação haviam dispendido os últimos três anos 
mapeando o setor Reydovan, que era relativamente sem vida e de pouco 
interesse para outros que não fossem um xenogeólogo como Valtane. Além 
da composição pouco comum de muitas das atmosferas dos planetas, havia 
pouca coisa de interesse a ser relatada sobre o setor Reydovan — a não ser 
pelo fato de algumas áreas fazerem fronteira com território klingon. 

Sob condições normais esse fato seria apenas um lembrete para um 
aumento de atenção. Mas as relações entre o Império Klingon e a Federação 
estavam muito longe do normal. Devido ao massacre de Kudao e do 
desaparecimento dos organianos, Sulu ordenara alerta amarelo a cada vez 
que a Excelsior se aproximasse da zona neutra que separava os territórios 
klingon e da Federação. Os dois acontecimentos tinham ocorrido bem depois 
da designação da Excelsior para o setor. Particularmente Sulu achava que se 
uma nave menos bem protegida que a Excelsior tivesse sido designada, a 
missão teria fracassado. 

Nas últimas semanas, desde que a nave entrara no quadrante Beta, 
próximo à fronteira klingon, o nível de tensão na nave crescera 
incrivelmente. As relações Klingon-Federação haviam deteriorado até 
voltarem aos termos de vinte anos atrás, quando Sulu servira como tenente a 
bordo da Enterprise, chamada para proteger um planeta chamado Organia. A 
guerra parecera inevitável na ocasião. 

Estava começando a parecer inevitável agora. Mais um ataque e ela 
eclodiria. E sem os organianos, indagava-se Sulu, que força superior faria 
com que ela fosse evitada desta vez? 

Ao menos a Excelsior fora poupada de um confronto com os klingons 
até o momento. E parecia que não haveria nenhum. Durante a última 
mudança de serviço a tripulação começara a relaxar. A sensação de alívio na 
ponte era perceptível; esta fora uma missão fácil em muitos sentidos, mas 
também fora uma missão de tensão suspensa, sem qualquer incidente ou 
ação que quebrasse a monotonia inexorável — em outras palavras, 
enervantemente enfadonha. 

Três anos sem incidentes. Sem aventura. Eles tinham tido sorte, Sulu 
argumentou consigo mesmo, mas ele não podia evitar comparar sua vida na 
Enterprise, não podia evitar indagar-se se esta missão em particular a bordo 
da Excelsior faria alguma diferença no esquema do Universo. 

Ele quase começara a ter esperanças de que algo acontecesse. Só para 



quebrar a tensão na ponte, é claro. 
Atrás dele, Valtane suspirou ruidosamente e Sulu reprimiu um 

sorrisinho. Ele passara a conhecer bem o oficial de ciências e, apesar de não 
serem amigos, respeitavam-se mutuamente. Toda a tripulação, inclusive 
Sulu, estava feliz de ver a missão terminar, todos com exceção de Valtane. 
Ele parecera cegamente alheio à ameaça klingon, genuinamente excitado 
pelos dados coletados em Reydovan. A nave estivera muito longe de 
qualquer base estelar ou planeta habitável para que houvesse licenças 
verdadeiras, mas Sulu duvidava que Valtane tivesse percebido. Sulu sempre 
pensara que Spock nunca solicitara uma licença por ser vulcano; agora ele se 
perguntava se isso não estava mais relacionado à posição de oficial de 
ciências. 

Valtane se movera para o lado do comando e apresentava seu relatório de 
dados. Sulu o pegou e deu uma olhada no conteúdo. Sua suposição estava 
confirmada. As leituras indicavam que haviam feito uma sondagem 
completa do setor, não haviam deixado sequer um planeta sem atmosfera 
escapar. 

As moderníssimas sondas da Excelsior haviam permitido uma análise 
surpreendentemente detalhada operando a distâncias muito maiores do que 
as naves estelares comuns. 

Satisfeito pela performance de sua nave e tripulação, Sulu deu uma 
olhada em Valtane. — De acordo com isto, nós completamos nossa 
exploração do setor inteiro. 

Valtane assentiu, a ânsia agora escondida, os olhos refletindo apenas o 
mesmo orgulho que Sulu sentia. 

— Cinqüenta e quatro planetas e suas atmosferas gasosas anômalas. 
Nosso equipamento sensor e analítico trabalhou muito bem. 

— Hora de irmos para casa — começou Sulu. — Três anos é... 
Ele parou, distraído por um longínquo estrondo agudo. Valtane também 

ouviu e franziu as sobrancelhas. 
Sulu olhou para baixo e viu a xícara tremer sobre o pires um segundo 

antes de perceber que a nave toda estava vibrando. Ele olhou para Valtane, 
que correu para seu posto. 

A vibração aumentou até tornar-se tão intensa que fazia os dentes 
baterem, como se a nave tentasse sacudir-se e sair dali. A xícara de chá 
quebrou e o líquido escaldante espalhou-se sobre o braço da cadeira de Sulu. 

Valtane, do posto de ciências, gritou mais alto que o estrondo. 
— Temos uma onda de energia vinda de dois-quatro-zero graus marco 

seis port... 
— Visual! — ordenou Sulu. 



A tela da ponte tremeluziu brilhando enquanto uma enorme onda de 
choque se aproximava de frente, carregando com ela gases superaquecidos e 
pedaços de escombros flamejantes. 

— Meu Deus — inspirou Sulu. Então mais alto: — Escudos. — As luzes 
da ponte piscaram e então pulsaram em vermelho enquanto os sensores da 
nave detectavam o perigo. 

A Excelsior rodou e deu uma guinada para estibordo. Sulu segurou-se 
em sua cadeira e observou o bale turbulento, uma confusão de membros em 
sombras carmim que flutuavam enquanto Valtane e os outros procuravam 
em vão por um suporte e caíam. 

A nave lentamente voltou ao centro e a seu equilíbrio. Sulu endireitou-se 
e estendeu a mão para seu oficial de ciências enquanto sondava a ponte. Sem 
danos sérios, apesar de Janice Rand sentar-se no posto de comunicações e 
tocar cuidadosamente o nariz como se quisesse certificar-se de que ele estava 
no lugar certo. O restante do pessoal já estava se esforçando para ficar de pé 
em meio aos relatórios de danos e o gemido insistente do alerta. 

— Mas que diabos está acontecendo? 
Sulu mal falara quando a nave foi novamente pega, esbofeteada pela 

onda. Com um braço agarrado ao terminal de navegação, Lojur, o halkan, 
chamou: — Capitão, o leme não está respondendo. 

— Impulsores de estibordo. Vire-a na onda! 
— Capitão Sulu! — Uma voz baixa emanava do comunicador no braço 

de sua cadeira. Sulu podia ouvir o barulho de selos de resfriamento 
quebrados na parte inferior. — Engenharia. O que está acontecendo aí em... 

O canal chiou e interrompeu-se quando a Excelsior foi deslocada. 
Agarrando os braços de sua cadeira, Sulu gritou: — Um quarto de força de 
impulso! 

A estratégia funcionou. A nave deslocou-se uma vez mais e então se 
endireitou. 

O alerta parou, o brilho escarlate desvaneceu-se, sendo substituído pela 
luz normal. Por um momento a ponte ficou incrivelmente quieta. Sequer 
ousando respirar, Sulu aguardava com sua tripulação. 

A nave permaneceu estável. Abruptamente o comunicador voltou a soar. 
— Relatório de danos — disse Sulu, achando singular falar em tom 

normal. 
— Parece estar inteira, capitão — Rand relatou por trás das 

comunicações. Estamos verificando todos os sistemas. 
Sulu voltou-se para Valtane, que já estava de pé e examinando seu 

terminal. — Não me diga que foi uma chuva de asteróides. 
— Negativo. — O tom de Valtane continha uma dúvida. — A onda de 



choque subespacial originou-se na posição três-dois-três, marco sete-cinco, a 
localização de — ele virou-se para fitar seu capitão, sobrancelhas escuras 
erguidas em confusão. — Praxis. Uma lua klingon. Sem qualquer vida 
nativa, mas... 

— Mas essencial como pesquisa — finalizou Sulu. — Praxis é sua 
instalação-chave de produção de energia. — Ele fez uma pausa, lembrando-
se de seu desejo que alguma coisa, qualquer coisa, acontecesse para abrandar 
a monotonia. Como era mesmo aquele velho ditado terráqueo? Cuidado com 
o que deseja... 

Ele virou-se para Rand. — Envie para o Alto Comando Klingon: "Aqui é 
a Excelsior, uma nave estelar da Federação viajando pelo quadrante Beta do 
setor Reydovan. Nós monitoramos uma grande explosão em seu setor. Vocês 
necessitam de assistência?" 

Rand fez o melhor que pode para permanecer impassível. 
— Sim, senhor. 
Ele girou a cadeira e encontrou Valtane olhando-o com uma expressão 

de moderada surpresa. — Sr. Valtane, mais algum dado? 
O oficial de ciências curvou-se sobre seu terminal e estudou as leituras. 

— Confirmei a localização, senhor, mas... — sua voz falhou quando ele 
piscou e então olhou carrancudo para a tela. 

— O que é isto? — perguntou Sulu. 
Valtane endireitou-se e encarou o capitão. — Não posso confirmar a 

existência de Praxis. 
Sulu confiava completamente em seu oficial de ciências. Mesmo assim, 

ele se levantou, dirigiu-se ao terminal de Valtane e examinou as leituras. 
— Minhas sondas estão direcionadas para o sistema solar Amrita, nas 
coordenadas corretas — relatou Valtane por detrás do ombro direito do 

capitão. Sulu fitou o mostrador por um instante, então verificou ele mesmo 
as coordenadas. Valtane estava correto, como sempre. Sulu fitou o espaço 
vazio. 

— Magnifique — ordenou. Valtane obedeceu. A imagem ondulou e 
depois cresceu até revelar um amontoado de rochas mortas, que já não eram 
mais uma esfera. Sulu duvidava que restasse sequer um quarto da massa 
original da lua. 

— Praxis? — ele indagou, descrente, apesar de saber a resposta. 
— O que restou dela. — A voz de Valtane estava abafada. 
— Capitão — chamou Rand — estou recebendo uma mensagem gravada 

do Alto Comando Klingon. 
Sulu moveu-se até o comando e sentou-se na ponta de sua cadeira. — Na 

tela. 



A tela principal brilhou repentinamente mas a imagem cinzenta, 
ligeiramente fora de foco tremia como se estivesse se preparando para pular 
verticalmente — ou pelo menos foi o que Sulu pensou até perceber que o 
solo sob os pés da figura estava tremendo. 

Um oficial klingon desgrenhado e de olhar hostil — Sulu não tinha como 
dizer qual era seu posto — fitava sem ver a tripulação da Excelsior, 
enquanto lutava para manter o equilíbrio. Repentinamente seu rosto se 
contorceu com uma emoção que Sulu jamais vira em nenhum rosto klingon: 
medo. 

— Isto é uma emergência! — falou ele, apesar de mal ser ouvido devido 
ao crescente rugido atrás deles. — Nós sofremos... 

A tela tremeluziu e ficou completamente escura. 
Um rosto klingon diferente surgiu, desta vez focado. — Aqui é o 

brigadeiro Kerla, falando pelo Alto Comando. — Os cabelos escuros de 
Kerla flutuavam sobre ombros largos e poderosos. Pareceu a Sulu que ele era 
muito jovem para ter obtido tal posto, mas seu tom de voz era confiante e 
controlado, das pessoas há muito tempo acostumadas ao poder. — Houve 
um incidente em Praxis. No entanto, tudo está sob controle. 

Certo, Sulu quis dizer. Tão sob controle que agitou toda minha nave. 
— Nós não temos necessidade de assistência. Obedeça as estipulações do 

Tratado e permaneça fora da Zona Neutra. — o klingon fez uma pausa. — 
Fim da transmissão. 

A imagem leonina do brigadeiro Kerla ondulou e desapareceu. Sulu 
fitava a tela em branco, incapaz de acreditar em sequer um terço do que 
acabara de ouvir. — Um incidente! 

Mas ele percebia que este "incidente" era exatamente o tipo de coisa que 
poderia servir para trazer paz... ou guerra. Havia uma oportunidade para 
fazer com que esta missão afinal constasse no esquema do Universo — e 
Sulu estava determinado a usá-la. 

Rand interrompeu-lhe a linha de pensamento. — Relatamos isto, senhor? 
Sulu girou a cadeira e fitou-a. — Você está brincando? Envie a seguinte 

mensagem para o Comando da Frota Estelar... 
No Comando da Frota Estelar em San Francisco, o Dr. Leonard H. 

McCoy entrou na sala de reuniões, mais do que apenas ligeiramente 
descontente por uma série de boas razões. Um: sua licença fora interrompida 
um dia antes, quando estava se divertindo bastante implicando com os filhos 
de sua Joanna. Dois: ele tivera que passar por quatro verificações de 
segurança só pra chegar a essa droga de reunião. E três: esses encontros de 
emergência sempre o deixavam doente. Esta chamada para a Base tinha um 
elo especialmente agourento e, a julgar pelo número de listas condecoradas 



no aposento — incluindo o almirante Cartwright, que se sentava próximo ao 
atril vazio — McCoy percebeu que eles estavam realmente com sérios 
problemas. Três meses para se reformarem e a Frota Estelar ainda estava 
bem interessada em matá-los todos. 

Ele ficou pouco surpreso ao ver Scott, Uhura e Chekov, já sentados, e 
dois lugares guardados. 

— Espero que um desses seja pra mim — McCoy sussurrou para Uhura. 
Ela sorriu, bastante ansiosa, refletiu o doutor, e assentiu enquanto apontava a 
cadeira a seu lado. 

— Alguém tem alguma idéia do que é isso tudo? 
Scott, o rosto largo, corado e carrancudo, ergueu-se um pouco para 

sussurrar — Não prestou nenhuma atenção às notícias ultimamente, homem? 
Há somente uma coisa que isso aqui pode significar. 

McCoy deu de ombros. — Eu evito sempre que posso. Tudo o que 
querem editar atualmente refere-se à tragédia de Kudao. 

— Creio que é a isto que ele se refere, doutor — Chekov falou, sua 
expressão tão sombria quanto a de qualquer outra pessoa no aposento. 

Scott gesticulou para que McCoy se aproximasse mais e disse em seu 
ouvido: — Guerra. E isto que significa. 

— Não. — O doutor afastou-se rapidamente, sem querer ouvir. Ele não 
queria pensar em guerra, não neste dia em que ficara ensinando sua neta de 
três anos a nadar. — Scotty, não vamos chegar a isso. Já estivemos próximos 
de guerras com os klingons antes... 

— Não ouviu falar do ataque a Themis? 
— Themis? — McCoy piscou. — Eu estive um pouco ocupado demais 

com meus netos para manter-me informado. Quer dizer que os klingons... 
— Atacaram outro planeta — finalizou Chekov, desconcertando Scott. 

— Este último era pouco populoso, a maioria somente cientistas em 
instalações de pesquisa, mas muito longe da fronteira. As notícias foram 
liberadas há somente algumas horas, apesar do fato já ter acontecido há dois 
dias. 

— Outro ataque. — sussurrou o doutor e fechou os olhos. — Alguém 
morreu? 

— Sim — disse Scott sombriamente. — Alguns dos pesquisadores. Os 
projetos eram basicamente para agricultura, nem mesmo eram secretos, 
nenhuma razão para os klingons quase explodirem o planeta inteiro em 
pedaços. 

— Meu Deus, isso é horrível. Eles têm certeza que o governo klingon... 
— Não, eles não têm certeza — falou Uhura, dobrando-se para frente 

com muito mais do que uma ponta de irritação. — Alguns dos sobreviventes 



dizem que viram naves klingons, mas não há evidências concretas... 
— Que evidências mais são necessárias? — opôs-se Scott. — O fato é 

que os klingons querem guerra. Kudao deixou isso bastante claro. E com o 
desaparecimento dos organianos... 

— Pare com isso, Scotty — Uhura o repreendeu. — Se Smillie vier até 
nós e disser que estamos em guerra, então estaremos em guerra. Até esse 
momento, eu ainda estou tecnicamente de licença e já ouvi o bastante sobre 
Kudao e os klingons, muito obrigada. 

Scott sentou-se de novo com um resmungo. 
— Bem, onde está Spock? — perguntou McCoy, com uma débil 

tentativa de gracejo. O vulcano deixara a Enterprise há seis semanas, 
enquanto que o restante da tripulação recebera duas semanas de licença. Era 
totalmente fora do caráter de Spock pedir uma licença tão grande e McCoy 
estava curioso para saber o porquê. 

Chekov balançou a cabeça. — Ninguém o viu. Não acredito que ele 
venha. 

— Verdade? — McCoy levantou uma sobrancelha de surpresa e então 
abaixou-a quando viu Jim Kirk entrando pela porta. 

— Jim! Aqui! 
Kirk entrou com a aparência de que alguém acabara de morrer. Trocou 

um olhar com Cartwright que McCoy não conseguiu compreender e então 
sentou-se em seu lugar com um ligeiro aceno para todos. Ele claramente 
tinha muito mais coisas em sua cabeça do que aquela reunião. McCoy sabia 
que o incidente em Kudao reacendera lembranças dolorosas da morte de 
David, tanto para Jim quanto para Carol Marcus. E agora o acontecido em 
Themis. Não surpreendia que Jim tivesse a aparência de estar em um funeral. 

Ou talvez, McCoy pensou com um repentino arrepio de horror, Scotty 
esteja certo quanto à guerra e Jim já saiba disso. 

— Qual é o assunto? — Jim perguntou, apesar de parecer desinteressado 
em ouvir a resposta. 

— Talvez estejam nos preparando uma festa de despedida — McCoy 
disse alegremente. 

Os outros deviam ter sentido o humor do capitão, até mesmo Scott 
juntara-se aos esforços de alegrar Jim. — Isso me agrada — confidenciou 
ele. — Acabei de comprar um barco. 

Uhura suspirou. — Bom, é melhor que seja boa. Eu deveria estar 
presidindo um seminário na Academia. 

Talvez esta seja sua idéia de férias, McCoy estava para gracejar, mas 
Chekov achegou-se para a frente e perguntou com seriedade: — Capitão, 
isto aqui não é apenas para o alto escalão? 



Kirk passou os olhos pelo aposento e assentiu. — E nós, aparentemente. 
— E se estamos todos aqui, — disse McCoy — onde está Sulu? Ele quis 

fazer uma pequena brincadeira. Sulu deixara a Enterprise há mais de dez 
anos atrás para ser o capitão da Excelsior, mas McCoy ainda achava difícil 
pensar na tripulação da Enterprise sem ele. 

Enquanto olhava em volta, Kirk murmurou: — O capitão Sulu está em 
missão. Alguém viu Spock? 

Chekov abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente quando 
uma jovem ajudante de ordens — Crianças, pensou McCoy com desgosto, 
crianças estão governando o Universo — de porte austero e impressionante, 
chamou a reunião para a ordem. 

— Esta reunião é confidencial — disse ela. — Não haverá nenhum 
aparelho de registro. Senhoras e senhores, o C-em-C. 

O Comandante em Chefe da Frota Estelar, de modos muito mais à 
vontade do que os de sua ajudante, entrou. O contra-almirante Wilham 
Smillie, o mais jovem indivíduo a alcançar a posição de C-em-C, não exibia 
formalidades para impressionar os outros; ele permitia que seu registro 
estelar falasse por si mesmo. McCoy gostava mais do almirante Smillie do 
que de seu antecessor por uma boa razão: Smillie mantinha as coisas breves 
e ia direto ao ponto. 

Coerente a seu jeito, Smillie disse: — Como estão aqui, tornarei as 
coisas o mais simples possível. O Império Klingon mal tem cinqüenta anos 
de sobrevida. 

As expressões de surpresa coletiva foram tão altas que McCoy teria 
sorrido se ele próprio não tivesse ficado tão abalado. Ele tentou captar os 
olhos de Scott para lançar-lhe um olhar do tipo "viu, eu não disse", mas o 
engenheiro ainda fitava Smillie fixamente. 

— Para maiores detalhes, — continuou o almirante — estou transferindo 
esta reunião para nosso enviado especial. 

Desta vez não houve surpresa geral quando Spock caminhou até o atril, 
mas McCoy ouviu Jim Kirk inspirar fortemente a seu lado. 

— Bom dia — disse Spock, quase com prazer, pensou McCoy. A 
experiência de compartilhar mentes quando McCoy servira de portador para 
o katra, o espírito de Spock, fizera algum bem ao vulcano. — Há dois meses 
atrás uma nave estelar da Federação monitorou uma explosão em Praxis, 
uma lua klingon. Nós acreditamos que isto tenha ocorrido por mineração 
abusiva e precauções de segurança insuficientes. Um reator explodiu, 
contaminando a atmosfera do mundo natal klingon e causando uma 
instabilidade em sua órbita. A menos que a órbita do planeta seja corrigida, a 
mudança resultante nos padrões climáticos eventualmente destruirão sua 



agricultura. 
— A destruição da lua significa uma perda de quase oitenta por cento de 

energia disponível - Praxis era uma de suas maiores e mais convenientes 
fontes de dilithium - e uma poluição mortal de seu ozônio. Eles terão 
esgotado seu suprimento de oxigênio em menos de cinqüenta anos terrestres. 
Devido ao seu enorme estoque militar, a economia klingon não tem os 
recursos necessários para combater esta catástrofe. 

— Mês passado, por pedido do ... embaixador vulcano, eu iniciei um 
diálogo com Gorkon, chanceler do Alto Conselho Klingon. Ele propôs que 
começássemos nossas negociações de uma vez. 

— Negociações para quê? — perguntou alguém. 
Spock olhou à sua esquerda e encontrou o olhar de seu interpelador: 

almirante Cartwright. 
— O desarmamento de nossas estações espaciais e bases estelares ao 

longo da Zona Neutra Klingon — replicou o vulcano. — Um fim a setenta 
anos de hostilidades intermitentes que os klingons não mais podem manter. 

— Então não estamos considerando os organianos? — alguém atrás 
perguntou. 

Spock assentiu. — Em vista dos recentes ataques em Kudao e Themis e 
também nos mundos desprotegidos da fronteira isso parece sábio. Todas as 
tentativas por parte da Federação para contactar os organianos em relação à 
violação do tratado falharam. As indicações são de que não desejam ou não 
são capazes de quaisquer intervenções para evitar uma guerra. 

Um murmúrio passou pela multidão, que logo silenciou-se quando 
Spock continuou. 

— Se os klingons pedem paz, nós poderíamos economizar nas despesas 
bélicas, permitindo que a Federação fique livre para enfrentar problemas 
sociais urgentes... 

— Bill — um capitão que McCoy não reconheceu dirigiu-se a Smillie 
com um tom de alarme — estamos falando de retirar a Frota do serviço 
ativo? 

McCoy estudou o jovem capitão e perguntou-se se ele pertencia ao 
pequeno, porém sonoro, grupo que se impacientava em tornar a Frota Estelar 
uma extensão militar, em vez de um braço exploratório da Federação. Um 
pacifista de coração, McCoy ficara surpreso quando soubera da existência de 
tal movimento. Ele ainda considerava difícil acreditar que um tal conceito 
bárbaro sobrevivesse em uma era teoricamente civilizada. 

Para sua felicidade o almirante Smillie respondeu severamente: — 
Tenho certeza que nossos programas científicos e de exploração não serão 
afetados, mas os fatos falam por si mesmos, capitão. 



O almirante Cartwright levantou-se furioso. — Eu devo protestar. 
Oferecer aos klingons um porto seguro dentro de espaço da Federação é 
suicídio! Os klingons tornaram-se a escória da Galáxia. E se desarmarmos a 
Frota, estaremos sem defesas diante de uma espécie agressiva com um pé em 
nosso território, liderada por um tirano sem princípios. A oportunidade aqui 
é de restrição de comércio, forçá-los a correr mais rápido atrás das próprias 
pesquisas e colocá-los de joelhos. Talvez até mesmo achar um meio dos 
romulanos cooperarem com isso, uma vez que os klingons contam 
seriamente com o comércio entre eles. Então estaremos em uma posição 
muito melhor para ditarmos os termos. 

Sons de aprovação elevaram-se de alguns na audiência, mas a maioria 
permaneceu em silêncio como McCoy. Ele concordava com Cartwright em 
um determinado ponto. Ele já vira, vezes o bastante e em primeira mão, os 
resultados das traições dos klingons para não confiar neles — e pelo amor de 
Deus, veja o que aconteceu a David Marcus. Mas ele não gostou do tom de 
Donald, o ódio claramente oculto nas palavras do almirante. 

Ao pensar em David Marcus, McCoy deu uma olhadela para Jim. A 
expressão do capitão estava impassível, mas ele fitava Spock com uma 
intensidade que teria derretido aluminum transparente. 

Smillie falou quando Cartwright se sentou. — A Frota Estelar está sob 
comando civil, almirante Cartwright. A decisão é política, não militar... e já 
foi tomada. 

— Senhor — disse Kirk com urgência. Smillie virou-se. — Capitão 
Kirk? 

— Senhor, não sou diplomata, mas os klingons nunca foram confiáveis. 
Sou forçado a concordar com o almirante Cartwright. Esta é — Kirk 
procurava pelas palavras — uma idéia terrível, aterradora... 

A ordenança inclinou-se para sussurrar alguma coisa no ouvido do 
almirante Smillie. A expressão do C-em-C suavizou-se ligeiramente. Ele 
olhou novamente para Kirk. — Seu filho foi morto por um klingon, não foi, 
capitão? — perguntou em um tom compreensivo. 

A pergunta fez com que McCoy soltasse uma expressão zangada. Ele 
pensara que Smillie fosse um atirador direto, mas trazer à baila assunto tão 
doloroso para Jim, especialmente agora, entre todos os momentos, e diante 
deste grupo, só para desacreditar a opinião de Jim... 

Não importava que o doutor concordasse apenas com a primeira metade 
enquanto a outra metade concordasse de coração com Spock. Ele fitou 
Smillie, então virou-se protetoramente na direção de Jim, que ainda 
mantinha seu rosto impassível, porém cinzento. 

— Sim, senhor — Jim replicou formalmente. 



— Sinto muito — continuou Smillie, no mesmo tom compreensivo. — 
Mas o capitão Spock persuadiu a Federação de que esta é uma situação por 
demais promissora para ser ignorada. 

Spock assentiu. — É imperativo que ajamos agora para sustentar a 
iniciativa de Gorkon e evitar que elementos mais conservadores convençam 
o Império de que seria melhor tentar uma solução militar e morrer lutando. 
— O vulcano não chegara a dizer tudo, mas McCoy adivinhava as 
implicações: E antes que a mesma coisa aconteça conosco... As palavras de 
Spock eram razoáveis, lógicas, mas o doutor julgara ter visto preocupação 
por Jim nos olhos escuros do vulcano. 

— Nós devemos tentar nos lembrar que nem todos os klingons aceitam a 
ética militar da classe guerreira. Certamente os guerreiros constituem uma 
minoria forte e com voz ativa, que mantém o poder há séculos. Mas Gorkon 
representa um grupo diferente, com pontos de vista diferentes. Após uma 
longa luta, esta maioria anteriormente silenciosa chegou ao poder, com 
Gorkon sendo seu porta-voz. Ele, e a Federação, não podem deixar passar 
esta oportunidade de paz que Praxis nos permite. Até mesmo o militar mais 
poderoso já foi forçado a considerar um tratado. 

O C-em-C sorriu. — Capitão Kirk, você será nosso primeiro ramo de 
oliveira. 

— Eu? — Kirk olhou pasmo para Smillie. Sussurros passavam pela 
audiência. 

— Nós nos apresentamos como voluntários para encontrar a nave 
klingon que está trazendo o chanceler Gorkon pra cá — disse Spock — e 
para escoltá-lo em segurança através do espaço da Federação. 

Jim o fitava, por demais estupefato para replicar. 
Smillie assentiu, satisfeito. — Como ocorre, Kirk, o chanceler 

especificamente pediu você e seus oficiais. 
— Eu e meus... — Kirk interrompeu-se. Scott murmurou uma 

imprecação, Chekov e Uhura ficaram simplesmente pasmos e McCoy 
juntou-se a eles, incapaz de fazer qualquer outra coisa. 

Kirk encontrou sua voz. — Por quê, pelo amor de Deus? 
Smillie ficou imperturbável diante das reações. — Existem alguns 

klingons que se sentem exatamente do mesmo modo que você e o almirante 
Cartwright quanto a um tratado de paz, um tratado real e não um forçado a 
nós pelos organianos. Eles pensarão duas vezes antes de atacarem a 
Enterprise sob seu comando. 

— Eu pessoalmente o citei para esta questão, capitão — acrescentou 
Spock. 

— Você pessoalmente... — Kirk começou e parou, furioso demais para 



começar. 
Mas o que diabos Spock está tentando fazer a Jim? pensou McCoy, com 

uma explosão de raiva. Ele poderia ter pedido uma nave espacial diferente. 
Por quê não a Excelsior? Os klingons não se atreveriam a atacá-la. 

E então ele se perguntou: Seria este o jeito de Spock tentar obrigá-los a 
lidar com o ódio crescente em Jim, em todos eles, alimentado pela cobertura 
dos media sobre a carnificina em Kudao? 

— Você concederá total cortesia diplomática ao chanceler Gorkon, 
capitão Kirk — estava dizendo o almirante Smillie, qualquer traço de 
compreensão desaparecendo de sua voz. 

— Certamente — contrapôs Kirk, lutando para ser razoável, para manter 
a raiva sob controle — um embaixador completo estaria mais bem equipado 
para... 

Smillie o cortou. — Se não houver mais problemas, gostaria que você e 
sua tripulação se apressassem. Obrigado a todos. 

Os oficiais na sala levantaram-se quando seu comandante os dispensou 
com um assentimento rápido. Smillie saiu, seguido por sua ordenança. Os 
outros saíram silenciosamente, o que surpreendeu McCoy. Ele esperara 
algumas contestações bastante calorosas devido à ordem controvertida que 
Smillie acabara de transmitir. Até mesmo Scott, normalmente sem papas na 
língua no tocante ao tópico dos klingons, nada dissera, meramente sacudira a 
cabeça e olhara na direção do capitão. McCoy queria dizer-lhe alguma coisa, 
ele pelo menos deveria estar aliviado porque não haveria uma guerra, mas a 
visão do rosto de Kirk o fez parar. 

Ainda sentado, estupefato e furioso, o capitão fitava Spock, que 
permanecia ao lado do atril. McCoy compreendeu: eles esperavam para 
conversar e a expressão de Jim fez com que o doutor decidisse que perderia 
a discussão que viria a seguir. Ele suspirou e virou-se para seguir Chekov e 
Uhura, que dirigiam-se silenciosamente para a porta. O almirante Cartwright 
bloqueava-lhe o caminho. 

Com uma expressão de preocupação, Cartwright inclinou-se para falar 
com o capitão sentado. — Eu não sei se devo parabenizá-lo ou não, Jim. 

Kirk encontrou-lhe os olhos mas não respondeu. 
— Eu não o faria — disse McCoy suavemente, e saiu, ainda se 

perguntando por que não se sentia aliviado por não haver uma guerra. 
 
Kirk sentava-se na sala de reuniões vazia e fitava seu primeiro oficial. 
É claro que Spock não poderia saber, quando apresentara a Enterprise 

como voluntária, que Carol Marcus estaria entre os feridos em Themis. O 
incidente ainda não ocorrera quando Spock estava realizando as aberturas 



diplomáticas com os klingons. 
Mas Jim não duvidava que Spock sabia como seu capitão se sentiria 

quanto a esta designação em particular, mesmo antes de Themis. Ele não 
duvidava que Spock decidira apresentá-lo como voluntário apesar desse 
conhecimento — primeiro porque era lógico, segundo porque obviamente 
Spock julgara que isso ajudaria Jim a recuperar-se completamente da dor por 
David, por seu... 

Ele estancou mentalmente à palavra "ódio". Por que não poderia odiar? 
Depois de tudo que os klingons haviam feito a ele, por que não poderia? 

O pensamento de que Spock pudesse estar fazendo isso para seu próprio 
bem deixou-o ainda mais furioso. Antes de Themis, talvez, Jim poderia ter 
lidado graciosamente com o fato, mas agora... 

Spock o estudou de onde estava. — Eu soube dos ferimentos de Carol 
Marcus apenas minutos antes da reunião — o vulcano falou com suavidade. 
— Jim, eu sinto muito. Não havia tempo. Os ajustes já estavam finalizados. 

Jim virou o rosto e não falou por algum tempo. Quando o fez, a 
profundidade de sua raiva surpreendeu a ambos. 

— Nos oferecemos como voluntários? — ele perguntou secamente. Ele 
era o oficial comandante de Spock, independente de qualquer status que 
Spock tivesse obtido como enviado especial. O vulcano parecia ter 
esquecido de quem supostamente dava as ordens. — Por que tem que ser eu? 
Por que não pode ser Sulu? Os klingons têm mais razões para ter medo da 
Excelsior... 

— Existe um provérbio vulcano — disse Spock, seu tom tão racional e 
suave quanto o de Kirk era de ódio. — "Somente Nixon podia ir à China". 

— Mas que diabos isto quer dizer? 
— Os klingons têm boas razões para temer a Excelsior, principalmente 

sob o comando do capitão Sulu. Mas é a você que eles temem mais. Você se 
tornou uma lenda entre eles. Você conquistou-lhes o temor e, mais 
importante, o respeito. Isso é vital para o sucesso desta missão. 

— Se eu soubesse em que você estava metido — disse Kirk, lutando 
para não permitir que sua voz tremesse de ódio — eu jamais lhe concederia 
seu pedido de licença prolongada. 

Spock o fitou apenas. 
— Como pôde se oferecer por mim? Isso é — Kirk interrompeu-se, por 

demais furioso para encontrar as palavras — uma presunção arrogante. 
— Jim — Spock falou sinceramente — meu pai me pediu para abrir 

neg... Kirk não o deixou terminar. — Eu sei que seu pai é o embaixador 
vulcano, pelo amor de Deus, mas você sabe como me sinto sobre isso. — 
Sua voz aprofundou-se enquanto raiva e dor brotavam dentro dele, pela 



perda de seu filho, pela quase perda de Carol. — Você está falando das 
pessoas que mataram David. Que chacinaram todos aqueles inocentes em 
Kudao. — Sua voz balbuciou, olhou para longe. — Que feriram Carol. Os 
médicos não sabem se ela vai sobreviver. 

Spock enrijeceu-se e após um segundo de silêncio atônito, disse: — 
Minhas sinceras condolências, capitão. Eu não sabia. 

E teria feito alguma diferença se você soubesse, perguntou-se Jim. 
— Presumo que ela tenha sido ferida em Themis. 
Jim assentiu, lembrando-se de Kwan-mei e de sua dor por Sohlar. — Eu 

falei com uma das sobreviventes de Themis. Ela disse que eles não tiveram 
tempo para reagir, nem mesmo chegaram a ver a nave que os atacou, que o 
ataque de phasers parecia vir de lugar nenhum. — Ele virou a cabeça na 
direção de Spock. — Cientistas desarmados e os klingons jamais lhes deram 
uma chance. Como você pode lidar com assassinos... 

— Não foram todos os klingons que mataram David, capitão. Nem todos 
os klingons assassinaram as vítimas de Kudao ou as de Themis. Você está 
condenando toda uma raça pelos atos de uns poucos indivíduos. 

— Spock, toda a raça Klingon é feita de assassinos de sangue frio como 
Kruge! Matar é seu modo de vida, tudo que compreendem. — As vozes de 
Carol e Kwan-mei ecoaram em sua mente. — Eles são animais... 

Um estranho poderia dizer que o vulcano não reagira, mas Kirk o 
conhecia bem demais. Os olhos de Spock apertaram-se ligeiramente, seus 
lábios entreabriram-se somente alguns milímetros. Kirk viu a desaprovação 
nessa infinitesimal mudança de expressão. 

A desaprovação desvaneceu-se e foi substituída pela preocupação. — 
Você está aborrecido, mas quando tiver se recuperado, irá concordar. Jim, 
existe aqui uma oportunidade histórica... 

— Não confie neles. Não acredite neles. — Kirk falara, pensando em 
Kruge, lembrando-se da voz de Saavik: Capitão, David está morto... 

— Eles estão morrendo — Spock disse suavemente. 
— Deixe-os morrer. 
Jim reprimiu um arrepio de horror ao perceber que as palavras eram 

suas. Ainda assim, dominado pela dor que estivera enterrada nos últimos 
onze anos, ele não podia negar que quisera dizê-las. Tampouco recuou diante 
do silencioso olhar de reprovação de Spock. 

Ele se sentia terrivelmente cansado. A viagem para Themis o drenara, 
deixara-o sem forças para lidar com seu ódio crescente. Era injusto que 
Spock o forçasse a confrontá-lo agora. 

Spock olhou em outra direção por algum tempo, então fitou Kirk 
pensativamente. 



— Eu lamento com você pela dor de seu filho, capitão, e pelos 
ferimentos de Carol Marcus. Eu o conheço bem o bastante para saber que 
está fora de si e que não queria dizer o que disse. Foi-nos dada uma escolha: 
paz ou guerra. Como vulcano, sou forçado a escolher a paz. 

— Eu também não quero guerra, Spock — Kirk respondeu secamente. 
— Mas por que tinha que ser eu? Deixe alguém mais jovem do que eu ir. 

— O chanceler Gorkon pediu você. E o almirante Smillie já tomou sua 
decisão. 

— Em outras palavras, não tenho escolha na questão. Você me jogou 
nela. — O pensamento reavivou sua raiva. — Já lhe ocorreu que esta 
tripulação está para se reformar em três meses? Nós já demos nossa 
contribuição "para o rei e para o país"! 

Seus olhares ficaram presos um no outro — o de Kirk furioso, o de 
Spock paciente. Por um momento nenhum dos dois falou. 

— Posso estar fora de mim — disse Kirk finalmente — mas você não 
poderia ter forçado a situação. E você é um tolo se pensa que os klingons 
pretendem negociar de boa fé. Em algum momento, você vai perceber que 
deveria ter me ouvido. 

Ele saiu para se apresentar à Enterprise, sentindo-se ao mesmo tempo 
envergonhado pela profundidade de seu ódio e por demais furioso para se 
importar. 

 



DOIS 
 
 
Apresentando-se à Enterprise cedo na manhã seguinte, McCoy pisou no 

turboelevador e encontrou-se sozinho com Jim Kirk. O capitão tinha a 
aparência de quem dormira pouco — o próprio McCoy descobrira que era 
impossível ter uma boa noite de sono — mas parecia bem menos zangado, 
muito mais acessível do que estivera no dia anterior. Mesmo assim, Jim 
tentava mascarar o fato de que alguma coisa o preocupava. 

McCoy não podia condená-lo. Durante sua luta contra a insônia na noite 
passada, o médico decidira que tanto Jim quanto Spock estavam certos, cada 
em a seu modo. A paz com os klingons fazia sentido, pelo menos 
teoricamente, e Gorkon requisitara a Enterprise. Seria muito ruim 
politicamente caso recusassem. 

Mas ao mesmo tempo, McCoy sentia raiva de Spock, da Frota Estelar, 
por terem se recusado a levar os sentimentos de Jim em consideração. Kudao 
lembrara-os dolorosamente da morte de David. Não importava que isso tudo 
tivesse acontecido há muito tempo... 

Engraçado, ele jamais percebera até o momento como os cabelos de Jim 
haviam ficado prateados nos últimos anos. Os acontecimentos traumáticos 
da década passada tinham-no envelhecido. Com uma lenta lágrima de 
tristeza, McCoy percebeu que só estaria mais algumas poucas vezes ao lado 
de Jim neste elevador, na ponte. 

Kirk acenou para o médico e tocou o controle, o elevador começou a 
subir. Após tantos anos, as palavras eram desnecessárias: cada um sabia para 
onde estava indo o outro. 

Com uma sensação de urgência, McCoy resolveu que a hora e as 
circunstâncias eram boas e aproveitou-as prontamente. 

— Elevador, pare. — Ele encarou Jim enquanto o elevador desacelerava 
e parava suavemente. — Jim, esta missão está consumindo você. Você está 
disposto a falar sobre isso? 

Jim fitava diretamente o vapor nas portas do elevador e liberou um lento 
suspiro, então olhou para McCoy. 

— Penso que... suponho que ninguém te contou. Carol estava em 
Themis durante o ataque. 

— Meu Deus — sussurrou McCoy, atônito — eu não fazia idéia... 
— Suponho que o comando não queira que a informação seja liberada 

devido ao... meu envolvimento nesta missão. 



— Ela está bem? 
Kirk desviou o olhar. — O prédio desabou sobre eles. Carol teve sérios 

ferimentos na cabeça. Danos na base do cérebro. Eles saberão em uma 
semana se os implantes deram certo. 

O médico pôs uma mão no ombro de Jim. — Jim, eu sinto muito. Como 
eles podem... os filhos das putas... como podem sequer te pedir para estar 
aqui? Smillie poderia ter pedido a outra pessoa. Ele poderia ter pedido a 
Sulu. 

— Pode ser. — Jim enrijeceu-se e encontrou o olhar de McCoy uma vez 
mais. — Não posso rejeitar ordens, Magro. Mesmo que eu estivesse com 
Carol, eu continuo a me dizer... que bem eu poderia fazer, estando com ela? 
Olhando para a situação com egoísmo, pelo menos posso me manter 
ocupado até saber de alguma coisa. Esta missão não levará uma semana. 
Alguns poucos dias, no máximo. E então eu estarei novamente com ela. 

Se ela não morrer nesse meio tempo, pensou Mccoy. Ele sabia que Jim 
também pensava nisso, mas nenhum dos dois se atrevia a dizê-lo em voz 
alta. 

Jim meneou a cabeça gentilmente. — Mas esta... designação em 
particular não está tornando as coisas mais fáceis. 

— É claro que não — disse McCoy. — Não consigo acreditar que 
tiveram a coragem... 

— Eu mesmo não pude acreditar quando me ouvi falar com Spock 
ontem. — Ele torceu os lábios ligeiramente em pouco menos que um sorriso. 
— Eu o choquei de verdade. Eu disse que devíamos deixar todos os klingons 
morrer. Que eles eram animais. 

Meio brincando, meio sério, McCoy replicou: — Conheço bem uns dois 
da minha época que eram. 

— Eu não quero guerra, Magro. 
— Nenhum de nós quer — acalmou o doutor. 
— Eu só não quero klingons em minha nave. — Kirk abaixou a voz. — 

Não agora. É muito mais do que o que eles acabaram de fazer a Carol. Eu 
não sei por quê, depois de todos esses anos, a morte de David está me 
assombrando novamente... a nós dois, apesar de não falarmos sobre isso. 
Kudao, suponho... 

— Isso deve ter sido parte do problema. Mas quando David foi morto, 
você não teve tempo de lamentar por ele. Você estava ocupado demais 
tentando salvar a vida da sua tripulação. Você sempre foi o capitão, sempre 
tão ocupado em se responsabilizar pela vida de todo mundo que não tinha 
tempo para a sua própria. 

— Você não percebe, Jim, que você vai ter que desistir da Enterprise 



novamente? Talvez sua mente consciente não queira encarar isso, mas seu 
subconsciente se lembra. Nós todos estaremos nos reformando em três 
meses. E quando o fizermos, você não será James T. Kirk, capitão, sempre 
vivendo por ideais impossivelmente altos. Em vez disso você será forçado a 
lidar com Jim Kirk, ser humano. — O tom de McCoy abrandou-se. — 
Talvez o ser humano jamais tenha podido perdoar os klingons pela morte de 
seu filho. Kruge roubou-lhe a única família que teve, roubou-lhe a chance 
que você tinha para conhecer David. Ele não estará esperando por você 
quando você se reformar. 

E agora talvez nem mesmo Carol... 
Jim permaneceu quieto sem encontrar o olhar do médico por um tempo 

tão longo que McCoy temeu ter passado dos limites. E então o capitão tocou 
nos controles e o elevador recomeçou a subir suavemente. 

Quando as portas finalmente se abriram, ele se virou para McCoy. — 
Talvez esteja certo, doutor. Mas Spock está errado em confiar nos klingons. 
Ainda acho que o tratado é um erro. 

McCoy suspirou. — Quer saber de uma coisa? Bem lá no fundo eu 
também acho. Eu também acho... 

Ao meio dia toda a tripulação já se apresentara a seus postos e a 
Enterprise estava pronta para partir. 

Kirk tivera algum tempo para refletir sobre sua conversa com McCoy. 
Apesar de sua dor, ele decidira duas coisas: um, que não permitiria de jeito 
algum que seus sentimentos pessoais prejudicassem o sucesso desta última 
missão; e duas, que ele não iria de jeito algum confiar nos klingons. Isso ele 
deixaria para Spock, como diplomata. A preocupação de Kirk era com sua 
tripulação — e com os maiores interesses da Federação. 

E o fato de que ele não tinha escolha permanecia. Suas ordens eram para 
transportar klingons e, a bordo desta nave, tratá-los como convidados de 
honra. Portanto, ele assim o faria. 

Quando ele e Spock se dirigiram para a ponte no turboelevador, Jim 
sentia-se capaz de abordar o assunto com calma. 

— Spock... eu ainda não estou feliz por você me manipular até esta 
situação. Mas eu sei que ontem eu disse uma série de coisas com raiva. Eu só 
quero que saiba que eu não desejo uma guerra mais do que você deseja. 
Apesar do que aconteceu em Themis, eu dispensarei toda cortesia aos 
klingons. 

Spock levantou uma sobrancelha de surpresa. — Eu não tinha qualquer 
dúvida quanto a isto, capitão. Eu lamento que seja a mais desafortunada das 
horas. Recebeu mais alguma notícia sobre as condições da Dra. Marcus? 

Kirk meneou a cabeça. — Acho que nenhum de nós precisa se desculpar, 



Spock. Você não podia saber o que estava para acontecer, você apenas fez o 
que achava que devia fazer. Agora ambos temos um trabalho a fazer e 
iremos fazê-lo. 

Spock assentiu. — Talvez seja apenas porque não concordamos 
inteiramente quanto à questão klingon. Minha relação com o Dr. McCoy 
ensinou-me o valor de um advogado do diabo. 

Jim sorriu de verdade. — Em outras palavras, você está admitindo que 
McCoy esteve certo em mais de uma ocasião. 

O vulcano franziu as sobrancelhas. — Não creio ter dito exatamente isso, 
capi... 

Ele se interrompeu quando as portas do elevador se abriram para a ponte. 
A última vez, pensou Jim, enquanto entrava na ponte e se movia na 

direção do comando, onde McCoy já estava de pé, enquanto Spock andava 
até seu posto. Será que esta era mesmo a última vez em que eles a tiravam da 
doca espacial? 

Ele parou e fez uma ligeira mesura dupla enquanto o comando era posto 
de lado e uma jovem mulher vulcana vagava a cadeira. 

— Capitão na ponte — disse ela, levantando-se. Seus cabelos negros e 
lisos, curtos e austeros, emolduravam belas feições frágeis. 

A tripulação da ponte levantou-se em posição de sentido. 
— Descansar — disse Kirk. Ele franziu as sobrancelhas, intrigado. — Já 

nos conhecemos, tenente...? 
— Valeris, senhor. Soubemos que o senhor precisaria de um navegador 

— enquanto falava ela viu Spock e sua expressão foi de reconhecimento — 
então me apresentei como voluntária. — Ela fitava Spock com uma 
expressão de tão ardente respeito e devoção que Kirk levantou sua 
sobrancelha e dirigiu um curioso meio sorriso para seu imediato. 

Spock concordou levemente. — Tenente, é agradável vê-la novamente. 
— Ele explicou para Kirk. — A tenente graduou-se há pouco na Academia 
da Frota Estelar como primeira de sua turma. Eu fui seu tutor. 

— Ah — disse Kirk. Certamente que o comportamento de Valeris em 
relação a Spock era correto em termos vulcanos, mas algum instinto mais 
aguçado lhe dizia que os sentimentos dela por ele eram muito mais que 
platônicos. Impossível dizer, no entanto, se Spock correspondia a esses 
sentimentos — ou se sequer estava ciente deles. — Parabéns, tenente. Você 
deve estar muito orgulhosa. 

Ela ergueu uma sobrancelha de tal modo semelhante a Spock que Kirk 
quase sorriu abertamente. — Eu creio que não, senhor. 

— Ela é mesmo vulcana — McCoy gracejou atrás dele. Valeris assumiu 
seu posto atrás do leme. 



— Tudo bem, vamos acabar logo com isso — disse Kirk. — Postos de 
partida. — Ele pressionou um controle no braço da cadeira. — Scotty? 

— Sim, senhor. 
— Aguarde. Passe-me o Controle da Doca Espacial, Uhura. 
— Controle na escuta, senhor — disse Uhura atrás dele. 
— Controle — disse Kirk, suas emoções aguçando-se ao se dar conta de 

que esta era a última vez que comandaria esta nave para fora da doca 
espacial — aqui é a Enterprise pedindo permissão para partir. 

Uhura pôs o Mestre da Doca no áudio. — Aqui é o Controle — falou 
monotonamente uma voz masculina. — Enterprise, você tem permissão para 
partir. Trinta segundos para abertura das comportas. 

— Retirar todas as amarras — entoou Valeris, do leme. 
— Aguarde a abertura a partir desta marca. — Kirk olhou 

sorrateiramente para Spock, percebendo que esta era sua última chance de 
devolver uma pequena peça que o vulcano lhe pregara anos atrás, nesta 
mesma situação, apesar de ser com uma protegida diferente. 

Na ocasião ele quase matara Jim de susto. 
— Amarras retiradas — confirmou o mestre da doca. 
— Propulsores de ré... — começou Valeris, mas o capitão a interrompeu. 
— Obrigado — ele disse em voz alta para o Controle, elevando-se acima 

da voz da jovem vulcana. — Tenente Valeris, um quarto de poder de 
impulso. 

Valeris virou-se para fitá-lo com um pouco menos do que um perfeito 
controle vulcano. Talvez, Kirk pensou, Spock tenha feito de sua missão na 
vida ajudar os outros a ganharem controle emocional. Esta daqui certamente 
poderia praticar mais. 

— Capitão — disse Valeris — posso lembrá-lo de que as 
regulamentações especificam somente o uso de propulsores enquanto na 
doca espacial? 

— Ahn, Jim — McCoy falou nervosamente de onde estava, à esquerda 
do leme. 

Mas o restante da tripulação parecia ter compreendido logo — inclusive 
Uhura, que murmurou suavemente: — Lá vamos nós de novo. E Spock, que 
permanecia absolutamente impassível. 

— Você ouviu a ordem, tenente — Kirk disse a Valeris. 
Com uma expressão impenetrável, ela girou de volta para o leme e 

obedeceu. 
Jim sorriu e acomodou-se em sua cadeira enquanto a Enterprise pulava 

para fora da doca e saía pelas comportas recém-abertas para a liberdade do 
espaço. 



— Tenente — ele finalmente falou. Valeris o encarou, a expressão 
impassível. 

— Eu não me importo se estou senil. Se estou sentado nesta cadeira e lhe 
dou uma ordem, você pula. 

— Sim, senhor — disse ela. 
— Estabeleça curso para Kronos, tenente. 
— Kronos, senhor? — seu tom de voz continha uma ponta de surpresa. 

Apenas os oficiais superiores da ponte haviam comparecido à reunião 
confidencial e sabiam da mudança na designação. 

— Ainda estou na cadeira — Lembrou-a Kirk com satisfação. 
— Sim, senhor. 
 
Diário pessoal do capitão. Data Estelar 9522.6: 
Costuma-se dizer que não se pode ensinar novos truques a um cachorro 

velho — e talvez seja verdade. Parece-me que minha missão de escoltar o 
chanceler do Alto Conselho Klingon é no mínimo problemática. 

Eu nunca confiei nos klingons e jamais o farei. E estou começando a 
pensar que McCoy está certo: eu nunca fui capaz de perdoá-los pela morte 
de meu filho. Como um oficial da Frota Estelar, estou preso ao dever de 
seguir ordens e assim o farei. Os klingons receberão toda a cortesia 
diplomática. Ainda permaneço convicto de que quaisquer tentativas de 
diálogo com eles serão fúteis; nossas culturas são simplesmente diferentes 
demais e ódio em demasia foi espalhado dentro da Federação por causa dos 
massacres em Kudao e agora em Themis. Os klingons deixaram atrás de si 
uma trilha de sobreviventes amargurados dentro da Federação. Spock diz 
que este pode ser um momento histórico e eu gostaria de acreditar nele — 
mas como a história pode passar por pessoas como eu? 

 
Várias horas após a manobra na doca espacial, Kirk parou por um 

instante de ditar seu diário pessoal e desfazer a mala para colocar um retrato 
de David em sua mesa, um presente que Carol lhe dera há alguns anos. O 
holograma capturara David em um raro sorriso, permitindo a Jim esquecer, 
caso desejasse, a raiva que movia o rapaz. 

Uma vez perguntara à Carol sobre a raiva de David. Ela comentara 
secamente que Jim apenas precisava observar-se quando jovem. 

Ridículo, é claro. Ele jamais fora dominado por uma hostilidade gratuita 
— pelo menos, não no mesmo nível de David. Carol permanecera cética. 

Uma tossida discreta o fez acordar. Ele se virou para encarar a tenente 
Valeris de pé à porta aberta do alojamento. Atrás dela a luz do corredor 
estava difusa, pois era noite na nave. 



Ele sentiu uma onda tanto de irritação quanto de embaraço pelo 
pensamento de ter sido ouvido enquanto ditava seu diário e mentalmente 
tomou nota de lembrar a Spock de ter uma conversinha com sua protegida 
sobre cortesia e costumes humanos. 

— Então, Valeris, você podia ter batido. 
A matiz esverdeada de sua compleição escureceu, mas ela manteve a 

compostura e disse: — Estamos quase no ponto de encontro, capitão. Pensei 
que gostaria de saber. 

— Certo — Kirk encontrou o casaco e vestiu-o enquanto ela o observava 
intensamente. Ele tinha a impressão que ela queria falar mais alguma coisa, 
porém ainda não encontrara as palavras. 

— Valeris — disse ele. — Esse não é um nome vulcano, é? Ele soa 
quase como... klingon. — Impossível, era óbvio; ela não mostrava nenhum 
traço de herança klingon. Parecia completamente vulcana em sua aparência 
externa. 

Ela corou ainda mais, balançou a cabeça uma vez, rápido, e Kirk 
descobriu-se pensando em outra protegida de Spock, Saavik. Ele se 
perguntou se esta mulher teria o mesmo histórico. Certamente explicaria seu 
lapso ocasional em relação ao controle vulcano. 

— Permissão para falar com franqueza, senhor? — perguntou Valeris. 
Ele a fitou em expectativa. Ela interpretou-lhe a expressão e o silêncio 
corretamente e continuou desajeitadamente. 

— Deduzo que não seja um entusiasta quanto à missão. Não creio que 
muitos o sejam senhor. 

Kirk fitou-a mais intensamente, incapaz de alcançar até onde ela 
pretendia chegar. Como vulcana, e principalmente como protegida de Spock, 
ela sem dúvida alguma apoiava todos os esforços para se estabelecer 
relações pacíficas com o Império Klingon e estava perturbada pelo forte 
sentimento anti-klingon que percebia na tripulação da nave — e agora em 
seu capitão. 

Ele não estava nem um pouco interessado em ouvir um discurso sobre 
humanos, klingons e preconceitos — especialmente desta inexperiente 
formanda de orelhas pontudas da Academia. 

— Você pilotou muito bem para fora da doca, tenente — Kirk começou 
tranqüilamente. 

Ela quase sorriu. — Eu sempre quis tentar fazê-lo. Ele deu um passo na 
direção dela. — Só não tente colocar palavras na minha boca. 

 
Valeris parou à porta do alojamento de Spock. 
Ela debatia consigo mesma se fizera um mau julgamento ao contactar o 



capitão pessoalmente. Ela poderia facilmente tê-lo contactado da ponte, mas 
ela quisera explicar-lhe que compreendia o quão difícil era para ele esta 
missão em particular, que ela sabia dos ferimentos de Carol Marcus e da 
morte de seu filho, não de uma terceira pessoa mas sim de quem o 
testemunhara. 

E ela também tinha outras incumbências neste convés, assim como uma 
outra razão pessoal: queria falar em particular com Spock. 

Mesmo agora ela não achara as palavras adequadas para expressar-se a 
ele. Ela temia soar emocional, em benefício próprio — com certeza sua 
tentativa de falar francamente com o capitão fracassara — e não queria que 
Spock pensasse que seu investimento nela tivesse sido em vão. 

Ela soubera de sua disponibilidade como tutor no gabinete do governo 
em ShiKar onde ela entrara com seu pedido de cidadania vulcana quase que 
por acaso. Havia um vulcano em uniforme da Frota Estelar aguardando na 
fila. Valeris queria juntar-se à Frota desde criança. Fizera perguntas aos 
oficiais e soubera do programa de patrocínio de Spock. 

Desde então ela e a tenente Saavik haviam se tornado amigas. 
Ela sentia afinidade com Saavik, apesar de Saavik ser meio vulcana e 

meio romulana e Valeris ser completamente vulcana. Apesar das diferenças 
em suas histórias, elas compartilhavam uma experiência: nenhuma das duas 
fora criada dentro da tradição vulcana; em suas vidas ambas a haviam 
escolhido posteriormente. 

Ela pretendera fazer em ShiKar um pedido legal para trocar seu nome 
por um nome vulcano mais apropriado até que Saavik dissera: Spock me 
disse que, por minha herança miscigenada, eu sou única e devo a partir de 
agora encontrar meu próprio caminho. Você é toda vulcana, mas seu 
passado a toma única. Você estaria se fazendo um desserviço se o 
esquecesse. 

Ambas haviam dado duro para preencher as lacunas existentes em sua 
educação e Valeris estudara com um professor particular vulcano para 
adquirir o controle emocional que a maioria dos vulcanos aprendia quando 
criança. 

No entanto, mesmo agora ela passava por dificuldades. Alguns seres 
acreditavam que os vulcanos não tinham quaisquer sentimentos e que 
controle emocional era desnecessário. Valeris sabia que ele só era adquirido 
após anos de estudo e grandes dificuldades. 

Ela admirava muito Spock por essa razão. Também sentia uma afinidade 
por ele; ambos haviam trabalhado para ultrapassar o que alguns vulcanos 
poderiam considerar como um parentesco desafortunado. Temia também ser 
um desapontamento para ele: ele, meio-humano, demonstrava um controle 



muito superior ao dela. 
Algumas vezes ela o vira mostrar uma minúscula ponta de emoção, mas 

suspeitava que até mesmo essas demonstrações eram o resultado de uma 
decisão deliberada. 

Queria provar que o merecia. 
Ela pressionou a campainha da porta e ouviu sua voz. 
— Entre. 
A porta se abriu e fechou atrás dela quando entrou no alojamento de 

Spock. 
Ela estava intrigada. Ele a visitara somente duas vezes na Academia e ela 

jamais vira seus objetos pessoais antes. O quarto era funcional, mas não frio, 
refletindo a herança miscigenada de seu ocupante. Percebeu a estátua 
tremeluzente e a pedra de meditação polida, assim como uma série de 
antiguidades terrestres, incluindo um Chagall preso na parede. 

Trajando seu manto de meditação, Spock inclinou-se para acender uma 
vela votiva. 

— Eu vim lhe dizer — disse Valeris — que estamos chegando ao nosso 
ponto de encontro. 

Ele assentiu mas não se apressou ansiosamente como fizera o capitão. A 
presença deles na ponte não seria necessária até que a nave klingon 
chegasse. 

Ele virou-se para estudá-la e pareceu sentir que havia mais coisas que ela 
gostaria de dizer. — Você trabalhou bem, Valeris. Como seu patrocinador na 
Academia, eu acompanhei sua carreira com... satisfação. E, como vulcana, 
você ultrapassou minhas expectativas. 

Ora. Talvez ele também tivesse percebido sua preocupação. Suas 
palavras provocaram-lhe profunda gratidão e, muito ilogicamente, embaraço. 
Valeris lutou para não corar e não foi completamente bem sucedida. Ela 
aprendera biocontrole muito tarde e ainda o achava o mais desafiante dos 
estudos. Ela deu meia volta e começou a inspecionar o Chagall. Pertencia a 
um estilo de pintura da Velha Terra que ela achava incompreensível. 

— Você queria me ver? — perguntou Spock, enquanto ela continuava a 
inspecionar o quadro. Ele fez um gesto na direção do divã baixo. 

Ela tomou fôlego e sentou. Havia muitas coisas que gostaria de debater 
com ele e ela começou pela menos importante. — Eu não pretendia 
desrespeitar o capitão hoje... 

— Não foi de jeito algum desrespeitoso. Você tinha obrigação de 
lembrá-lo. É ilógico obedecer cegamente à autoridade. 

— Se não estou enganada, o capitão Kirk exigiu minha obediência cega. 
— Ele exigiu-lhe sua confiança. Isso é uma coisa bastante diferente.  



Ela franziu o cenho. — Eu não vejo como. 
— Ele julgou corretamente que as portas estariam suficientemente 

abertas para que a Enterprise passasse em segurança por elas. Ele estava 
tentando demonstrar que, apesar de estar escalado para reformar-se em um 
futuro próximo, sua capacidade como oficial comandante não está 
diminuída. — A expressão de Spock aqueceu-se sutilmente, como se 
estivesse sorrindo interiormente. — E ele estava exatamente... vingando-se 
de um outro membro da tripulação da ponte. Acredito que a expressão seja 
"virar a mesa". 

Valeris não compreendeu, mas não tentou prosseguir com a questão. 
— Tenho certeza que o capitão ficou satisfeito com sua atuação — 

continuou Spock. — Você navegou com bastante habilidade e demonstrou 
seu conhecimento de manobras em docas. — Ele fez uma pausa, obviamente 
pensando que sua conversa estava agora terminada e que ela se despediria. 

Valeris continuou a examinar o Chagall, indagando-se como abordar o 
novo assunto que gostaria de discutir. 

— Você gosta da pintura, tenente? 
— Eu não compreendo esta representação — admitiu. 
— É uma representação de uma antiga mitologia terrestre. A Expulsão 

do Paraíso. 
Ela franziu as sobrancelhas. — Por que mantê-lo em seus aposentos? 

Passou-se um segundo antes que Spock respondesse — e quando ele falou, 
havia uma qualidade singular em sua voz. 

— É um lembrete para mim de que todas as coisas devem ter fim. 
— Senhor — disse ela, levantando-se. — é sobre finais que desejo falar. 

Eu o considero um intelecto afim. Não reconhece que chegou-se a um 
momento de decisão nos assuntos da Federação? 

— A História é cheia de momentos de decisão — disse Spock, 
imperturbável com a agitação dela. A sua reação intrigada, ele acrescentou: 
— Você deve ter fé. 

— Fé? 
— De que o Universo irá resolver isso como deve. 
— Isso é lógico? — perguntou Valeris, confusa pelo conselho de seu 

mentor. Ela o encontrara somente um punhado de vezes, mas pensara que o 
conhecia bem. Em sua mente, ele representava o epítome da lógica, de tudo 
o que ela lutava em alcançar. Ela admirava-lhe a inteligência, o controle, 
mas agora ela sentia que estava falando não com o vulcano, mas sim com o 
humano. — Certamente que devemos... 

— Cruzador de batalha klingon à bombordo da proa — uma voz soou 
pela grade do comunicador. — Todos para o convés. Repito... 



Com uma rapidez vinda da prática, Spock livrou-se de seu manto de 
meditação e vestiu o casaco de seu uniforme. 

— Lógica é o começo da sabedoria, tenente, não o fim — disse ele 
enquanto os dois dirigiam-se para a porta. Antes que ela se abrisse, ele parou 
e a encarou. — Esta será minha última viagem a bordo desta nave como 
membro da tripulação. Uma vulcana de sua já demonstrada capacidade não 
deverá ter nenhuma dificuldade em preparar-se para a ocasião. Como está 
ciente, a natureza abomina o vácuo. Eu pretendo que você me substitua. 

Valeris lutou contra um imenso vagalhão de emoções não-vulcanas. — 
Posso apenas sucedê-lo, senhor. Jamais substituí-lo. 

Eles se dirigiram em silêncio para a ponte. Ela não comunicara tudo o 
que desejava, mas considerava que talvez fosse melhor que tais coisas não 
fossem ditas. 

 
Kirk pisou na ponte segundos antes que Spock e Valeris chegassem. A 

visão na tela principal paralisou aos três. 
Um cruzador de batalha klingon permanecia parado a uma distância 

alarmantemente próxima. Os membros da tripulação faziam o melhor que 
podiam para parecerem desinteressados do fato, mas havia tensão na voz de 
Chekov quando ele perguntou: — Capitão, devemos levantar nossos 
escudos? 

Valeris atravessou a ponte e sentou-se em seu lugar no leme, ao lado de 
Chekov. 

Kirk deu uma olhada para seu imediato e viu a mensagem na expressão 
de Spock: Confie em mim. 

Confiava em Spock, mas os klingons eram uma outra questão. Ele 
franziu as sobrancelhas, sabendo que levantar os escudos seria o pior 
movimento diplomático — e querendo fazê-lo assim mesmo. 

Ele não deu a ordem. 
Do canto de seus olhos viu Chekov observar-lhe a expressão, perceber 

que a ordem não viria e voltar-se para a visão impressionante que ocupava a 
tela. 

— Jamais estive tão perto — murmurou Kirk. Ele certamente já tivera 
klingons a bordo da Enterprise — mais recentemente o capitão Klaa e a 
tripulação da nave klingon Okrona. Mas mesmo então, Klaa tivera o bom 
senso de manter uma distância respeitável entre sua nave e a Enterprise. 

E a nave de Klaa era ínfima se comparada à nave monstruosa que 
pairava sobre eles no momento. 

Era certo que jamais a Federação e o Império Klingon estiveram tão 
perto de uma paz real. Houvera o tratado forçado a ambas as partes pelos 



organianos — uma trégua desconfortável, no mínimo. Com o 
desaparecimento dos organianos, pensou Kirk, os klingons teriam se 
aproximado de nós se não fosse por causa de Praxis? 

— O chanceler está, sem dúvida alguma, aguardando um sinal — Spock 
falou gentilmente atrás dele. 

Kirk prendeu a respiração e lançou ao vulcano um olhar do tipo "espero 
que saiba o que está fazendo" antes de assumir o comando. — Uhura, 
freqüências de saudação. Piloto, órbita padrão à direita. Leve-nos ao longo. 

— Órbita padrão à direita — replicou a tenente Valeris. — Z mais cinco 
graus. 

— Canal aberto, capitão — relatou Uhura. 
Kirk se recompôs. — Esta é a nave estelar Enterprise da Federação de 

Planetas, capitão James T. Kirk no comando. 
Enquanto ele falava a imagem do cruzador ondulou e desapareceu, 

dando lugar à fisionomia altiva de um klingon trajando as vestimentas 
vermelhas e negras da aristocracia de sua cultura. Sua barba cuidadosamente 
aparada estava cheia de fios prateados. 

— Aqui é Kronos Um — disse ele. — Eu sou o chanceler Gorkon. — 
Suas palavras pareciam mais cultivadas, menos rascantes do que as dos 
outros klingons. 

Kirk conseguiu assentir polidamente, mas encontrou dificuldade em não 
pensar em Carol e David e nas fotografias de Kudao enquanto falava: — 
Chanceler. Recebemos ordens de escoltá-lo pelo espaço da Federação para 
sua reunião na Terra. 

O tom de Gorkon era graciosamente desarmante. — Obrigado, capitão. 
— Você e seu grupo gostariam de jantar esta noite a bordo da Enterprise 

com meus oficiais, como convidados da Federação de Planetas? 
Kirk sentiu mais do que viu os olhares de surpresa de sua tripulação. 
Se o chanceler klingon os percebeu, não demonstrou qualquer sinal. — 
—Ficaremos honrados em aceitar seu generoso convite. — Disse 

Gorkon com prazer. 
Kirk tentou sorrir. — Nós faremos os arranjos para trazê-los a bordo às 

dezenove horas e trinta. 
Gorkon assentiu formalmente. — Estarei esperando ansioso por isso. 
A tela escureceu abruptamente. 
Kirk virou-se para Spock e disse suavemente: — Espero que esteja feliz. 
— Capitão. — Valeris levantou-se do leme. 
Kirk virou-se, meio na expectativa de ouvir que os escudos da Kronos 

haviam sido levantados e que ela estava se armando. 
Mas a tenente andou até o comando e abaixou a voz discretamente para 



que os outros não pudessem ouvi-la. — Há um suprimento de cerveja 
romulana a bordo. Talvez ela possa fazer com que a noite passe mais... 
suavemente? 

Kirk fitou-a, surpreso, e então permitiu-se um ligeiro sorriso. A tenente 
Valeris estava longe de ser uma vulcana típica. Ela possuía uma audácia que 
agradava a Kirk, e ela realmente tinha algum tipo de senso de humor. Ele se 
prometeu perguntar sobre ela a Spock. — Pensamento de oficial, tenente. 

Ainda assim quando virou e dirigiu-se ao elevador com Spock e McCoy, 
ele não podia livrar-se da convicção de que permitir a presença de klingons a 
bordo da Enterprise acabaria em desastre. 

 



TRÊS 
 
O capitão parou à entrada do elevador para observar seus oficiais. 
— Espero que os oficiais graduados da ponte estejam presentes ao jantar 

— disse ele, então entrou no elevador junto com o Sr. Spock e o doutor. 
— Sim, senhor — respondeu Uhura suavemente e soltou um suspiro 

assim que a porta fechou-se atrás deles. A atmosfera na ponte parecia 
pesada, com uma tensão estranha, desagradável — em parte, decidiu, porque 
para muitos desses oficiais graduados esta viagem seria a última. Kirk, 
McCoy e Scott estavam se reformando oficialmente, assim como Spock, 
que, apesar de seu sangue vulcano permitir-lhe um envelhecimento mais 
lento, estava saindo por lealdade ao capitão, pensava Uhura. Chekov 
considerava transferir-se da Enterprise e estava brincando com a idéia de 
deixar a Frota. E quanto a Uhura, ela planejava voltar a ensinar na 
Academia, dar em troca um pouco do que recebera da Frota Estelar. 

Mas ao menos uma parte da sensação desconfortável na ponte 
relacionava-se com a missão. Uhura notara uma mudança brusca e negativa 
no humor do capitão e a tensão existente entre ele e Spock desde a reunião 
do dia anterior. Ela simpatizava com Kirk. Sem dúvida alguma a morte de 
seu filho e a perda da Enterprise original tornava tudo isso muito difícil para 
ele. 

Contudo, ele já entretivera klingons uma vez a bordo da Enterprise, em 
honra ao capitão Klaa. Nessa ocasião ele parecera perfeitamente recuperado 
de sua dor; Uhura, pelo menos, não sentira a mesma raiva profunda dentro 
dele. 

Alguma coisa acontecera para acordar-lhe a dor e o ódio. Kudao 
instigara o ódio adormecido em todos eles. Nesse planeta, os klingons 
haviam atacado e matado centenas de colonos inocentes. Nos meses 
seguintes ao desaparecimento dos organianos, haviam ocorrido vários 
pequenos ataques como o relatado em Themis — todos eles, de acordo com 
a palavra oficial do Alto Conselho Klingon, realizados por piratas, não 
autorizados pelo governo. 

Uhura era suficientemente cética para perceber que provavelmente os 
ataques não eram oficialmente autorizados e que haviam sido realizados por 
uma pequena facção militar, mas o governo klingon nada faria para contê-
los. Os klingons ficariam sentados e deixariam a Federação ser provocada 
até o ponto de iniciar-se uma guerra, enquanto eles aliciavam os romulanos e 
debatiam entre si se possuíam ou não o armamento necessário para saírem 



vitoriosos. 
A cultura klingon glorificava a guerra. Para um klingon, não havia maior 

glória do que ser-lhe permitido morrer como um guerreiro. 
Seria realmente possível que dentro do Império houvessem aqueles que 

ficaram cansados de lutar, que viam um caminho melhor? 
Uhura acreditava que sim e que Praxis havia fornecido o ímpeto para 

uma mudança dentro do Império. O chanceler Gorkon havia conseguido 
convencer o Alto Conselho, mas ele seria capaz de vencer os altos escalões 
da Federação? 

Ela admirava e respeitava o Sr. Spock por seus esforços diplomáticos e 
acreditava fervorosamente que ele estava certo. Um tratado de paz era a 
única ação possível. Mas o ataque a Kudao tornaria isso difícil, se não 
impossível. Os klingons haviam sido declarados como vilões pelos media, ao 
ponto das charges políticas os retratarem com chifres saindo de suas testas 
enrugadas. 

A explosão de Praxis talvez tivesse acontecido tarde demais para ser de 
algum beneficio para a Galáxia. 

Uhura deu uma olhada em Chekov que, terminado seu horário de 
serviço, dirigia-se para o elevador. Ele parou junto ao terminal de 
comunicações e abaixou-se para sussurrar — Adivinhe quem vem para 
jantar? — Havia ironia em seu tom de voz. 

Uhura sentiu uma chama de indignação. As relações diplomáticas com 
os klingons eram delicadas, voláteis, na melhor das hipóteses. Tudo o que 
Spock tentava alcançar poderia ser destruído facilmente. — Chekov, uma 
atitude como essa não vai ajudar. 

Chekov deu um passo atrás, surpreso. — Que atitude? Como é que 
deveríamos nos sentir por ter klingons vindo a bordo desta nave depois do 
que eles fizeram ao capitão? 

— Eu não quero ouvir falar disso — ela falou com firmeza. — Já ouvi 
isso vezes sem conta do Sr. Scott. Ele parece ter esquecido da vez em que a 
tripulação da Okrona veio a bordo e todos nós o vimos beber scotch com o 
general Korrd. Todos, com exceção de Spock, parecem ter esquecido que o 
general Korrd ajudou a salvar a vida do capitão. 

Os lábios de Chekov torceram-se cinicamente. — O general Korrd 
estava sob coerção. Spock teve que... persuadi-lo. 

— Ele podia ter recusado. — ela suspirou. — Já é bastante difícil o fato 
do capitão se sentir do jeito que ele se sente... e todo mundo falando só sobre 
Kudao. David Marcus morreu há mais de dez anos. Isso não é desculpa para 
a montanha de ódio que eu tenho visto. 

— Não é desculpa? — os olhos castanhos de Chekov estreitaram-se em 



descrença. — Eles mataram o filho do capitão, quase mataram Carol Marcus 
e você diz... 

— Carol Marcus? — Uhura prendeu a respiração com um choque de 
surpresa revoltante, sem querer compreender e ainda assim compreendendo 
no mesmo instante. Ela afundou de volta na cadeira. — Chekov, não... 

— Ela estava em Themis — Chekov disse pesadamente, tão baixo que os 
outros na ponte não podiam ouvi-lo. — Ninguém deve saber, mas esta 
manhã quando me apresentei para meu teste físico, ouvi o Dr. McCoy 
conversando com a enfermeira. Carol está em coma e os médicos nem 
mesmo têm certeza se ela vai viver. 

Uhura fechou os olhos. 
— Você ainda acha errado que o Sr. Scott esteja zangado? — perguntou 
Chekov. — Você ainda quer ter um jantar agradável com os klingons e 

agir como se estivesse tudo bem? 
Uhura mexeu a cabeça. — Não. Mas eu vou. — Ela levantou a cabeça na 

direção dele. — Você não vê, Pavel? Esses klingons querem a paz. Eles 
querem parar com a matança. 

Os lábios dele afinaram-se até se tornarem uma linha irada. — Eles 
querem? Eu não confio neles. 

— Eu não quero confiar, mas que outra escolha nós temos? 
Chekov não respondeu, mas seu olhar — que dizia que ele realmente 

pensava naquela segunda opção não pronunciável — amedrontou-a. 
— Se é assim que todos se sentem, — ela disse suavemente — então que 

os deuses nos ajudem. Teremos sorte se não estivermos em guerra quando a 
sobremesa for servida. 

 
Na sala de transporte da Enterprise, Kirk forçou-se a não passar os dedos 

pelo colarinho de seu uniforme de gala pela milionésima vez. A seu lado, 
McCoy e Spock aguardavam — o médico irrequieto e Spock imóvel — 
enquanto Scott manuseava os controle do teletransporte. 

O desconforto de Jim ao pensar em klingons a bordo da Enterprise foi 
novamente quase que suplantado pela compreensão de que este era um 
momento sem igual na história. Pela primeira vez, membros do Império 
Klingon e da Federação desejavam tentar um acordo de paz. 

Seria isso que os organianos pretendiam o tempo todo? perguntou-se 
Kirk. Estariam eles permanecendo em silêncio para forçar ambas as partes à 
procurarem a paz voluntariamente, uma paz que não seria ameaçada no 
momento em que os árbitros galáticos saíssem de cena? 

— Talvez, se suas partículas ficassem só um pouquinho misturadas — 
murmurou Scott, enquanto pressionava os controles. 



Kirk lançou-lhe um olhar reprovador e Scott dirigiu apressadamente sua 
atenção para o terminal. Apesar de seus sentimentos particulares, o capitão 
deixara bem claro à sua tripulação que os convidados klingons deveriam ser 
tratados com a maior das cortesias. 

E se ele conseguisse pelo menos seguir as próprias ordens... 
Uma luz acendeu no terminal de Scott, indicando que o grupo do 

chanceler estava reunido e esperava no transportador. 
— Acionar — disse Kirk, sentindo sua pulsação acelerar. 
Os dedos de Scott trabalharam no terminal com a habilidade de um 

virtuose, tão familiarizado com sua tarefa que o engenheiro nem mesmo 
olhava para os controles, mas sim observava, junto com os outros, as seis 
formas vagas que tremeluziam e que então começavam a se definir sobre os 
transportadores. 

Em meio ao som agudo do transportador, três figuras masculinas 
vestidas em roupas militares pretas — dois guardas de segurança e um 
jovem oficial de alta patente que lhes pareceu familiar — materializaram-se 
nos transportadores de trás, e em seguida apareceram Gorkon, uma fêmea e 
um oficial mais velho nos da frente. 

Os outros esperaram respeitosamente enquanto Gorkon descia primeiro, 
ainda mais majestoso pessoalmente do que parecera no canal do 
comunicador. Anunciado pelo assobio do contramestre, aproximou-se de 
Kirk. 

— Chanceler Gorkon — disse o capitão, com uma ligeira inclinação de 
ombros. 

Gorkon retribuiu o gesto solenemente. 
Kirk gesticulou na direção de seus oficiais. — Chanceler, deixe-me 

apresentar meu imediato, capitão Spock, a quem acredito já conheça. 
Comandante Montgomery Scott, chefe da engenharia. 

Ele dirigiu indistintamente um olhar de aviso a Scott, mas o engenheiro 
devolveu o assentimento de Gorkon com surpreendente civilidade. 

Gorkon voltou-se novamente para Spock e disse, com honesta 
cordialidade. — Capitão Spock, finalmente cara a cara. O senhor tem meu 
agradecimento. 

Spock inclinou-se silenciosamente. 
Gorkon virou-se para fitar a fêmea klingon com despudorado orgulho. 

Sua consorte, pensou Kirk a princípio, uma que vale o governante de um 
império, elegante e notável até mesmo pelos padrões humanos. — Senhores, 
esta é minha filha, Azetbur. 

Esbelta, os cabelos negros na altura da cintura puxados para trás por um 
ornamento de cabeça de prata, Azetbur moveu-se em sua direção com graça 



comedida. Como seu pai, ela estava toda de preto a não ser pela pequena 
capa, de um vermelho escuro, que a marcava como um membro regente do 
Alto Conselho. Ela permaneceu ao lado de Gorkon e assentia graciosamente 
a seus anfitriões, enquanto o chanceler continuava as apresentações. 

— Meu conselheiro militar, brigadeiro Kerla. 
Kirk assentiu para o jovem klingon, alto, barbado e de longos cabelos 

que descia da plataforma. Ele reconheceu Kerla de uma fita que o contra-
almirante Smillie lhe fornecera após a reunião. Kerla retribuiu o gesto com 
um vago ar de beligerância. 

Então, pensou Kirk, Scotty e eu não somos os únicos com coisas 
pendentes. 

— E este — dizia Gorkon, enquanto Kerla tomava posição — é o 
general Chang, meu chefe do Estado-Maior. 

Fisicamente, Chang parecia pouco ameaçador — quase uma cabeça mais 
baixo que Kerla e careca, a não ser por um bigode grisalho e um punhado de 
cabelo na base de seu crânio rígido. Seu olho direito brilhou friamente 
quando ele encarou Kirk e o olho esquerdo estava escondido por um tapa-
olho negro. 

Ainda assim ele emanava uma sagacidade ameaçadora e cruel que fazia 
o sangue do capitão gelar. Ele ouvira falar de Chang, o Impiedoso, que 
ordenara a morte de milhares, que vezes sem conta matara com as próprias 
mãos. 

Inocentes em Kudao, em Themis. Inocentes como David e Carol. Kirk 
sentiu um arrepio de ódio. 

McCoy estava irrequieto a seu lado. 
Chang avançou com um sorriso sinistro. — Eu sempre quis conhecê-lo, 

capitão... — Ele parou abruptamente a apenas poucos centímetros do rosto 
de Kirk, como se testasse a capacidade de recuo de seu anfitrião. 

Kirk sentiu um impulso de pegar o pescoço de bronze a sua frente, 
porém forçou-se a esboçar um leve sorriso. — Não tenho certeza de como 
tomar isso. 

— Admiração sincera, Kirk — disse Kerla atrás dele. Se havia sarcasmo 
em sua voz, Jim não pôde detectá-lo. 

— De um guerreiro para outro — Chang resmungou mansamente. 
Você é um assassino, não um guerreiro, Kirk queria protestar, mas 

segurou-se. 
Kirk já matara, mas apenas em defesa própria. Ele até mesmo tentara 

salvar a vida de Kruge e quase fora morto pelo esforço. Ainda assim os 
klingons diriam a mesma coisa dele? Ele afastou-se de Chang e moveu-se 
até a porta da sala de transporte. — Por aqui, por favor. Pensei que gostariam 



de um rápido passeio. 
 
No corredor, a tenente Valeris observava, sem ser vista, dois tripulantes 

que puseram-se em posição de sentido quando o capitão Kirk passou com a 
delegação klingon. 

Eles relaxaram tão logo os klingons saíram de vista. Valeris reconheceu-
os como sendo Burke e Samno, dois alferes com folhas corridas 
inexpressivas. 

— Eles são todos parecidos — disse Burke com um piscada para seu 
companheiro. 

Valeris franziu o cenho, confusa. A não ser pelo fato que todos no grupo 
compartilhavam duas características — a testa alta e arredondada com ossos 
enrugados e proeminentes e a coloração típica da pele, entre um tom de 
bronze claro e castanho escuro — Valeris não pensava que eles fossem todos 
parecidos. Na verdade, ela podia pensar em várias características que 
distinguiam cada um deles, a começar pelo tapa-olho do general Chang. 

— E quanto ao cheiro? — perguntou sombriamente Samno, seu olhar em 
nada diferente do que Valeris vira anteriormente no capitão. — Você sabe 
que só os tipos da alta sociedade é que sabem falar. 

Burke riu. Valeris inferiu que Samno sugeria que os klingons emitiam 
um odor ofensivo. Ela já ouvira a acusação antes, mas jamais tivera a 
oportunidade de testar empiricamente a teoria. Talvez ela pudesse fazê-lo 
agora, mas ocorreu-lhe que por não ser humana, ela talvez não fosse capaz 
de detectá-lo. 

Ela compreendera o comentário sobre os tipos da alta sociedade. Ela 
freqüentemente ouvira os humanos fazerem piadas sobre a estupidez dos 
klingons, um fato que os vulcanos achavam particularmente divertido — os 
humanos dificilmente poderiam considerar-se como sendo os estudiosos da 
Galáxia — mas eram por demais polidos para mencionarem o fato em 
público. 

Ela também compreendeu as razões do ódio de Burke e de Samno. Não 
as condenava ou as achava lógicas, mas compreendia. 

Seus pais haviam servido no Corpo Diplomático Vulcano e foram 
designados para Zorakis, um planeta no setor Boswellia, fronteira com o 
espaço klingon. Vários meses antes da intervenção dos organianos, uma 
guerra entre a Federação e o Império Klingon parecera iminente. Os 
vulcanos haviam se devotado a encontrar um meio de evitá-la. 

Os pais de Valeris foram voluntários para tentar estabelecer negociações 
com os klingons. Sua mãe, T’Paal, uma pacifista devota, mas dificilmente 
tradicionalista, dera a sua filha recém-nascida o nome de Valeris, em 



homenagem a uma das heroínas da raça klingon, uma guerreira. O nome 
também podia ser interpretado como tendo raízes vulcanas, uma variante da 
palavra para "serenidade" ou "paz interior", assim como estar relacionada à 
palavra inglesa "valor". A criança vulcana, então, seria uma corajosa 
guerreira da paz — ou assim lhe fora dito por outras pessoas que se 
lembravam de sua mãe antes de ela morrer e de seu pai antes de ele mudar. 

Atuando fora da Federação como representantes de Vulcano, T’Paal e 
seu companheiro, Sessl, contactaram os klingons e tentaram um diálogo. 
Seus objetivos foram traídos e T’Paal fora morta. A tentativa falhara. 

Sessl não retornara a seu planeta natal mas, em vez disso, permanecera 
no mundo da fronteira e repensara sua filosofia. Ele decidira que, neste 
momento, o grande filósofo Surak estava errado, que a paz e a raça klingon 
eram incompatíveis. Sessl publicara um tratado argumentando que o uso da 
força era justificado em certas situações — principalmente contra os 
klingons. 

Seus argumentos horrorizaram seus semelhantes. Sua família em 
Vulcano o repudiara formalmente. Conforme o tempo passava e sua filha 
crescia, seu comportamento tornou-se reclusivo, soturno, ligeiramente 
irracional. Ele expusera Valeris apenas aos rudimentos da educação vulcana, 
deixando-a a maior parte do tempo aos cuidados da governanta humana. Não 
lhe fora dada a educação vulcana devida, nem tampouco fora iniciada nas 
regras mentais. Sessl parecia não se importar. Às vezes sequer parecia notar 
sua existência. 

Ela tinha sete anos, a idade tradicional para a união, quando um grupo de 
klingons novamente atacou Zorakis. Talvez eles nem mesmo fossem 
klingons, ela não os vira com os próprios olhos, lembrava-se apenas que a 
governanta, Imea, correra para dentro de casa, gritando a palavra no dialeto 
local: 

— Klinzhai! Klinzhai! 
À volta deles, o mundo se transformara em uma bola de fogo. Elas 

encontraram Sessl no estúdio e o arrastaram para que se protegesse. Imea 
ficara seriamente queimada e se recuperara. Mas Sessl, que ficara incólume, 
não. 

Eles fugiram para um mundo mais seguro, longe da fronteira. Sessl 
tornara-se completamente irracional e tivera que ser confinado. Morrera em 
poucos dias. Uma autópsia revelara uma longa doença cerebral degenerativa. 

Valeris permanecera com Imea até estar em idade para voltar para o 
planeta natal de seus pais, Vulcano, e pedir reintegração de sua cidadania e 
treinamento formal para reclamar sua herança. Suas experiências lá a 
levaram para a Frota Estelar. 



Ela não tinha orgulho do que seu pai se tornara. Ela crescera deplorando 
sua filosofia, apesar dela ter tantas razões ou mais que qualquer outra pessoa 
para desprezar os klingons. Como vulcana, estava sob juramento ligada à 
lógica e não à tolerância das emoções. 

Mas ela tinha boas razões para concordar com o capitão Kirk: não se 
podia confiar nos klingons. Eles haviam demonstrado ser uma raça 
perigosamente violenta. 

Mesmo assim, ao ouvir os comentários ignorantes e intolerantes de 
Burke e Samno, descobriu como era difícil não registrar o desgosto que 
sentia em sua expressão. 

Burke e Samno começaram a mover-se na direção de Valeris, ambos 
ainda olhando por sobre os ombros para o lado em que os klingons tinham 
ido, resultando no fato de quase esbarrarem em Valeris. 

Sobressaltado, Burke reagiu de surpresa. Samno soltou um exclamação e 
deu um passo para trás. — Estávamos apenas brincando, tenente — disse 
Samno covardemente, percebendo que haviam sido ouvidos. 

— Vocês não têm trabalho a fazer? — interrompeu Valeris, 
perguntando-se se a frieza que sentia era audível em seu tom de voz. Não 
importava. Seu dever exigia que ela trabalhasse com esses homens. Ela o 
faria com lógica e eficiência, mas isso não significava que ela tinha que 
gostar deles. 

— Sim, senhor — respondeu Burke, pondo-se em sentido. Samno 
esforçou-se para fazer o mesmo. 

— Então o façam — disse-lhes Valeris, e perguntou-se enquanto os 
observava sair, se haviam sido tomadas as precauções adequadas para 
garantir a segurança dos klingons a bordo da Enterprise. 

 
— Seu laboratório de pesquisa é muito impressionante — disse Gorkon a 

Kirk quando saíram do laboratório de ciências da Enterprise e chegaram no 
corredor. 

O capitão assentiu. — A Frota Estelar tem mapeado e catalogado 
atmosferas planetárias. Todas as naves são equipadas com sensores 
analíticos. — Essa informação dificilmente era confidencial. Kirk não tinha 
nenhuma dúvida que os klingons estavam bem cientes das capacidades do 
sensor — e das armas — de todas as naves da Federação, com exceção, 
talvez, da Excelsior. 

Apesar de seus maiores esforços, Kirk descobriu-se honestamente 
gostando do líder klingon. Era impossível imaginar Gorkon permitindo, 
muito menos ordenando, as mortes em Kudao ou Themis. O chanceler era a 
antítese de todos os klingons que Kirk já conhecera: sincero, gentil, bem 



educado quanto aos modos dos humanos, possuidor de uma simpatia 
carismática. Até mesmo Chekov, que juntara-se ao grupo por insistência de 
Gorkon após um encontro casual no corredor, estava sorrindo, mais relaxado 
pelas tentativas do chanceler em contar piadas da Federação. Gorkon parecia 
devotado à noção de paz entre seu Império e a Federação, falava como se 
estivesse aguardando por um incidente como o de Praxis para poder evitar 
uma guerra. 

Seria tudo uma encenação habilidosa? Afinal de contas ele era um 
homem — um klingon, corrigiu-se Kirk — que ouvia os conselhos do 
general Chang. 

Gorkon parou abruptamente e Kirk virou-se para encará-lo. 
— Isto não deve ser fácil para você, capitão — disse suavemente, como 

se lesse os pensamentos de Kirk. 
Kirk o fitou, sobressaltado, embaraçado e furioso, tudo ao mesmo tempo. 

Gorkon referia-se a morte de David ou a Carol? Ou ele estava insinuando 
que sentira o ódio direcionado a ele e a seu grupo? Se assim fosse, sua 
observação parecia imprópria aqui, diante dos outros. 

— Eu me sentiria constrangido — explicou Gorkon em face ao silêncio 
de Kirk — se tivesse que levá-lo em um passeio pela nossa nave. 

Kirk relaxou, sentindo-se quase culpado por ter mentalmente acusado o 
chanceler de tal implicação. — Gostaria de ir ao comando? 

Foi o general Chang quem respondeu prontamente, com o mesmo sorriso 
sinistro. — Muito. 

Alarmado, Chekov moveu-se até o lado de Kirk. — Capitão — sussurrou 
— o senhor vai lhes mostrar a ponte? 

— Cortesia diplomática total — Kirk replicou entredentes, furioso com 
Chekov — e consigo mesmo — por questionar seu julgamento. 

Kirk voltou-se para Gorkon e seu entourage. — Chanceler — disse ele, 
gesticulando na direção do elevador. 

O grupo entrou no turboelevador. No momento em que as portas 
estavam se fechando, Kirk ouviu uma pergunta, tão baixa que a princípio 
pensou que fosse apenas sua imaginação. 

— Sim, mas gostaria de beber do mesmo copo? 
 
Na sala dos oficiais, redecorada, o jantar prosseguia tranqüilamente. 

Spock sentia-se encorajado. Apesar da tensão que sentira mais cedo a bordo 
da nave, os klingons e a tripulação da ponte da Enterprise pareciam até então 
estar indo muito bem. Ninguém reagira quando os klingons rejeitaram os 
talheres oferecidos e preferiram comer com os dedos. Na verdade, até 
mesmo o capitão parecia ter relaxado e estava entretido em um acalorado 



debate com Azetbur e Gorkon sobre os méritos de vários tipos de licor. A 
cerveja romulana atingira seu propósito, apesar de Spock ter ficado um tanto 
chocado quando Valeris a sugerira. Às vezes seu comportamento o 
surpreendia. Ele precisava constantemente lembrar-se que nascer vulcano e 
crescer como vulcano eram duas coisas diferentes. 

Ele lamentava que por estar em serviço fosse impossível a ela estar 
presente ao jantar. Ela era uma conversadora interessante — o passado de 
Valeris fazia com que ela se sentisse muito mais confortável entre humanos 
e outras raças alienígenas do que entre vulcanos — e ela era capaz de 
entender a maioria das tentativas de humor, uma característica que Spock 
teria invejado não fosse sua maestria emocional tão completa. Seria 
interessante apresentá-la aos klingons e notar as reações ao seu nome. E isso 
teria aprofundado as relações diplomáticas. 

Contra a tela de fundo cheia de estrelas, Gorkon levantou seu cálice de 
cristal, cheio até a borda com a densa cerveja azul. — Eu proponho um 
brinde: à terra desconhecida... 

Spock olhou, penetrante, para o chanceler. Ele estava familiarizado com 
a referência, a qual considerava mais apropriada a uma vigília do que a um 
jantar diplomático. Realmente, à morte de quem, Gorkon se referia? 

— ...o futuro — Gorkon finalizou, alegremente, consciente da agitação 
que causara. 

Os que estavam à mesa o acompanharam e levantaram suas taças. — À 
terra desconhecida. 

Spock levantou a própria taça e mecanicamente tomou um gole. O 
chanceler insistira em que Spock fosse servido de cerveja romulana para ele 
poder propor um brinde adequado. Ciente dos costumes klingons, Spock 
aquiescera quanto a isso, em favor da segurança das relações intragaláticas. 
Ele jamais bebera cerveja romulana e estava apreensivo. Apesar de ser capaz 
de ingerir uma pequena quantidade de etanol sem qualquer efeito notável, 
duvidava que acontecesse o mesmo quanto à bebida diante dele. E, como sua 
fisiologia era similar a dos romulanos... 

O sabor era surpreendente, elétrico em sua língua. Spock engoliu e notou 
que mesmo essa pequena quantidade tinha um efeito imediato e quase 
imperceptível em seu processo de pensamento. Ele recolocou a taça sobre a 
mesa e decidiu que não beberia mais. 

Próximos, McCoy e Uhura haviam abaixado as taças e tentavam 
polidamente evitar tossir. 

— Hamlet — declarou Spock pensativamente. — Ato terceiro, cena um. 
Gorkon sorriu, encantado. -"Mas que receio d'algo após a morte, terra 

desconhecida das fronteiras quais viajante algum voltou, oh intriga de 



vontade, fazendo-nos preferir males que temos a nos lançar aos que não 
conhecemos?" Ah, capitão Spock, o senhor jamais vivenciará 
verdadeiramente Shakespeare enquanto não o ler no original klingon. 

— Eu não compreendo — disse Spock. — A citação refere-se 
claramente ao medo da morte. 

Gorkon inclinou-se para a frente, entusiasmado com o assunto. — Mas 
não vê que é também uma metáfora relativa ao medo do desconhecido? 
Nossa gente vive com sua Federação no que vem a ser um estado de guerra 
não declarado há quase sete décadas — e por quê? Porque a guerra, batalhas, 
é tudo o que conhecemos. Porque a paz é uma coisa nova, diferente, 
amedrontadora para nós. Mas devemos estar querendo abraçar o medo e 
andar para a frente, para o que nos aguarda. Para o futuro. Devemos 
encontrar um meio de reconciliar nossos conceitos guerreiros de honra e 
glória com o conceito de coexistência pacífica com outras culturas. Se não 
— sua expressão sombreou-se e ele sentou-se novamente — nos 
destruiremos a nós mesmos. 

Spock assentiu pensativo, então observou quando o general Chang virou-
se para Kirk com uma expressão de prazer malicioso. O capitão fizera 
significante progresso em secar seu copo de cerveja. Spock começou a 
duvidar seriamente dos méritos da sugestão de Valeris. 

— Ser ou não ser" — citou Chang. — Essa é a questão que preocupa 
nossa gente, capitão Kirk. — Ele lançou um rápido olhar na direção de 

Gorkon, como se soubesse de uma fonte de controvérsia com o chanceler. 
— Precisamos de espaço vital. 
Spock percebera a referência, que ele esperava não fosse intencional. O 

capitão também percebera, pois murmurou: — Terra, Alemanha, 1938. 
A sobrancelha sobre o olho bom de Chang levantou-se. — Como disse? 
O brigadeiro Kerla inclinou-se para a frente prontamente — tão 

prontamente que Spock perguntou-se se ele não fora encarregado de manter 
o general Chang na linha — e mudou de assunto. — Capitão Kirk, eu pensei 
que cerveja romulana fosse ilegal. 

Kirk surpreendeu-se com a súbita mudança de assunto, então recuperou a 
compostura e sorriu levemente. — Uma das vantagens de estar a centenas de 
anos luz da base da Federação. 

McCoy quebrou o silêncio desconcertante que se seguiu. — A você, 
chanceler Gorkon. — Com o rosto corado e os olhos brilhando, o doutor 
levantou o copo com uma onda de entusiasmo. — Um dos arquitetos de 
nosso futuro. 

Spock levantou seu copo mas não bebeu, preocupado com a rapidez com 
que a cerveja parecia afetar os humanos. Ele se perguntava se os klingons 



tinham percebido — e visto que Gorkon bebera muito pouco. O chanceler 
encostara-se novamente em sua cadeira para ouvir cuidadosamente o que os 
humanos estavam dizendo. 

Até então os humanos estavam se comportando apropriadamente. Até 
mesmo o comandante Scott, que suspirou enquanto sinalizava para o 
atendente servir-lhe mais cerveja: — Talvez estejamos observando alguma 
coisa desse futuro aqui. — Ele olhou para Kerla a seu lado. — Sabe, esta não 
é a primeira vez em que bebo com klingons. 

Sóbria e reservada, Azetbur virou o rosto para o vulcano. — Capitão 
Spock, ciente de todo seu trabalho nos bastidores e, apesar da cordialidade 
neste jantar, não senti aceitação de nossa gente pela nave. 

Kirk lançou um olhar significativo para Spock. O vulcano entendeu. Os 
klingons então haviam ouvido a observação descuidada pouco antes das 
portas do elevador se fecharem. Não fora o único comentário depreciativo 
sobre os klingons que Spock ouvira durante o dia — apesar de que 
felizmente os outros, com suas orelhas não vulcanas, haviam sido poupados 
delas. 

— É natural que a tripulação esteja desconfiada, madame — respondeu 
Spock. — Estivemos em guerra por um longo tempo. Talvez não 
tecnicamente, tendo em vista o Tratado Organiano... 

— Uma paz empurrada por nossas gargantas — resmungou Chang. 
Spock cumprimentou o general com um olhar. — Precisamente. Não 
tivessem os organianos intervido, a guerra teria sido inevitável. Talvez 
pudéssemos ainda estar em guerra. Com um copo de líquido safira na mão, 
Uhura juntou-se ao intercâmbio. 

— Nossos meios de comunicação tem jogado nossos sentimentos contra 
os klingons com o ... incidente em Kudao. 

— Bem como nossos media constantemente caluniam a Federação — 
informou Azetbur, ignorando os olhares de desaprovação de Chang e Kerla. 

Uhura assentia excitadamente. — Ambos os lados devem ultrapassar o 
preconceito arraigado... mas como? 

Chekov levantou sua taça para o atendente para que enchesse de novo. 
— Talvez com uns poucos passos pequenos de cada vez. Como este aqui. 

— E talvez com um ou dois passos grandes — exclamou o Dr. McCoy, 
brindando a Azetbur. Spock suspeitava que o repentino surgimento de 
sentimentos amigáveis anteriormente desconhecidos não tivesse uma relação 
pequena com a quantidade de cerveja consumida. — Como um tratado de 
paz. 

A sugestão evocou murmúrios de aprovação de todos à mesa, com 
exceção de Gorkon, que ainda fazia o papel de observador desinteressado, e 



Chang. 
O general dirigiu-se a Kirk abruptamente. — Capitão Kirk, o senhor está 

desejando deixar a Frota Estelar? 
Kirk fitou o klingon sem responder. 
Spock interviu. — Creio que o capitão sente que a missão da Frota 

Estelar sempre tenha sido de paz. 
Ainda fitando Chang, Kirk disse: — Longe de eu discutir isso com meu 

imediato. A Frota Estelar sempre... 
— Ora, capitão — o tom de Chang tornou-se paternalista. — Não há 

necessidade de falar por rodeios. Este jantar está fora dos registros. No 
espaço todos os guerreiros são guerreiros frios. 

Spock relanceou o olhar para Gorkon. O chanceler não fez nenhum 
esforço para corrigir seu conselheiro, mas aguardava atentamente para ouvir 
a resposta. Talvez também Gorkon pensasse que a função primordial da 
Frota Estelar fosse militarista. 

— Nós nunca tentamos... — Scott começou furiosamente. 
Spock tentou injetar uma nota de lógica na discussão. — General Chang, 

eu me juntei à Frota Estelar porque sabia ser ela uma organização 
exploratória e de pesquisas, uma rara oportunidade para alguém interessado 
em ciências... 

— Ciência? — Chang contrapôs. — Uma grande quantidade de ciência 
foi utilizada na construção de seus bancos de torpedos fotônicos, ouso dizer. 

Spock continuou em um tom paciente, ignorando as exclamações 
ultrajadas de seus companheiros de nave. — Isso é verdade, general. As 
naves da Frota Estelar são equipadas com armamentos — com o único 
propósito de defesa. 

— Sim — balbuciou Scott. — Para proteger os planetas da Federação 
contra tipos como... 

— Já é suficiente, Sr. Scott — avisou Spock. 
Kerla voltou-se para ele. — Você* hipocritamente presume que seu 

sistema democrático lhes dá uma prerrogativa moral de forçar outras culturas 
a conformarem-se com sua política. 

— Isso não é verdade! — McCoy quase gritou. 
Chekov inclinou-se furioso por sobre a mesa. — Nós não impomos 

democracia aos outros. Acreditamos que cada planeta tem um direito 
soberano aos direitos humanos inalienáveis. 

Azetbur riu, mais um som de preocupação do que de divertimento. — 
Inalien... Se você pudesse se ouvir. Direitos humanos? Até o nome é racista. 
A Federação é um clube só para Homo-sapiens. 

Spock levantou uma sobrancelha. 



— Excetuando as presentes companhias, é claro — disse Chang 
alegremente, como se achasse a situação como um todo bastante divertida. 

— Bem, — admitiu Uhura — suponho que não somos perfeitos... 
Com as palmas apoiadas na mesa, Scott pôs-se de pé. — Não deixe que 

eles ponham palavras em sua boca! Eu não servi na seção de engenharia de 
uma nave estelar por trinta anos para ser acusado de diplomacia canhoneira! 

— Em qualquer dos casos, sabemos aonde isto está nos levando — o 
brigadeiro Kerla não falou a ninguém em particular, seus olhos brilhantes 
com os efeitos da cerveja. — A aniquilação de nossa cultura. Os klingons 
substituirão os que se encontram nos últimos degraus da ascensão de posto 
da Federação, realizando trabalhos menores por um pagamento mais baixo... 

— Isso é economia, — protestou Chekov — não racismo. 
Uhura gesticulou bravamente com sua taça. — Mas você tem que 

admitir que isso acaba dando na mesma. 
McCoy virou-se para ele. — Não seja ingênuo, comandante! 
Ela gelou imediatamente. — Não me proteja, doutor. 
Spock virou-se para o capitão, à procura de ajuda, mas Kirk olhava 

taciturnamente para a mesa, obviamente não desejando interferir. 
— Somos exploradores, não diplomatas! — Chekov insistia com Chang. 

McCoy deu um empurrão de leve em seu ombro. — Ora, Chekov. A Frota 
Estelar matou uma imensa quantidade de fenômenos naturais em nome da 
exploração. 

— Nós seguimos ordens! — objetou Scott, ainda de pé. 
Chekov balançou a cabeça, desgostoso. — Desde quando isso foi uma 

desculpa? A diplomacia deve solucionar esses... 
— Certo — Scott quase gritou. — Deixe os políticos sujarem tudo e nos 

deixar sem defesas! 
Uma tossida interrompeu a discussão. Spock virou-se para ver Gorkon, 

com uma expressão sombria. Os outros klingons não foram tão bem 
sucedidos em esconder sua diversão. 

— Bem, — disse Gorkon após vários segundos de silêncio. — vejo que 
temos um longo caminho a percorrer. 

Ele se levantou. Quando Spock e os outros seguiram o exemplo, o 
vulcano foi bem sucedido em dominar o intenso embaraço evocado pelo 
comportamento da tripulação da Enterprise. A sensação de futilidade 
mostrou-se muito mais difícil de ser abandonada. Os últimos dias revelam 
um surpreendente grau de ódio e amargura que Spock jamais esperara 
encontrar entre membros da Federação, muito menos entre seus amigos. Ele 
compreendia as dificuldades do capitão devido às condições de Carol 
Marcus e do assassinato de David nas mãos de Kruge, mas não antecipara tal 



hostilidade entre os outros membros da tripulação. 
Toda essa emoção fora provocada pela cobertura dos media quanto aos 

acontecimentos em Kudao? Seriam os humanos tão enormemente suscetíveis 
à influência? 

O julgamento de Valeris quanto à cerveja romulana fora apenas 
parcialmente correto. Servira para inicialmente relaxar os presentes, mas 
também despira-lhes o fino véu de civilização e revelara todo o ódio oculto. 
Spock se perguntou se seu julgamento quanto à capacidade dos seres 
humanos de comportamento racional, de coexistência pacífica fora 
totalmente equivocado. 

Se Gorkon se sentia da mesma maneira, suas chances de obter paz na 
galáxia eram na verdade remotas. 

 
Jim Kirk permanecia na sala de transporte e aguardava que os klingons 

partissem. Sentia uma vergonha distante que, ele sabia, cresceria quando os 
efeitos da cerveja passassem, mas no momento ela estava eclipsada por uma 
agradável vertigem libertadora e um formigamento em seu nariz e 
extremidades. Seus pés não pareciam mais estarem ligados a suas pernas e 
ele tinha que se concentrar para não tropeçar no corredor. Os outros não 
pareciam encontrar-se em melhor forma. McCoy bocejava e oscilava sobre 
os pés, quase caindo, enquanto que o rosto largo de Scott estava com um 
alarmante tom de rosa. O ar frio de Uhura indicava que ela ainda estava 
furiosa com o doutor e aborrecida como todos eles. E quanto a Chekov, ele 
tinha expressão de polidez contrita que falhava completamente em esconder 
a raiva surda — uma expressão que Kirk temia igualar-se a sua própria. 

Graças a Deus, ao menos Spock não os embaraçara esta noite — apesar 
de que o contrário certamente não era verdade. Kirk sentia pena do vulcano, 
tentando estabelecer um diálogo diplomático com os klingons, enquanto 
estava cercado por um bando de bêbados. 

Bem, amanhã ele se aproximaria de Spock. E dos klingons, se ainda 
quisessem ter algo a ver com a Federação após esta noite. Mas por agora a 
cerveja libertara a raiva de Kirk para além do ponto da negação. Seus 
pensamentos continuavam voltados para Carol, para suas feições 
mortalmente pálidas, para a visão de seu peito subindo e descendo 
gentilmente, impulsionado somente pelo respirador... 

O melhor que poderia fazer era ser civilizado. 
Gorkon estava falando. Kirk franziu a testa, tentou compreender o que o 

klingon estava dizendo. 
— Obrigado, capitão Kirk. A noite foi bastante... edificante.  
Kirk sentiu uma alfinetada distante de vergonha e raiva e respondeu, 



inexpressivo: — Devemos repeti-la em breve. 
Gorkon fitou-o com uma intensidade que fez Kirk mexer-se 

desconfortável. — Você não confia em mim. 
O capitão olhou em outra direção. 
— Eu não o culpo — continuou Gorkon, suavemente. — Você me vê 

como um — qual é a palavra? — um clichê. Se houver um admirável mundo 
novo, nós, velhos, teremos uma vida bastante difícil nele.  

Kirk sentiu uma onda de raiva aquecer e corar seu rosto. Nós velhos... 
— Capitão Spock. — Gorkon assentiu para o vulcano. 
— Chanceler. — Spock voltou-se para Azetbur. — Foi um prazer 

conhecê-la, madame. 
— Capitão Spock. — cumprimentou Azetbur quando tomou seu lugar ao 

lado de seu pai. 
— General Chang. — Kirk disse, repentinamente, surpreendendo tanto 

aos outros quanto a si mesmo. — Um prazer... 
Chang o encarou, outra vez próximo demais, como se desafiasse o 

capitão a recuar. A postura, a voz, o sorriso astuto de Chang, tudo nele 
falava em desafio. — É uma tristeza tão doce partir, devemos até amanhã 
boa noite dizer? 

Kirk apertou os punhos, desejando nada mais além de acertá-los no tórax 
de Chang — mas sabendo que os olhares preocupados de Spock e Gorkon 
estavam sobre ele, bateu-o contra seu próprio peito e estendeu-o em uma 
saudação klingon. De modo enfurecedor, Chang parecia altamente divertido 
quando pisou com seu grupo na plataforma de transporte. Ele puxou o 
comunicador do cinto, falou algumas palavras e assentiu para Kirk. 

— Acionar. — disse Kirk, e não tentou esconder o alívio em seu tom de 
voz. 

O ruído do transporte encheu o aposento. As formas dos klingons 
bruxulearam e se foram. 

— Graças a Deus. — suspirou Scott, apoiando-se pesadamente contra os 
controles. 

— Você viu o modo como eles comem? — reclamou Chekov, seu 
sotaque russo ficando mais acentuado sob os efeitos da cerveja. — Horríveis 
maneiras à mesa... 

— Não creio. — interrompeu Spock, com o tom mais gelado que Kirk já 
ouvira ele usar — que nossa própria conduta vá nos distinguir nos anais da 
diplomacia. 

Kirk passou uma mão pela testa, tentando amenizar a dor de cabeça que 
já estava começando. Ele pediria todas as desculpas necessárias e descobriria 
o que, se houvesse alguma coisa, poderia ser feito para melhorar a situação 



com os klingons — amanhã, quando pudesse pensar. 
Por hora, a recuperação parecia ser a única escolha. — Eu vou tentar 

dormir — disse em voz baixa para Spock. — Me diga se houver algum outro 
meio pelo qual possamos esquecer esta noite. 

Ele tropeçou até seu alojamento com a impressão errônea de que os 
problemas da noite tinham acabado. 



QUATRO 
 
 
Sob o olhar observador de seu guarda-costas, Azetbur hesitou à porta dos 

aposentos de seu pai. 
Apesar de ser meio dia a bordo da Kronos Um, a cerveja romulana a 

deixara tonta e ela fora imediatamente deitar-se em seu alojamento até que 
os efeitos passassem. Acordara de um breve cochilo alguns instantes depois, 
o coração palpitando com a apreensão que vinha interrompendo seu sono 
desde que colocara os pés na nave. Sem pensar, ela fora até a cabine de 
Gorkon, seguida em silêncio pela sentinela que estivera de guarda do lado de 
fora de sua porta. 

Seus dedos hesitaram sobre a campainha. Não sabia por que fora até lá, a 
não ser verificar com seus próprios olhos se seu pai ainda continuava vivo. 
As noites antes de embarcarem para a Terra foram povoadas por inquietantes 
sonhos da morte dele. Agora, sob a influência da cerveja, ela corria para seu 
pai como uma criança assustada por um pesadelo. 

Tal comportamento era muito impróprio para um membro do Alto 
Conselho. Azetbur sentiu-se envergonhada. 

Ao mesmo tempo, pressionou a campainha e sentiu um alívio 
indescritível quando a porta se abriu para revelar Gorkon, sem seus 
impressionantes ornamentos, vestindo uma simples túnica escura. 

Antes de entrar no aposento, Azetbur virou-se para seu segurança e fez-
lhe um sinal para que permanecesse do lado de fora. Quando as portas se 
fecharam, ralhou com ele: 

— Pai, onde estão seus guardas? 
Era uma constante fonte de discussão entre eles, sua atitude descuidada 

diante de sua própria segurança — apesar de tomar atitudes extravagantes e 
desnecessárias quanto à de sua filha. Gorkon olhou em volta com uma 
expressão meio vaga e penteou a barba, que estava ficando grisalha, com os 
dedos. Azetbur viu um texto rolando no visual. Ele estivera lendo, sem 
dúvida preparando-se para o encontro com seus conselheiros na próxima 
hora. Ela estava acostumada com sua distração, um efeito colateral da 
intensidade com que ele se aprofundava em seu trabalho. 

— Foram-se. — disse ele, focalizando seus olhos de um âmbar escuro 
sobre ela e finalmente enxergando-a. — A cerveja os deixou inutilizados. 
Suponho que estejam cochilando em seus alojamentos ou procurando 
alguma outra atividade guerreira mais apropriada. Julguei mais prudente 



confiar nos dispositivos de segurança. Venha, sente-se. — ele se moveu. — 
Você veio como membro do Conselho ou como filha? 

— Ambos. — respondeu Azetbur, permanecendo de pé enquanto 
Gorkon sentava-se novamente em sua cadeira e a estudava. 

— Pai... — ela se interrompeu, incerta, percebendo que fora até ele à 
procura de conforto e que não tinha nada racional a dizer. — 
Estou...preocupada. 

Gorkon assentiu, encorajando-a, agora voltado apenas para ela, ouvindo 
atentamente cada palavra com intensidade desconcertante. 

— Por sua segurança. Eu não percebia a profundidade do ódio que nos 
aguarda na Terra até irmos a bordo da Enterprise. 

Ele suspirou. — Isso... também me surpreendeu. Não por sua existência 
— certamente o fato de que nossos povos têm razões para desprezar um ao 
outro não é nenhum segredo nos últimos setenta anos — mas por ser 
público. Suspeito que Kudao trouxe-o à superfície. 

— Kirk. — disse Azetbur com calor repentino. — Kirk nos odeia. Eu 
não confio nele. Pai, não vá novamente a bordo da nave dele. 

Ele inclinou o rosto largo e barbudo zombeteiramente. — Kirk não é 
perigoso, Zeta. Seu ódio é honesto. Seu filho foi morto pelo capitão Kruge. 
Mas suspeito que ele tenha a inteligência... 

— Se o filho dele foi morto, — ela contrapôs com uma veemência que 
surpreendeu aos dois — então por que ele não procuraria por vingança? 

— Ele não é um guerreiro klingon. Ele não está jurado à sede de 
vingança. 

— Eu não confio nele — insistiu Azetbur, deixando a angústia que sentia 
mostrar-se em sua voz. — Pai, eu temo por sua segurança. Não consigo 
dormir. 

Gorkon fitou outra direção por algum tempo — cuidadosamente 
escolhendo suas palavras, sabia Azetbur, para assim não alarmar sua filha 
desnecessariamente. 

— Talvez seja bom que tenhamos esta discussão agora — ele finalmente 
falou. — Eu não acredito que Kirk me deseje algum mal. Ele está zangado, 
ressentido. Ele sente que já sofreu muito em nossas mãos. Suspeito que ele 
esteja certo. — Ele deu um leve sorriso irônico. — E você está certa, filha. 
Ambos sabemos que minhas chances de sobrevivência além desta 
conferência são remotas. 

Azetbur fitou-o, ferida, tentada a levar a mão até o coração, mas retida 
pelo orgulho. 

— Sente-se — disse Gorkon. Não era um pedido. Azetbur obedeceu e 
sentou-se na cadeira oposta a seu pai. 



Seu olhar suavizou-se, para depois voltar a endurecer. — Se eu morrer, 
você deve me suceder. 

— Você não vai morrer... 
— Ouça-me! 
A raiva não característica em seu tom fê-la ficar em silêncio. 
Ele recomeçou, devagar, calmamente. — Tenho tido sorte, Zeta, pelos 

guerreiros terem me permitido chegar tão longe. Que eu tenha conseguido 
evitar assassinato tempo suficiente para fazer com que todo o Alto Conselho 
concordasse que a necessidade de um tratado de paz não é algo assim tão 
miraculoso. E claro que você sempre percebeu isso. Nossas medidas de 
segurança são bastante drásticas. Mas agora não devemos temer somente os 
que estão em nosso próprio Império. Devemos também temer facções dentro 
dos governos da Federação e dos romulanos. — Ele sorriu fracamente. — 
Minha criança, me satisfaça. Não faz sentido planejar o futuro? Ou você 
preferiria deixar o Império nas mãos dos militares para fazerem o que 
quiserem? 

Ela respirou fundo e endureceu-se contra a mágoa. — Parece razoável 
planejar em caso de tal emergência, chanceler. O que sugere? 

— Você deve me suceder — ele repetiu. — Zeta, não há mais ninguém 
no Conselho em que eu possa confiar. Korrd, talvez, mas está muito velho e 
doente. 

— O brigadeiro Kerla... — começou ela. 
— Kerla tem o sangue muito quente, é facilmente controlável. Ele é um 

guerreiro de coração. Mesmo agora eu não sei para que lado pende sua 
lealdade. E Chang é por demais astuto para eu confiar. — Ele meneou a 
cabeça. — Não, filha. Você é a única. 

Ela deu uma risada suave, infeliz. — Um chanceler fêmea, Pai? 
— Eu tenho o direito de nomear meu sucessor. A lei klingon não o 

proíbe. 
— O costume klingon presume... 
— Costume guerreiro, não klingon. Você deve aprender a fazer a 

distinção. A posição de chanceler não é controlada pelos militares. O povo 
irá aceitar, mesmo que os militares não aceitem. 

— E se você for assassinado, o que o faz pensar que eu não o serei? 
— Eu fiz arranjos especiais com outros membros do Alto Conselho. 

Todos eles juraram protegê-la e confirmar sua nomeação. 
— Todos eles? — perguntou Azetbur. Por razões que não podia ainda 

compreender, sentia uma tola angústia de suspeita. 
— Você falou sobre isso com todos eles? Ela se levantou. — Pai, você 

não vai morrer. 



— É claro que não. — Sorrindo, ele inclinou-se para tocá-la. — Mas 
você me prometerá, Zeta? 

Ela sentiu a raiva repentina e irracional de uma criança rejeitada. Ela 
viera a ele à procura de conforto, reafirmação, e tudo que ele fizera fora 
falar-lhe de morte. 

— Prometa-me. — Ele acariciou-lhe o braço com a ponta dos dedos. 
— Você não vai morrer — ela disse bruscamente — enquanto conseguir 

evitar que seus guardas fiquem bêbados. — Ela precipitou-se para fora do 
quarto, sabendo que olhar seu rosto quebraria seu coração. 

 
Kirk foi para seus aposentos com uma pequena dificuldade. Os efeitos 

entorpecentes e eufóricos causados pela bebida romulana haviam sumido, 
substituídos por um zumbido desagradável em sua cabeça e uma fadiga que 
tornou seus membros pesados, como se ele estivesse tentando nadar rio 
acima contra uma forte correnteza. Ele se sentou na cama e esfregou os 
olhos enquanto os sinalizadores da nave soavam 0100. 

Ele estava meio tentado a contactar o hospital da Base Estelar Vinte e 
Três de novo, apesar de já tê-lo conseguido mais cedo naquela tarde. Kwan-
mei fora simpática, mas pedira desculpas: ainda não houvera mudanças nas 
condições de Carol. Ela prometera notificar Jim a bordo da Enterprise no 
momento em que alguma coisa acontecesse. 

Nesse meio tempo não havia o que fazer a não ser esperar... e encontrar 
alguma coisa, qualquer coisa, que mantivesse sua mente longe de Carol. 

 
— Diário de bordo — ditou Jim — Data estelar 9523.8. Na noite passada 

a Enterprise recebeu o chanceler Gorkon e companhia para jantar. Nossos 
modos não foram exatamente exemplares. Nota para a cozinha: cerveja 
romulana não deve mais ser servida durante funções diplomáticas. 

Ele suspirou e recostou-se na cama, pensativo. Por um lado, ele se sentia 
embaraçado, tanto por ele quanto por sua tripulação da ponte terem agido 
diante dos klingons como o haviam feito; por outro lado, mais filosófico, 
estava feliz que tivesse acontecido. Isso não faria com que as negociações 
corressem mais facilmente, mas uma limpeza na atmosfera era necessária ao 
processo. E se Gorkon fosse verdadeiramente o estadista astuto e sábio que 
Kirk percebia ser, ele não permitiria que os acontecimentos desagradáveis da 
noite interferissem com seu objetivo. 

Kirk bocejou, então recomeçou a ditar, a voz baixa e sonolenta. 
— Mas não foi a cerveja. Ela foi apenas a desculpa necessária para 

dizer todas as coisas que realmente pensávamos... 
Sua voz dissipou-se. Por um certo tempo, ele esteve à beira de 



adormecer e então foi despertado pelo sinal estridente do intercom. 
A urgência pouco característica na voz de Spock fê-lo sentar-se e sacudir 

o sono. 
— Capitão Kirk, poderia por favor juntar-se a mim na ponte? Capitão 

Kirk...? 
 
Uma meia hora antes de Kirk receber a chamada, Azetbur mal retornara 

a seus aposentos quando a campainha chamou-a à porta. Ela se abriu e 
revelou o brigadeiro Kerla. Seus cabelos negros caíram sobre sobre seus 
ombros quando ele se inclinou, bastante formal, consciente do guarda. 

— Conselheira Azetbur — ele disse polidamente. — Há um assunto 
urgente que gostaria de discutir com você. 

Ela lançou um olhar de dispensa ao guarda e assentiu para Kerla entrar. 
Ele passou por ela e, depois que as portas se fecharam, virou-se e foi em sua 
direção. 

Ela pulou pra trás. Sob a luz fraca, os olhos negros dele brilharam, o 
hálito recendendo a cerveja. — Você ainda está bêbado — disse Azetbur, 
seu tom de voz cheio de preocupação. 

Ele hesitou por um instante, os olhos refletindo divertimento e fúria 
contida. Ele estava bêbado, ela sabia — pelo menos ligeiramente, apesar dos 
efeitos da cerveja estarem diminuindo e ele provavelmente estar com muito 
mais domínio sobre si mesmo do que durante o jantar a bordo da Enterprise. 

— O que você fez? — exigiu ele. 
Ela não tinha resposta para isso. Apenas sabia que o encontro com seu 

pai a deixaria cheia de uma fúria irracional. Ela forçou a raiva para longe da 
voz e falou calmamente. — Nada. Mas você devia estar a caminho de uma 
reunião, conselheiro. Por que... 

Ele pegou-lhe o pulso, levou a palma até o rosto e inalou seu odor. — 
Azetbur. Zeta...eu tinha que vê-la. — As palavras saíam urgentes de seus 
lábios, aos turbilhões. 

— Não posso mais esperar. Vamos fazer os votos. 
A expressão dela se fechou. Eles já haviam falado sobre isso muitas 

vezes. Ela sempre lhe dera a mesma resposta, mais devida a seu dever para 
com seu pai do que por falta de amor por Kerla. Ele era dinâmico, forte, 
mais dado à paixão do que aos pensamentos, o oposto a tudo o que Azetbur 
crescera respeitando e ela achava, tanto ele quanto a sua honestidade de 
emoções, inegavelmente atraentes. Quando não estava envolta em 
preocupações, ela percebia que o desejava igualmente. 

Mas agora, em face à conversa estressante com Gorkon, sua proposta lhe 
parecia insensível. Como ela poderia pensar em seu próprio futuro quando o 



de seu pai estava em tão grande perigo? Ela puxou sua mão. 
— Quantas vezes terei que repetir, Ker... 
Com os olhos brilhando, ele inclinou-se sobre ela. — Não me rejeite 

novamente. Eu não posso esperar até depois da conferência. 
— Você deve. — Ela esforçou-se para seu tom ser frio, de modo a 

rejeitar mais argumentações. Ela passou por ele na direção da porta, voltou-
se e permaneceu ao lado dela indicando-lhe que ele deveria sair. 

Ele a fitou com a respiração ofegante pela emoção e com as sobrancelhas 
franzidas em descrédito. Azetbur esperava a usual demonstração de raiva, 
mas em vez disso, Kerla acalmou-se e estudou-lhe o rosto com uma 
intensidade estranhamente semelhante a de seu pai. Ele finalmente soltou um 
único suspiro relutante e moveu-se para a porta. 

Ele parou a seu lado e falou com uma gentileza que jamais ouvira nele. 
— Esta raiva não é dirigida a mim. Alguma coisa a perturba. 

Dando um passo para trás, ela levou uma mão até a garganta. Eles se 
fitaram por um instante antes dela falar. — Eu...falei com meu pai hoje. 

Ele ouvia, aguardando. 
— Nós falamos do futuro. — Ela abaixou a voz até um sussurro. — Eu 

temo pela vida dele, Kerla. 
— Seu pai está bem protegido. Não estivesse, agora ele não estaria vivo. 
— Você viu o ódio a bordo da Enterprise. Há muitos que não querem 

que ele chegue à conferência, que desejam a sua morte... 
Kerla endireitou-se. — Pelo tempo que me for possível, eu irei protegê-

lo com minha vida, como jurei protegê-la, Zeta. 
Ele pegou-lhe o pulso, desta vez gentilmente, e puxou-a para ele. Ela não 

resistiu, mas sim firmou-se contra ele e deixou-se ser confortada pelas 
batidas rápidas de seu coração. 

 
Spock estudava a imagem enganosamente pacífica na tela visual da 

ponte: o grande cruzador Kronos Um brilhando silenciosamente ao lado. O 
vulcano não estava mais preocupado com a situação diplomática 
potencialmente desconfortável que poderia resultar do encontro entre a 
tripulação da Enterprise e os klingons. 

No momento ele tinha coisas muito mais importantes com que se 
preocupar. 

Spock inclinou-se para a tela de seu terminal e confirmou a precisão das 
leituras pela sexta vez, então endireitou-se ao ouvir as portas do 
turboelevador abrirem-se. 

— Capitão. 
Kirk entrou, relanceou os olhos na tela principal e então cocou os olhos. 



— O que é, Spock? 
Valeris saiu do comando e tomou seu lugar no leme, ao lado de Chekov. 

Kirk permaneceu de pé, tentando concentrar-se em seu imediato. 
— Eu estou...incerto. — replicou Spock, sem ter como explicar sua 

certeza de que alguma catástrofe estava para cair sobre eles. Ele geralmente 
rejeitava premonições, mas ainda assim algum instinto peculiar insistia para 
que ele ouvisse esta premonição. 

O capitão soltou um suave som de exasperação. — Spock, eu estou 
mesmo cansado... 

— Estamos lendo uma enorme quantidade de radiação neutrônica, 
capitão. 

Para o alívio de Spock, Kirk percebeu as implicações e pareceu 
recuperar-se instantaneamente dos efeitos da cerveja romulana. — Onde? — 
Ele relanceou rapidamente o olhar para a imagem da Kronos. 

— Curiosamente parece emanar de nós — respondeu o vulcano. O fato o 
preocupava muito mais do que se a onda de força viesse da nave klingon. 
Uma onda de radiação neutrônica inesperada a bordo da Enterprise 
sinalizava duas possibilidades: a primeira, que houvesse uma falha na 
unidade do reator de matéria/anti-matéria, que resultaria em catástrofe; a 
segunda, que os torpedos fotônicos da nave estelar tivessem sido armados e 
se preparassem para atingir um alvo. 

— De nós? Da Enterprise! — O tom de voz de Kirk era de descrença. 
Spock assentiu. — Eu chequei com a Engenharia. Todos os sistemas estão 
normais. Sem perda de integridade no núcleo do reator. 

Kirk foi até o leme o colocou sua mão nas costas da cadeira de Valeris. 
— Tenente, você sabe alguma coisa sobre uma onda de energia neutrônica? 

— Senhor? — Intrigada, ela virou-se para fitá-lo. 
— Senhor Chekov, alguma coisa incomum? 
— Só o tamanho de minha cabeça. — gemeu Chekov. 
— Eu sei como é. — Kirk disse gentilmente. 
Enquanto ele falava, um torpedo fotônico surgiu ao pé da tela e atingiu o 

casco da Kronos com uma estonteante força brilhante. 
— Mas que... — Kirk levantou uma mão para proteger os olhos. 
Spock piscou para clarear a imagem e, então, inclinou-se sobre suas 

leituras para verificar o impossível. — Nós atiramos na nave do chanceler — 
declarou pesadamente. 

Kirk virou-se, atônito. — Uhura, monitor! Chekov, descubra o que está 
acontecendo lá em Armas! 

— Sala de torpedos? — Chekov falou em seu terminal, sobre a voz 
calma e monótono de Valeris dizendo: — Tiro certeiro. 



Uhura girou para encarar Kirk. — Confirmado, capitão! 
Um segundo torpedo brilhou no canto inferior da tela. 
— Quem está fazendo isso! — gritou Kirk quando o torpedo colidiu com 

o cruzador. Ele forçou-se a não se esquivar da explosão cegante. 
— O casco da nave klingon foi partido — relatou Spock. — Eles 

perderam gravidade e estão perdendo o suporte de vida lentamente. Os danos 
na nave são sérios. — Ele franziu as sobrancelhas e fitou seu capitão. — Jim, 
eles jamais sequer levantaram os escudos. 

Kirk fechou os olhos. 
 
Momentos antes, cercado por conselheiros e guardas de segurança em 

seus aposentos particulares a bordo da Kronos Um, Gorkon encontrava-se 
em meio a um debate que tornava a discussão dos humanos durante o jantar 
parecer com uma troca de amabilidades das mais civilizadas. Ele não se 
permitira ficar por demais perturbado pela falta de Azetbur em prometer-lhe 
sucedê-lo. Ele conhecia bem sua filha: ela não iria falhar. No momento ela 
estava cheia de emoções e cerveja romulana. Se e quando chegasse a hora, 
ela faria o que fosse melhor. 

Além do mais, ele não tinha escolha a não ser confiar nela. 
O chanceler permanecia silencioso, satisfeito em ouvir e aprender o que 

podia; era uma estratégia que ele utilizava com freqüência, pois ensinava-lhe 
muito. Os três que agora discutiam — o general Korrd e os brigadeiros Kerla 
e Kamerg — eram bastante úteis para ele, pois raramente concordavam, o 
que significava que Gorkon ouvia três pontos de vista diferentes em 
virtualmente todos os assuntos. 

Chang, apesar de sua eficiência fria, era de pouca valia como 
conselheiro. Chang era calado, por demais astuto para deixar que sua opinião 
fosse sabida antes que ele tivesse experimentado as águas políticas. Era 
costume do chanceler Gorkon dispensar tanto Chang quanto Azetbur de tais 
discussões. Azetbur era abertamente leal a seu pai para que permitisse 
discussões livres sobre os assuntos em questão e Chang, como Gorkon, 
ouvia muito e falava pouco. 

Gorkon tinha uma saudável falta de confiança em Chang para não querer 
que ele soubesse demais. 

Kerla, que juntara-se à discussão a menos de um minuto, já estava de pé 
e gritando. Ele fez um gesto acalorado em direção a Gorkon, que ouvia 
calmamente. — Como podemos manter nossas cabeças erguidas quando os 
humanos nos insultaram tanto? Chanceler, não ouviu as coisas que o capitão 
permitiu que seus subalternos dissessem? Não ouviu o que o soldado no 
saguão disse quando entramos no elevador? Eles nos desprezam! Eu ouvi 



suas piadas, mas pelo amor à decência não serão repetidas aqui. Eles se 
referem a nós como símios, os primatas sem fala de quem evoluíram! Eles 
pensam em nós como criaturas não inteligentes, sem sentimentos ou 
pensamentos! 

— Sente-se! — retumbou o general Korrd, em uma voz que estremeceu 
o tabique. Obeso, idoso, mas astuto como poucos, e — surpreendente em 
alguém de sua idade, que já vira tantas batalhas, derramara tanto sangue — 
capaz de estender suas idéias para além das barreiras de sua própria cultura. 

Talvez, Gorkon pensou, fosse exatamente porque Korrd vira tantos 
bravos guerreiros, incluindo seus próprios filhos, morrerem a seu lado, que 
agora o velho general argumentava pela causa da paz. 

Carrancudo, Kerla sentou-se, não por medo dos urros de Korrd, mas sim 
em respeito aos desejos de um ancião. 

— Mas ele está certo, general — afirmou Kamerg, muito mais jovem 
que Korrd, porém não tão jovem, nem de sangue quente como Kerla. — 
Como podemos negociar a paz com a Federação quando os humanos nos 
odeiam tanto? 

— Nem todos os humanos nos odeiam. — disse Korrd. — E na 
Federação há outros além dos humanos. 

Kamerg assentiu, pensativo. — Talvez. Mas eles são a força motriz. Se 
os humanos não fizerem um acordo justo conosco, nós não temos esperança. 

— Você não está contando com os vulcanos. — disse Korrd. — Mas 
vamos ao ponto: nós não temos milhares de nomes insultantes para os 
humanos? Nós não os odiamos tanto quanto eles nos odeiam? Não os 
desprezamos por suas fraquezas, assim como nos desprezam por nossas 
forças? Tais sentimentos estendem-se em ambos os lados. 

— Tentem compreender. — prosseguiu Korrd — Sua cultura abomina a 
guerra, eles não vêem nenhuma glória em morrer em combate, apenas 
desperdício. Lutam somente quando é para se defenderem — e, mesmo 
nesse caso, os vulcanos não lutarão. Portanto, eles vêem os que morreram 
em nossas mãos como vítimas e nós como assassinos. 

— Eles nos chamam de mentirosos. — a voz de Kerla elevou-se, 
excitada. Ele mal fora capaz de conter-se durante a troca dos outros. — Sua 
própria imprensa acusa nosso governo de matar os colonos de Kudao, então 
recusa-se em acreditar em nós quando explicamos que eles agiram sem 
qualquer sanção do Alto Conselho. Chanceler, eu devo falar o que penso. 

Korrd lançou um olhar divertido e penalizado para Gorkon, como se 
perguntasse: — E afinal, o que ele acha que está fazendo até agora? Gorkon 
viu, mas não reagiu pelo bem de Kerla. 

— Eu lhe imploro. — continuou Kerla. — Esqueça a idéia de um tratado 



com os humanos. Devemos fortalecer nossa ligação com os romulanos. 
Juntos podemos fazer com que a Federação se ajoelhe! 

Korrd bufou alto. — Os romulanos não possuem os recursos que a 
Federação possui. Pare de pensar com suas glândulas, Kerla. Mesmo que nos 
aliássemos aos romulanos, jamais poderíamos vencer a Federação. E os 
romulanos não gostam de nós mais do que os humanos. 

— Pelo menos eles compreendem o que a honra de um guerreiro 
significa. — contrapôs Kerla ardentemente. 

O velho Korrd apertou os olhos, então arrotou alto para mostrar-lhe o 
que pensava do insulto implícito. 

Uma vez mais de pé, Kerla encarou Gorkon. — Chanceler, acredito que 
se formássemos uma aliança com os romulanos, poderíamos derrotar a 
Federação e então reclamar os recursos para nós. Ainda há tempo. 

— Sei. — Gorkon replicou suavemente. — Diga-me, Chang discutiu isto 
com você? 

Os olhos de Kerla incandesceram-se. — Eu não ajo por outro que não eu 
mesmo. — Ele se pôs em posição de sentido. — Com sua permissão, 
chanceler... 

Gorkon assentiu. 
Furioso, Kerla saiu com largas passadas do aposento, os cabelos longos 

flutuando. 
Gorkon suspirou quando as portas fecharam-se atrás da figura do jovem 

klingon. Ele confiava em Kerla, como o fazia com todos seus conselheiros 
— até certo ponto. O brigadeiro era leal ao chanceler, mas ele poderia ser 
persuadido a trair Gorkon se ele ficasse convencido que o bem do Império 
estava em jogo. Gorkon estava bem ciente da insatisfação crescente entre 
seus líderes militares quanto ao novo tratado de paz. Por essa razão, Gorkon 
aumentara tanto a sua quanto a segurança pessoal de Azetbur, apesar de 
saber que não havia meios de estar verdadeiramente a salvo. Tolo seria o 
líder que não percebesse que ele poderia tanto ser morto pelo próprio 
guarda-costas quanto por um inimigo declarado. 

Ele virou-se e encontrou o general Korrd a estudá-lo. O klingon mais 
velho descansava as mão sobre sua impressionante barriga e deu um rugido 
suave e baixo com a garganta que dizia: — Ah, juventude... 

Kamerg meneou a cabeça. — O brigadeiro é um tolo. 
— O brigadeiro ainda é jovem — disse o idoso Korrd desculpando-se 

pela rudeza de Kerla. — Ele percebe a honra de um guerreiro como se ela 
consistisse de opções em preto e branco. Uma vez eu vi o Universo através 
de um tal filtro romântico. 

— Kerla não está sozinho. — Gorkon disse cuidadosamente. — Outros 



concordam com ele — outros que controlam uma grande quantidade de 
poder militar. — Ele não falou mais, tampouco mencionou os nomes 
daqueles que suspeitava conspiravam contra ele. Conquanto se sentisse 
confortável em conversar sobre tais assuntos diante de Korrd e Kamerg, ele 
estava inseguro em relação à lealdade de seus guarda-costas. Certamente, 
pelo menos um deles era um espião. 

Os olhos anciões de Korrd brilharam. Ele assentiu em compreensão e 
abriu a boca para dizer alguma coisa. 

Gorkon jamais ouviu as palavras. Com um impacto estonteante, o eixo 
do aposento virou em noventa graus. O anteparo da vigia tornou-se o chão. 
Gorkon ficou preso em um amontoado insano de braços, pernas, mobília — 
tudo isso iluminado pela pulsante luz âmbar do alerta. 

O impulso lançou-o contra o anteparo, forçando a saída do ar de seus 
pulmões. Por um instante e não mais, a nave adernou e, então, aprumou-se 
novamente com um gemido. Gorkon foi novamente jogado contra o metal 
frio do chão e sobre a superfície mais macia e mais magnânima do general 
Korrd. 

Ele sabia o que acontecera antes mesmo do general dizê-lo. 
— Fomos atingidos! — Korrd rugiu sob ele, meio segundo antes que 

outra explosão balançasse a nave. 
Gorkon mais uma vez sentiu-se sendo lançado — mas desta vez uma 

curiosa leveza o puxou. Em vez de colidir com o anteparo, ele boiou sem 
peso no ar. A sua volta, cadeiras, conselheiros, soldados, levantavam e 
começavam a flutuar. Com o desprendimento de alguém que percebe que 
escapar é impossível, que a morte é inevitável, Gorkon observava enquanto 
seus guardas de segurança em vão perseguiam armas que flutuavam para 
fora do alcance. 

— Gerador de gravidade! — alguém falou atrás dele. 
— Enterprise! — rugiu Kamerg em fúria inútil. 
— Enterprise não — sussurrou Gorkon. Ele conhecia Spock e confiava 

inteiramente nele, mais do que confiava em sua própria gente e, 
instintivamente, gostara e confiara em James Kirk. Kirk tinha boas razões 
para odiar mas, não opondo-se às palavras de Kerla, ele era um humano que 
compreendia a honra de um guerreiro, mesmo se não compreendesse matar. 
Kirk realizaria bem seu dever, apesar de seus sentimentos pessoais. 

Kirk não estava por trás disto. O som de gritos e armas sendo acionadas 
originavam-se atrás da porta do aposento. 

Azetbur, pensou Gorkon com susto angustiante. Se eles me matarem, 
também vão tentar matar Azetbur. Eu devo avisá-la... Ele ignorou a vertigem 
e agarrou o ar em uma tentativa frustrada de encontrar apoio. Os outros no 



aposento, claramente percebendo o que estava por vir, estavam 
desesperadamente tentando mover-se para longe do chanceler. 

Além da porta, o chiar do disparo de phaser crestando carne. Gritos. Os 
sons aproximavam-se. 

Gorkon tentou inutilmente nadar no ar, abrindo um caminho pelos 
escombros flutuantes na direção do intercom no anteparo. Mesmo que ele 
não pudesse salvar Azetbur, se ele pudesse ouvir-lhe a voz novamente, falar 
com ela uma vez mais... 

Um grito agonizante. Um corpo flutuou pela porta aberta, seguido por 
um também flutuante poça de sangue, violeta com aparência de marrom 
devido à luz âmbar. Um braço ferido seguia após, deixando uma trilha de 
sangue que empoçava no teto. O braço flutuou para a frente, topando no 
corpo de seu antigo dono e finalmente parando no meio dos observadores 
horrorizados. 

Dois tripulantes da Frota Estelar encontravam-se à porta, com pesadas 
botas antigravidade em seus pés e phasers detonadores nas mãos, levantados 
e prontos para atirar. 

Em ambos os lados de Gorkon, os guardas de segurança levantavam suas 
armas e lutavam desajeitadamente para mirar no intrusos armados. 

Kamerg conseguira empurrar-se até o intercom do anteparo e estava 
gritando para a ponte: — Oficiais da Enterprise estão assassinando o 
chanceler! Enterprise...Kirk... 

Não, Gorkon queria dizer. Não Enterprise. Não Kirk. Alguém mais era o 
responsável. 

Os homens vestidos com os uniformes da Frota Estelar atiraram nos 
guardas. Não os phasers normais da Frota, Gorkon viu, mas phasers 
abrasivos, ilegais na Federação, capazes de infligir muito mais danos, muito 
mais dor. Capazes de queimar através da carne e dos ossos. 

Sangue foi espirrado nele. Gorkon fechou os olhos, sentiu o corpo de um 
dos guardas bater gentilmente contra ele. 

Azetbur, pensou, desesperadamente, na esperança que a simples 
intensidade da vontade levasse a ela sua mensagem, minha filha, continue 
meu trabalho. 

Ele abriu os olhos de novo e calmamente encontrou o olhar de seus 
assassinos. Gostaria de lhes dizer que sua trapaça não daria certo, que sabia 
que eles não tinham vindo da Enterprise. 

Não havia tempo. Um dos homens atirou. Gorkon estremeceu quando a 
quente agonia o consumiu do peito ao abdômen, mas não permitiu-se gritar. 
Em vez disso, ele suspirou e pensou em Azetbur antes de render-se à 
escuridão. 



 

CINCO 
 
A bordo da Enterprise, o capitão e sua tripulação olhavam horrorizados a 

tela visual enquanto Chang, com as feições contorcidas banhadas em brilho 
âmbar, gritava para Kirk em sua língua natal. 

O visual sumiu de repente, sombriamente escuro. Com um dedo em seu 
fone de ouvido, Uhura virou-se na direção do comando. — Ele diz que 
atiramos neles em um ruidoso ato de guerra. 

— Nós não atiramos... — Kirk começou. 
De seu posto, Spock o interrompeu. — De acordo com o banco de dados, 

nós o fizemos, capitão. Duas vezes. 
Valeris relanceou para o terminal do leme. — Capitão, eles estão vindo 

para cá! 
Ela pressionou um controle. Na tela, a Kronos rodou lentamente e então 

fixou-se na Enterprise. 
Spock examinou seu visual. — Confirmado. Eles estão se preparando 

para disparar. 
Chekov girou a cabeça para olhar para Kirk. — Levantar escudos, 

capitão? 
Kirk fitava a tela. Impossível, é claro. A Enterprise não poderia ter 

disparado na Kronos — a menos que houvesse sabotagem envolvida. 
As palavras de Kwan-mei Suarez ecoaram sem sentido em sua mente: 

Vindas de lugar nenhum. As naves atiraram vindas de lugar nenhum... 
Chang não estava querendo conversar no momento. Alguma coisa 

drástica deveria ser feita para chamar a atenção dos klingons, para convencê-
los de que Kirk não dera a ordem para disparar. 

— Capitão, — a voz de Valeris estava em um tom notavelmente agudo e 
não vulcano. — nossos escudos...! 

Kirk estudou-a calmamente. — Uhura — disse, prendendo o olhar de 
Valeris — sinalize nossa rendição. 

Uhura virou-se para fitá-lo. — Capitão... 
Ele a encarou. — Nós nos rendemos. 
Ela retornou para seu terminal e obedeceu enquanto Chekov protestava. 

— Capitão, se dispararem em nós com nossos escudos abaixados... 
Kirk agarrou um pino no braço da cadeira. — Sala de torpedos! Nós 

lançamos aqueles torpedos? 
— Negativo, capitão — replicou a voz de Scott. — De acordo com a 



relação, ainda estamos totalmente carregados. 
Kirk sentiu apenas um alívio infinitesimal. Ao menos sua nave não fora 

responsável pelos danos na nave klingon — mas a ele restava convencer 
Chang do fato. 

Spock franziu as sobrancelhas ao verificar a informação em seu visual. 
— Os bancos de dados reconfirmam, capitão. Dois torpedos fótons 
disparados. 

— Desative as armas — Kirk disse a Scott. 
Ele ouviu uma profunda inspiração do outro lado das comunicações. — 

Capitão, se... 
— Desarme, Sr. Scott. Pare tudo. Você ouviu, moço? 
— Sim, senhor. — disse Scott, relutantemente. Kirk fechou o canal e 

prendeu a respiração. Vamos lá, Chang, descubra. 
Não aconteceu nada. 
Spock curvou-se sobre seu visual. — Eles parecem estar cessando fogo. 

Kirk quase começou a falar quando, atrás dele, as portas do elevador se 
abriram e fecharam. McCoy surgiu ao lado do capitão, medikit na mão. 

— Mas que diabos está havendo? < 
— Gostaria de saber — disse Kirk. — Uhura? 
— Está bastante caótico por lá, senhor. Estou ouvindo armas disparando 

e muitos gritos. 
— Estou indo a bordo. — Ele se levantou e lançou um olhar por sobre o 

ombro para seu imediato. — Spock, você tem o comando. 
Spock parou diante do elevador, bloqueando-lhe a passagem. 
— Sou responsável por envolvê-lo nisto, capitão. Eu vou. 
Kirk meneou a cabeça. — Eu vou. Como capitão, tenho que convencê-

los de que não dei a ordem para disparar. Sua presença não seria convincente 
como a minha. 

Spock hesitou incerto. Kirk continuou. — Além do mais, você vai ser 
responsável por me tirar disto. Enquanto isso — ele abaixou a voz — nós 
não seremos os instigadores de uma guerra total às vésperas da paz 
universal. 

O vulcano assentiu. Kirk viu a ponta de gratidão em seus olhos. Para sua 
surpresa, Spock tocou-o firmemente no ombro. — Talvez esteja certo, 
capitão. 

Kirk fitou-o, ligeiramente atônito, enquanto McCoy dizia, em um tom 
que não permitia nenhuma contestação: — Eu vou também. Eles podem 
precisar de um médico. 

Kirk não protestou. — Uhura, diga-lhes que estamos indo. E diga-lhes 
que estamos desarmados. 



 
A bordo da Kronos Um, o general Chang deixou a ponte e, com esforço, 

agarrando-se nas alças do anteparo, conseguiu abrir caminho até os 
aposentos do chanceler. Acima de sua cabeça, vítimas da carnificina 
flutuavam em meio a crescentes poças de sangue violeta. 

Ele ficara profundamente tentado a abrir fogo contra a Enterprise, mas 
contivera-se. Mesmo agora, a visão dos mortos — alguns deles oficiais com 
os quais servira durante anos e a quem respeitava — o fazia trincar os dentes 
e prometer vingança contra Kirk. 

Logo. Logo mesmo. Mas não teria sido honroso atirar em uma nave 
rendida. 

Chang parou à porta do aposento desejado. Aqui, o mar de sangue 
transportado pelo ar aumentava enquanto ele fitava diante si uma cena tão 
arrepiante quanto qualquer cena de Kudao: cabeças sem corpo, membros, 
um torso atingido no peito, vagando em um oceano de morte, o silêncio 
sendo prejudicado pelos gemidos ocasionais dos feridos. 

Chang não encolheu-se diante da visão. Como guerreiro, ele aprendera 
há muito tempo a aceitar o preço de uma batalha. Mas por isto, ele se 
prometeu implacavelmente, Kirk teria que morrer. 

Em meio a esta situação obscena, o chanceler Gorkon flutuava de cabeça 
para baixo, como uma vítima afogada — vivo, pois de seu peito e braço 
ainda escorria o brilhante sangue violeta que se empoçava logo acima de sua 
cabeça. Chang gritou para ele e mergulhou no ar, em um esforço de alcançá-
lo, quase largando da alça em que se agarrava. Outros chegaram para ajudar. 
Chang gritou para eles também, mas todas as tentativas de agarrar Gorkon 
falharam. 

As luzes piscaram. Cambaleou de repente e foi puxado para baixo pelo 
abraço de um gigante invisível quando a gravidade da Kronos retornou. Ele 
caiu de joelhos e inclinou a cabeça debaixo de uma pesada chuva de corpos e 
sangue. 

 
Segundos antes da gravidade ser restaurada, Azetbur gritou em 

frustração quando ela agarrou o ar. 
Seus esforços não surtiram efeito. Ele flutuou para longe do alcance do 

teto de metal liso, incapaz de obter equilíbrio ou mesmo controlar sua 
direção. 

Do lado de fora de sua cabine, eles estavam matando seu pai. Ela podia 
ouvir os gritos abafados da matança. Eles logo viriam atrás dela. 

O pensamento não a amedrontou, tampouco inspirou-lhe seu protesto 
inútil ou sua fúria impotente. Ela gostaria de estar livre para somente ir até 



Gorkon e morrer com ele. Se ele ainda não estivesse morto, gostaria de 
explicar-lhe que sempre tencionara obedecer-lhe os desejos, sucedê-lo no 
Conselho. 

Ela sabia, mesmo tendo permitido que as palavras de Kerla a 
confortassem, que sua promessas eram vazias. Como ele poderia proteger 
seu pai agora, quando todos eles estavam reduzidos a um tal estado de 
vulnerabilidade? Esta não era apenas uma tentativa de assassinato do 
Conselheiro a bordo da Kronos — contra isso, Kerla se mostraria bastante 
eficiente. 

Mas isto era um ataque aberto de uma nave hostil. Uma nave de guerra 
romulana, talvez, atacando tanto a Kronos quanto a Enterprise, e então, 
escapulindo e deixando que o Império e a Federação se acusassem entre si. 

Ou o capitão Kirk estaria tão cego de ódio e dor que ele, sem ser 
provocado, atiraria nos klingons? Impossível. Se fosse possível, seu pai teria 
dito. 

Crédulo demais. Pai, você é crédulo demais... 
Ela não confiava em Kirk, mas esperara maior sagacidade da parte dele e 

não um ataque escandaloso. 
A gravidade voltou abruptamente, lançando-a no chão como uma pedra. 

Azetbur levantou-se, ignorando seus pertences pessoais que choviam à sua 
volta e saiu cambaleante da cabine. 

O guarda sempre presente desertara de seu posto do lado de fora de sua 
porta. Azetbur apressou-se pelo corredor e encontrou-o um pouco mais 
distante, morto, o torso cheio de ferimentos feitos com phaser, as paredes e o 
teto salpicados com seu sangue. 

Ela não se permitiu reagir, diminuir o passo. Tropeçou nos corpos 
daqueles que conhecera, em membros soltos cujos antigos donos não podia 
mais identificar e, finalmente, chegou até os aposentos de seu pai. 

As portas estavam abertas. Lá dentro havia uma cena de intolerável 
carnificina, corpos lacerados e sangue. Apenas dois oficiais continuavam de 
pé. Ao verem Azetbur, deram um passo atrás e revelaram Chang e Kerla, 
agachados sobre a forma imóvel de Gorkon. 

Ela gritou, mais de raiva do que de tristeza, e correu para o lado do pai. 
Não viu os ferimentos. Viu apenas que, apesar de estar inconsciente e 
coberto de sangue, ele ainda respirava. 

Chang e Kerla recuaram para permitir-lhe pegar Gorkon nos braços, 
vacilante mas com amor. Ela lançou um olhar a ambos. O rosto de Chang 
refletia ódio pelo que ocorrera, os olhos de Kerla estavam equilibrados e 
zangados como os dela. 

— Onde está o médico? — perguntou para Chang. 



— Morto, — disse ele secamente — e a enfermaria está destruída. 
Estamos procurando alguém que possa ajudar, mas não conseguimos 
encontrar nenhum sobrevivente com habilidades médicas... 

Gorkon agitou-se e soltou um suspiro curto. Azetbur gemeu e o embalou. 
— Pai — sussurrou — eu o sucederei. Eu juro. Eu o sucederei. Mas 

viva... O intercom chiou. Chang levantou-se e respondeu, então agachou-se 
novamente para falar com Azetbur. 

— Kirk está vindo. Disse que a Enterprise não atacou, que eles desejam 
oferecer ajuda. Ele está trazendo um médico. 

— A Enterprise está intacta? Então quem nos atacou? 
— Kirk mente — disse Chang entredentes. — Nós não monitoramos... 

não esperávamos ser atacados por nossa escolta! Mas não havia outras naves 
neste quadrante e a trajetória dos torpedos fotônicos é clara. A Enterprise 
atirou em nós. 

Zangado, Kerla levantou-se rapidamente. — Deixe Kirk vir! Eu lidarei 
com ele! 

— Não — disse Azetbur, sua voz trêmula de desespero. — Eles têm um 
médico. Deixe que meu pai seja atendido. Então nós lidaremos com eles. 

Chang e Kerla hesitaram por um instante. Chang assentiu. Kerla falou, a 
voz tensa, ressentida. — Voltarei em breve. 

Gorkon gemeu, mas seus olhos continuaram fechados. Azetbur o 
embalou mais fortemente e sentiu o sangue escorrer por seus braços. 

— Por quê? — sussurrou, o rosto abaixado até o do pai. — Por que não 
me mataram? Por que me deixaram viver? 

Chang virou-se para o outro lado. 
 
Sob a luz brilhante da sala de transporte da Kronos, Jim Kirk semicerrou 

os olhos ao notar os phasers. tão próximos de sua cabeça que ele podia ver 
que estavam carregados para matar. Ele levantou as mãos cuidadosamente 
para indicar que estava desarmado. Nem ele nem McCoy agitaram-se 
quando foram revistados com rudeza. 

O brigadeiro Kerla entrou feito um furacão na sala, podendo finalmente 
demonstrar sua preocupação. 

— Você está louco? — perguntou, cara a cara com Kirk. — Você perdeu 
a cabeça? Você nos ataca e então diz que está vindo a bordo... 

— Eu lhe dou minha palavra — Kirk disse solenemente — de que não 
compreendo o que aconteceu. Eu não dei ordem de disparo. 

— Estamos aqui para ajudar — incluiu McCoy, apontando para seu 
medikit, que estava sendo ceticamente inspecionado por um dos guardas. 

— Qual foi a gravidade? — perguntou Kirk. — Houve alguma baixa? 



Estremecendo em fúria, Kerla começou a responder, mas parou e fitou-os 
intensamente. Finalmente, com a raiva contida, disse: — Sigam-me. 
Ele levou Kirk, McCoy e dois dos guardas até o corredor. Eles não foram 

muito longe até Jim ver anteparos, teto, chão, todos manchados com sangue 
violeta. Ele conteve a respiração. Kerla virou a cabeça bruscamente para 
estudar as reações dos humanos enquanto passavam por cadáveres de 
soldados mortos, membros mutilados e poças violetas. 

— Mas o quê... Quem...? — perguntou Jim, incapaz de acreditar, não 
querendo compreender o que via — Como aconteceu isso? 

Kerla não respondeu, tampouco diminuiu o passo. Enjoado, Jim o seguiu 
passando pelos corpos, ouvindo enquanto o médico os sondava com seu 
tricorder, procurando em vão por sinais de vida. 

Kerla os levou até onde anteriormente fora os aposentos do chanceler. A 
cena lá dentro era de ultrajante carnificina. Corpos, pedaços de corpos, 
braços e pernas, mesas e cadeiras estavam loucamente espalhados pelo chão, 
e em tudo havia sangue salpicado. 

No centro do aposento Chang estava agachado ao lado de Azetbur 
enquanto ela embalava o pai. Ferida, ensangüentada, ela, emudecida, fitava 
Kerla e os humanos. 

— Chanceler Gorkon! — McCoy correu imediatamente até ele. — Jim, 
ele ainda está vivo! 

Chang se levantou. 
— Meu Deus — suspirou Kirk. — O que aconteceu aqui? 
Os olhos de Chang estavam ensandecidos de ódio. — Você finge 

ignorância? 
— O que aconteceu? — exigiu Kirk. 
— Você estropiou nosso campo gravitacional com um disparo direto de 

torpedo, e dois tripulantes da Frota Estelar vieram a bordo com botas 
magnéticas e fizeram isto! — rugiu Chang, com um movimento do braço em 
direção aos mortos, a Azetbur e a Gorkon. — Nós somos testemunhas/ 

Kirk virou-se, atônito. 
— Jim! — McCoy lutava para libertar-se dos braços dos guardas de 

segurança e alcançar Gorkon. 
— Ele é um médico! — Kirk virou-se para Chang. — Deixe-o ajudar... 
— Como posso confiar... — começou o general. 
A voz de McCoy foi ainda mais alta. — Vocês têm um cirurgião? 
— Nós tínhamos!. — urrou Chang. 
— Então deixem-me ajudar! 
Chang relanceou os olhos com incerteza para a cena de Azetbur 

segurando Gorkon em seus braços; então, relutante, fez sinal para os 



guardas. 
McCoy apressou-se para o lado de Gorkon e mostrou uma mesa de 

conferência próxima. — Preciso de um pouco de luz. Podemos levá-lo até a 
mesa? 

Os klingons levantaram cuidadosamente o chanceler até a mesa. 
Apertado entre Azetbur e McCoy, Jim permanecia próximo à cabeça de 
Gorkon e forçava-se a não vacilar diante da visão dos ferimentos do klingon. 
Parecia impossível que ele ainda estivesse vivo; o feixe do phaser deixara 
uma linha sangrenta do peito ao abdômen. 

Com o general Chang rondando sobre seu ombro, McCoy analisou 
Gorkon uma vez mais, e então, acionou um estimulador sônico e começou a 
tentar curar o ferimento. O chanceler agitou-se e gemeu. — Segurem-no. — 
disse McCoy. Sua voz estava firme, mas suas mãos tremiam. 

Kirk inclinou-se para a frente e gentilmente forçou os braços do klingon 
moribundo para baixo. Seus dedos ficaram manchados de sangue quente. 
Apesar da dificuldade que fora para ele a confrontação com os klingons, 
Kirk não tinha inimizades com Gorkon. Na verdade, ele agora percebia que 
gostava e respeitava o chanceler e acreditava sinceramente nele — mais do 
que podia dizer sobre qualquer outro klingon no aposento. Gorkon tinha a 
visão de enxergar além da guerra, além das tradições klingons. E se o 
perdessem agora... 

— Bom Deus — sussurrou McCoy. — Ele perdeu muito do que quer 
que seja essa coisa. 

Kirk fitou o rosto de Gorkon. O tom de bronze do chanceler tornara-se 
esmaecido. Em pânico, Jim relanceou os olhos para McCoy. — Você pode... 

— Jim, — a voz do médico estava alquebrada — eu sequer conheço a 
anatomia dele. — Com desespero crescente, ele passou o estimulador sobre 
o torso de Gorkon uma segunda vez, então, olhou pra Kirk e meneou a 
cabeça. 

— Os ferimentos não estão fechando. 
Gorkon gemeu e estendeu os braços. Suas mãos seguraram os pulsos de 

Kirk. 
— Você o está matando! — gritou Kerla ao lado de McCoy. Chang 

investiu contra o médico. 
Jim o manteve longe. — Não! 
Gorkon gemeu outra vez, então ficou silencioso. Seu toque amoleceu e 

as mãos caíram. 
— Chanceler Gorkon, — gritou McCoy — pode me ouvir? Chanceler! 

Gorkon continuou quieto. 
— Pai! — gritou Azetbur. 



McCoy abriu a gola de Gorkon freneticamente. 
— Magro...? — perguntou Jim, sentindo como se estivesse observando a 

última chance de paz da humanidade morrer diante de seus olhos. 
— Ele foi para uma espécie de prisão. Volte, droga! — McCoy 

praguejou para Gorkon e então deu uma pancada no peito do klingon. 
O chanceler abriu os olhos e fixou-os sobre no rosto de Jim. 
— Você está bem? — Gorkon perguntou debilmente. 
Jim ouviu sua própria voz dizendo a Spock: Eles são animais. Deixe-os 

morrer... 
Não, Jim tentou sussurrar. Não permita que isso termine assim. 
Os olhos do chanceler reviraram, sua mandíbula abrandou. 
Alarmado, Kirk olhou rapidamente para McCoy. O médico fitava 

descrente o indicador vermelho brilhante de sua sonda. 
— Eu o perdi — sussurrou McCoy, trêmulo. 
Kirk foi até ele, tentou puxá-lo dali. Azetbur aconchegou o pai nos 

braços. 
Chang encarou os dois humanos com uma expressão de triunfo sombrio. 

— Segundo o Artigo um-oito-quatro das Leis Interestelares, eu os coloco 
sob prisão. Vocês são acusados do assassinato do chanceler do Alto 
Conselho. — Ele fez um gesto para os guardas. 

— Ele apenas tentou salvá-lo! — gritou Kirk, furioso não por si mesmo 
mas sim por McCoy, que jamais perdera um paciente com facilidade, não 
importasse a gravidade da situação. 

Chang passou uma ordem para os guardas. 
Jim estava atônito demais para sequer lutar enquanto os klingons 

levavam a ambos embora. 
 
Azetbur embalou seu pai morto como uma criança. 
Durante sua vida, ele fora bastante sábio para reservar sua confiança para 

apenas uns poucos: sua falecida esposa, sua filha, o general Korrd. Mas ele 
cometera o erro de confiar em James Kirk, e Kirk o matara. 

Mesmo agora, dominada pela dor, esse fato fazia pouco sentido para 
Azetbur, mas ela estava além da razão. Ela sabia somente que seu pai 
morrera sem o conforto de saber que sua filha o sucederia, que realizaria sua 
missão de paz. 

Mesmo no repouso da morte, sua expressão mostrava exaustão e tensão. 
Azetbur suavizou gentilmente os traços de cansaço — e então sobressaltou-
se quando as mãos de Kerla surgiram em ambos os lados do rosto de 
Gorkon. 

Chang ajoelhou-se ao lado deles, à cabeça de Gorkon, e cuidadosamente 



levantou as pálpebras do chanceler com os polegares. 
Um som rouco começou baixo na garganta de Kerla. 
— Não! — Azetbur empurrou-lhes as mãos. Ela sabia o que pretendiam: 

enviar seu pai para a vida após a morte de um modo condizente com um 
guerreiro, com um grito que avisava aos mortos de sua chegada. 

Kerla e Chang fitaram-na confusos. 
— Não. — repetiu, estabilizando a voz. — Meu pai queria paz, ele não 

era um guerreiro. Eu conheço seus desejos. Ele veio para quebrar as 
tradições, não para mantê-las. 

Kerla fez um movimento rápido e furioso, como se fosse empurrá-la e 
continuar a cerimônia sem sua permissão, mas Chang levantou um braço 
para impedi-lo. 

— Faça como ela deseja — disse calmamente. Ele se levantou e indicou 
a Kerla que fizesse o mesmo. 

O klingon mais jovem retraiu-se e deu um passo atrás, os olhos 
brilhantes de raiva e tristeza. A expressão fria de Chang mostrava um ódio 
muito profundo. 

Eles a deixaram sozinha, para abraçar seu pai e sussurrar-lhe promessas. 



 

SEIS 
 
 
Os oficiais superiores haviam se juntado na ponte e ouviam solenemente 

enquanto Uhura os encarava. 
— Eles foram presos — disse ela, sua própria expressão atônita — pelo 

assassinato do chanceler Gorkon. 
Exteriormente Spock não reagiu, mas ele estava cheio de remorso, não 

só pelos apuros de seus amigos, como também pela morte de Gorkon, por 
seu próprio bem e pelo bem do Império Klingon e da Federação. Com 
Gorkon presidindo o Alto Conselho, a paz parecera um objetivo alcançável. 
Agora parecia mais uma vez encontrar-se no campo das improbabilidades. 

Por que é uma constante, perguntou-se o vulcano, que o Universo resista 
à mudanças favoráveis, especialmente no campo da política? Por que é que 
aqueles que mais certamente instigam tal mudança — não importa quão 
racionais, quão razoáveis, quão humanas e necessárias — são também os que 
mais certamente são assassinados ou depostos antes de verem suas reformas 
sendo instituídas? 

— Senhor Spock, — gritou Chekov — temos que fazer alguma coisa! 
Os outros — Scott, Uhura, Valeris — viraram-se para Spock em 

expectativa. 
Ele aprumou-se. Não estava nem um pouco surpreso com a virada dos 

acontecimentos. Sabia que havia uma possibilidade dos klingons reagirem 
prendendo o capitão, mas ele também sabia que Kirk tinha a melhor 
possibilidade em convencê-los de que ele não dera nenhuma ordem de 
disparar na Kronos. E não havia dúvida de que o capitão percebera que, se 
ele tivesse permanecido a bordo da Enterprise, os klingons teriam aberto 
fogo. 

Não, o capitão era a escolha lógica para ir. Ainda assim, Spock não 
podia livrar-se inteiramente da ponta de culpa bem humana, que sentia 
agora. 

Ele fora o responsável por envolver Kirk e a Enterprise nesta missão. E, 
como prometera, ele encontraria um meio de retirar Kirk da situação atual. 

— Eu assumo o comando desta nave às zero-dois-trinta horas. — disse 
Spock. — Uhura, notifique a Base da Frota Estelar. Explique exatamente o 
que ocorreu e peça instruções. 

— Sim, senhor. — Ela moveu-se para obedecer à ordem. 



Ele virou-se e encontrou Valeris fitando-o, uma sobrancelha levantada 
em descrença. — Mas, capitão Spock, — protestou ela — não podemos 
permitir que eles sejam levados como prisioneiros até o planeta natal dos 
klingons. 

Ele olhou-a calmamente, perguntando-se se ela detectara a implicação 
emocional de sua declaração. 

Aparentemente o fizera, pois acrescentou rapidamente: — É lógico 
presumir que o doutor e o capitão são inocentes de quaisquer crimes, não é? 
Baseado no que conhece do caráter deles... 

— Sinto-a como uma suposição racional, sim. Mas os klingons não têm 
os anos de experiência que eu tenho tido em lidar com o doutor e o capitão. 
A eles, portanto, falta a base para fazer tal suposição. 

— Mas já que nós a fizemos, não deveríamos interferir? 
— O que sugere, tenente? Abrir fogo contra a nave klingon não nos fará 

recuperar o capitão, e um encontro armado era precisamente o que ele 
desejava evitar. Tampouco podemos simplesmente transportá-los para a 
Enterprise, uma vez que a Kronos ergueu os escudos. 

— Devemos ao menos não perder de vista para onde estão sendo 
levados, senhor — interpôs-se Scott. — Eu... 

— Eu já resolvi essa questão, Sr. Scott. Seremos capazes de seguir os 
movimentos do capitão. 

A tripulação fitou-o atônita. 
— Como você conseguiu... — começou Valeris. 
— O tempo é precioso, tenente — interrompeu Spock. — Devemos nos 

empenhar em averiguar o que aconteceu aqui hoje. De acordo com nossos 
bancos de dados, esta nave disparou aqueles torpedos. 

— De jeito nenhum! — protestou Scott. 
— Senhor Scott, esqueça-se disso. Por favor, me acompanhe até a sala 

de torpedos. — Spock dirigiu-se para o elevador. 
— E se não pudermos juntar as peças do que aconteceu? — perguntou 

Chekov. — E daí, senhor? 
Spock suspirou. Ele também teria preferido evitar a questão. — Então, 

Sr. Chekov, estará nas mãos dos diplomatas. 
Ele ficou aliviado quando Chekov não lhe perguntou o que viria se isso 

acontecesse. 
 
Sarek, embaixador de Vulcano, sentava-se ao lado do embaixador 

romulano no escritório do presidente da Federação e ouvia polidamente 
enquanto Kamarag, seu equivalente klingon, relatava o caso de seu governo 
contra Leonard McCoy e James Kirk. 



Infelizmente, era o argumento mais lógico e racional que Sarek jamais 
ouvira Kamarag expor. Sarek conhecia James Kirk — tocara sua 
consciência, sentira sua lealdade e admiração pelo filho de Sarek, Spock. 
Sarek uma vez confiara a Kirk uma tarefa difícil: recuperar o corpo de Spock 
para que ele fosse reunido a seu katra. Kirk não falhara. 

Sarek também conhecia Leonard McCoy, apesar de nunca ter tocado a 
mente do doutor. Mas Spock confiara o bastante em McCoy para torná-lo o 
receptáculo de seu espírito, seu katra, momentos antes de sua morte. O fato 
revelava muito sobre o caráter do doutor. 

Era verdade que tocara a mente do capitão antes de Kirk saber da morte 
de seu filho David por mãos klingons, e antes de sua amante, Carol Marcus, 
sofrer ferimentos em um ataque klingon. Mas mesmo que houvesse espaço 
no coração de Kirk para abrigar ódio por causa dos seus, Sarek sabia que ele 
jamais poderia abrigar uma intenção de assassinato. 

Se a Sarek fosse pedido que escolhesse os três humanos em quem mais 
confiava, ele teria dado os nomes de sua esposa Amanda, do capitão James 

T. Kirk e do Dr. Leonard H. McCoy. 
Ele, portanto, duvidava da opinião de Kamarag quanto à questão: que 

Kirk ordenara que a Enterprise disparasse na nave klingon com a intenção 
específica de afetar o sistema gravitacional e, então, ordenar que tripulantes 
da Frota Estelar fossem até a Kronos e assassinassem o chanceler. 

Em primeiro lugar, Kirk era por demais sagaz para realizar uma tentativa 
de assassinato de maneira tão ruidosa. Em segundo lugar, a ação era 
inconsistente com o comportamento usual de Kirk. 

— O chanceler do Alto Conselho está morto, — disse Kamarag — 
resultado de um ataque não provocado enquanto viajava para ver você sob 
uma bandeira de trégua em uma missão de paz. — Ele direcionava suas 
palavras para o presidente da Federação, que suspirou e passou os dedos pela 
testa como se tentasse adiar a chegada de uma dor de cabeça. Ra-ghoratrei 
era Delta, de pele pálida, cabelos brancos e no momento tinha numerosas 
preocupações, não sendo a menor delas a de prevenir uma guerra. 

— O capitão Kirk foi legalmente preso pelo crime. — continuava 
Kamarag em um tom razoável pouco característico. — Posso lembrá-lo que 
ele e o Dr. McCoy foram à Kronos Um de livre e espontânea vontade. 
Nenhum desses fatos está em discussão, Sr. Presidente. 

— Eu exigirei uma investigação completa. — prometeu Ra-ghoratrei. — 
Pode ter certeza que cooperaremos com todo nosso poder para chegar à raiz 
da questão. Nesse meio tempo... 

— Nesse meio tempo — Kamarag terminou por ele — esperamos que a 
Federação submeta-se aos artigos da Lei Interestelar que vocês declaram 



compartilhar. O capitão Kirk e o Dr. McCoy responderão a julgamento pelo 
assassinato do chanceler Gorkon. 

Os lábios do presidente afinaram-se. — Fora de questão. — Ele virou-se 
para Sarek. — Embaixador, deve haver algum meio de extraditar esses 
homens... 

— Eles são culpados! — gritou Kamarag. — Eles mataram o chanceler! 
Segundo as Leis Interestelares... 

— Eu não acredito que o capitão Kirk e o Dr. McCoy sejam culpados 
dos crimes de que são acusados — começou Sarek calmamente, ignorando o 
discurso do klingon. — A evidência contra eles parece, no máximo, 
circunstancial. 

— Circunstancial! — explodiu Kamarag. — A Enterprise disparou 
contra a Kronos Um\ Então, oficiais da Frota Estelar desceram a bordo e 
chacinaram friamente dezenas de inocentes, incluindo o chanceler! Isto é, 
claramente, nada mais do que vingança contra nós, por Kudao e Themis — e 
por David e Carol Marcus! E Kirk arquitetou tudo isso. Eu deveria saber que 
era impossível haver paz enquanto Kirk ainda vivesse! 

— A Enterprise aparentemente disparou contra a Kronos. — Sarek 
declarou calmamente. — E dois indivíduos usando uniformes da Frota 
Estelar cometeram os assassinatos. Diga-me, embaixador, alguém já 
testemunhou ter ouvido Kirk transmitir as alegadas ordens para matar? 

O rosto de Kamarag ensombreceu-se. — Sr. Presidente! Nosso estimado 
colega é claramente preconceituoso nesta situação, apesar de sua declaração 
de ser apenas influenciado pela lógica. Seu filho é o imediato de Kirk... 

— E enviado especial da Federação, que abriu negociações com seu Alto 
Conselho, no interesse da paz. Sr. Presidente, — disse Sarek — eu 
compartilho de uma certa responsabilidade pessoal nesta questão, mas sou 
obrigado a concordar com a interpretação legal de meu estimado colega: 
Kirk e o Dr. McCoy foram apropriadamente presos, e os klingons estão 
dentro de seus direitos ao julgá-los. 

O presidente fitou-o infeliz. Sarek sabia que isso não era o que ele 
gostaria de ouvir. Tampouco era o que Sarek gostaria de dizer, mas era a 
verdade. Legalmente a Federação estava, de mãos atadas pelas Leis 
Interestelares, a deixar que o julgamento prosseguisse, pois havia evidência 
circunstancial suficiente para acusar Kirk e McCoy pelo crime. 

Ele não mencionou que havia outros meios, não inteiramente legais, de 
extraditar os dois homens. Tais métodos estavam além da esfera de ação dos 
presentes — apesar de não estar além da esfera de certos oficiais da Frota 
Estelar, sendo um deles um parente muito próximo do embaixador vulcano. 

O presidente virou-se para o romulano com as esperanças desvanecendo-



se. — E qual é a posição do governo romulano, embaixador Nanclus? 
O rosto de Nanclus era duro e ilegível como o de um vulcano. — Na 

ausência de instruções específicas de meu governo, devo concordar com 
meus colegas. 

— Mas, certamente, — disse Ra-ghoratrei exasperado — não pode 
acreditar que James Kirk assassinou o chanceler do Alto Comando. 

Nanclus fingiu relutância. — Sr. Presidente, eu não sei no que acreditar. 
— Estou esperando por sua resposta, Sr. Presidente — insistiu Kamarag. 

Ra-ghoratrei fechou os olhos por um longo momento, abriu-os e suspirou. 
— Este presidente não está acima da lei. 
Apaziguado, Kamarag levantou-se, curvou-se e saiu. 
O intercom da mesa soou. — Sr. Presidente, o Comando da Frota Estelar 

está aqui vindo de São Francisco. 
Ra-ghoratrei suspirou, assoberbado. — Mande-os entrar. 
Três oficiais entraram. Sarek reconheceu dois deles: o contra-almirante 

William Smillie, comandante em chefe da Frota Estelar, e o almirante 
Cartwright. O terceiro era um jovem tenente que Sarek nunca vira antes. Os 
oficiais curvaram-se para os dois diplomatas sentados e voltaram sua atenção 
para Ra-ghoratrei. 

— Senhor Presidente — disse Cartwright. 
O presidente assentiu. — Almirante Cartwright... Bill... tenente... 
Cartwright falou com urgência. — Sr. Presidente, não podemos permitir 

que cidadãos da Federação sejam seqüestrados. 
Ra-ghoratrei acariciou a testa num movimento ausente. — Receio termos 

acabado de passar por tudo isso com o embaixador klingon. Até ter um 
relatório completo, sou obrigado a seguir as Leis Interestelares. 

Smillie e Cartwright enrijereceram-se e trocaram olhares. Então 
Cartwright assentiu para o tenente. 
— Senhor Presidente — disse ele — preparamos a Operação 

Recuperação baseados no aumento acelerado do terrorismo entre o Império 
Klingon e a Federação. Senhor, podemos entrar, salvar os reféns e sair 
dentro de vinte e quatro horas, com uma média aceitável em perdas de 
homens e equipamento. Temos a tecnologia para... 

— Suponha — Ra-ghoratrei interrompeu-o, irritado — que você 
precipite uma guerra em escala geral? 

O tenente aprumou-se orgulhosamente. — Então, com bastante 
franqueza, Sr. Presidente, podemos zerar os cronômetros. O presidente fitou-
o, agastado pelo entusiasmo do jovem humano. 

— Senhor Presidente, — acrescentou Nanclus — eles estão vulneráveis. 
Jamais haverá um tempo melhor. 



Ra-ghoratrei encontrou o olhar de Sarek como se dissesse: E você? 
Também pensa que é razoável arriscar a guerra ? 

Sarek abaixou os olhos. Ele era um vulcano, obrigado a controlar suas 
emoções, mas nesse momento a tentação de mostrar seu desgosto era grande. 
Ele conhecia bem os reféns, e sabia que eles prefeririam morrer a precipitar 
uma guerra. 

— Quanto mais esperarmos, menos acessíveis serão os reféns, senhor. — 
incitou Cartwright. 

O presidente fez uma pausa. — Eu terei isso em mente, almirante. Creio 
que é tudo. 

Cartwright virou-se para sair, mas o contra-almirante Smillie retardou-
se. — Senhor. 

O presidente olhou para ele. 
— Eles literalmente salvaram este planeta, e o senhor sabe disso. 
Sarek sabia que ele se referia à misteriosa sonda que certa vez rompera 

com o clima da Terra e teria transformado o planeta em uma região desértica 
e gelada não fosse a intervenção de Kirk e sua tripulação. 

— Eu sei disso — replicou Ra-ghoratrei taciturno. — E agora temo que 
eles terão que salvá-la novamente. Indo a julgamento. 

Ele fez um gesto para que partissem. Smillie hesitou por meio segundo, 
então virou-se e seguiu Cartwright. Ra-ghoratrei colocou a cabeça nas mãos 
e massageou as têmporas por um instante antes de olhar para Sarek. 

— Quero a tripulação da Enterprise em meu escritório amanhã de 
manhã. Sarek piscou. Ele duvidava que a tripulação da Enterprise tivesse 
qualquer intenção de voltar para a Terra no momento, mas não seria nada 
sábio mencionar suas suspeitas ao presidente. Em vez disso, falou: — Eles 
ainda estão no espaço, Sr. Presidente... adjacente à Zona Neutra Klingon. 

Ra-ghoratrei estreitou os olhos pálidos. — Então diga a seu filho para 
voltar para cá antes do fim da semana. Eu não quero que a Enterprise se 
envolva nisso mais do que já está. 

— Claro, Sr. Presidente. — Sarek respondeu suavemente, sabendo que, 
mesmo como pai ou como embaixador vulcano, ele não tinha jurisdição 
sobre Spock em suas habilidades como oficial da Frota Estelar. Apesar de 
sua dor de cabeça, o presidente o perceberia logo e a ordem para que a 
Enterprise retornasse seria dada pelo Comando da Frota. 

Mesmo assim, Sarek tinha toda a certeza de que Spock se recusaria a 
obedecer. 

 
Horas após a morte de seu pai, Azetbur respondeu à campainha 

instruindo que a porta de seus aposentos fortemente iluminados se abrisse. O 



corpo de Gorkon já fora incinerado sem estardalhaço ou cerimônia. No 
Império, a vida era curta demais e os recursos preciosos demais para serem 
desperdiçados com os mortos. 

O general Chang entrou com seu jeito sombrio e, como sempre, por 
demais formal. Ela não se levantou, mas sentou-se na escuridão e o estudou. 

Ele se curvou. — Minha senhora Azetbur — disse, usando o tratamento 
arcaico para indicar respeito não apenas pelo título, mas para mostrar que se 
aproximava dela não como nova chefe do Alto Conselho e sim como um 
amigo de seu pai. 

Ela sempre presumira que sua aversão a Chang fosse recíproca, mas em 
meio a sua dor, sua cortesia antiga pareceu-lhe singularmente tocante. 

Hábil Chang. Você pode ser um guerreiro, mas você também é 
habilidoso como diplomata. 

Ele fitou o aposento e franziu as sobrancelhas. — Você não tem 
guardas? 

— Os meus foram mortos — Azetbur replicou cansada. — Os de meu 
pai estão mortos ou feridos. Eu vejo pouco sentido em resistir ao inevitável, 
general. Se Kirk estivesse vindo me matar, ele já o teria feito. — Seu tom de 
voz cresceu em desafio. — Por que veio? Há algum problema com os 
prisioneiros? 

Chang caminhou em sua direção, com uma postura de urgência contida. 
— Não, minha senhora. Eles estão... seguros. Eu vim para informar-lhe que 
é hora de falar com a Federação. — Fez uma pausa. Pela primeira vez desde 
que o conhecia, um olhar de incerteza passou-lhe pelas feições. — E para 
avisá-la para tomar precauções. Não é sábio ficar sem medidas de segurança. 
Talvez no presente você não se preocupe com sua própria segurança, mas lhe 
rogo que não pense em sua perda, mas na necessidade do Império. Se for 
morta, quem continuará o trabalho de seu pai? 

— Por que não você, general? — Não pôde manter a voz livre de ironia. 
Se ele a sentiu, não mostrou nenhum sinal por cortesia. 

— Sou um soldado. Eu era conselheiro de seu pai...e amigo, mas nunca 
estávamos de acordo. — Ele sorriu tenuemente. — Creio que ambos estamos 
conscientes de que eu não seria um sucessor à altura. Sei mais de matar do 
que de viver... e no momento nosso povo deve aprender como sobreviver. 
Você não mais tem o que temer de Kirk, mas há outros, alguns deles a bordo 
desta nave... 

— Quem? — exigiu Azetbur. 
Ele encontrou-lhe diretamente o olhar. — Kerla. 
Ela recuou em protesto mudo, incapaz e sem qualquer desejo de acreditar 

no que ouvira. Ele começou a falar rapidamente para convencê-la do 



contrário. — Devo falar abertamente, e rápido, porque temo que o perigo 
para você seja grande. 

— Eu não acredito nisso — sussurrou Azetbur, apesar de seus 
pensamentos começarem a correr. Ela não falara nem vira Kerla após o 
assassinato de Gorkon. Presumira que ele a deixara sozinha agora para 
chorar em particular pela morte de seu pai... 

Ela sempre se perguntara sobre a mudança de ideais que fizera com que 
Kerla, um guerreiro confesso, jurasse lealdade a Gorkon e cortejasse sua 
filha. Ele a teria amado somente como um caminho para o poder? Teria ele 
ajudado de algum modo aos assassinos — talvez até mesmo fosse a força 
motivadora por detrás do ataque — pretendendo desde o início tornar-se 
consorte da chanceler? 

Estaria ele de algum modo ligado a Kirk? Ou Kirk simplesmente agira 
antes que Kerla tivesse a oportunidade? 

O pensamento acrescentou nova dor a sua tristeza. Ela estreitou os olhos 
para Chang. — Que provas você tem? 

— Sem provas — admitiu Chang. — Apenas suspeitas. Instinto nascido 
da experiência com traição. Eu não lhe peço que acredite em mim ou que 
tome qualquer atitude contra Kerla, apenas tome as precauções necessárias. 
E não confie em ninguém. Nesse meio tempo deixe-me assegurar-lhe, pela 
vida de seu pai, que eu faça tudo o que é necessário para sua proteção. Eu 
lhe prometo, minha senhora, que chegará em segurança para a conferência 
de paz. — Sua expressão ficou mais sombria. — Eu juro, por minha vida. — 
Curvou-se uma vez mais. — Permita-me servir-lhe de guarda até que possa 
ir para os aposentos do chanceler. 

Antes que ela pudesse responder, ele saiu. Azetbur esperou que as portas 
se fechassem atrás dele antes de abaixar a cabeça e colocá-la entre as mãos. 

 
Em seu posto no leme da Enterprise, após a partida de Spock e Scott, 

Valeris ainda não resolvera a ambigüidade que sentia no que se referia à 
situação com os klingons. Pelas Leis Interestelares os klingons estavam 
tecnicamente dentro de seus direitos ao prender o capitão Kirk e o Dr. 
McCoy, mas Valeris conhecia um meio de lograr a existência de tais 
restrições. 

Ela sentia-se desconcertada por sua explosão emocional na ponte, 
quando dissera a Spock que não podiam abandonar Kirk e McCoy. Não 
pretendera sugerir o envolvimento da nave em combate. Não pretendera 
sugerir nenhuma ação para o momento. Ela apenas sabia que era necessário 
tomar alguma atitude. 

Spock estivera logicamente correto, como sempre. Não havia ação que 



pudesse ser realizada no momento, para resgatar o capitão e o doutor, que nã 
levasse a precipitar uma guerra. E um vulcano, é claro, não tomaria 
diretamente nenhuma atitude para precipitar uma guerra. 

Ele interpretara mal suas pretensões, mas não o fizera em relação à 
emoção em sua voz e era por isso que estava envergonhada. Apesar de seu 
elogio anterior, ela sentia-se uma vez mais como sendo um desapontamento 
para ele, a única pessoa a quem queria impressionar. 

Ela girou para observar o comandante Chekov deixar o posto a seu lado 
e caminhar até o console de comunicações, onde a comandante Uhura ouvia 
tensamente o que Valeris suspeitava que fossem ordens da Frota Estelar. 
Realmente, mesmo de onde estava sentada ela podia detectar a tênue gritaria 
que saía do aparelho de ouvido de Uhura. Os olhos da humana estavam 
estreitados de dor por causa do volume; sua postura falava ao mesmo tempo 
de raiva, desapontamento e teimosa resolução. 

As ordens eram claramente o que ela não queria ouvir. 
Valeris não conhecia o capitão, apesar de já ter ouvido falar bastante 

sobre ele. Mas ela conhecia e admirava Spock e sabia que este humano, 
Kirk, devia ser realmente um humano valioso, uma vez que Spock o 
considerava como amigo. E ele inspirara uma lealdade incomum nesses 
oficiais excepcionalmente bem dotados, que haviam dado as costas à 
designações para avanço de carreira para poderem servir ao lado de Kirk. 

Ela observava quando Uhura virou-se para Chekov e disse, em uma voz 
calma, que Valeris achou incongruentemente cômica com a barulheira em 
seus ouvidos: — Temos ordens para voltar já. 

A testa de Chekov enrugou-se de preocupação. Ele fez eco à declaração 
de Valeris da noite anterior: — Não podemos abandonar o capitão Kirk e o 
Dr. McCoy. — Ele olhou para o restante da tripulação, como se procurasse 
ajuda. 

Com hesitação, Valeris levantou-se de sua cadeira e aproximou-se deles. 
— É claro que não... — começou Uhura e então interrompeu-se quando 

cruzou com o olhar de Valeris. Chekov virou-se para ela em expectativa. 
Valeris reteve a respiração. Uma vez mais ela sentia sua resolução 

dividida entre dois cursos de ação. Como vulcana, queria seguir o caminho 
mais lógico, que pressupunha aderência irrestrita às regulamentações, mas 
ela também queria salvar o capitão e o doutor a qualquer preço. 

Suspeitava que Spock sentia-se do mesmo modo, porém, como capitão 
da Enterprise, ele se sentiria compelido a seguir ordens — a menos que a 
tripulação cooperasse em prover-lhe um meio de lograr aquelas ordens sem 
necessariamente desobedecê-las. 

— Há quatrocentos anos, no planeta Terra, — Valeris disse a Chekov e 



Uhura — os trabalhadores cujas vidas eram ameaçadas pela automação 
jogavam seus sapatos de madeira, chamados de sabots, dentro das máquinas 
para pará-las. Por isso o termo "sabotagem". 

Ela não precisou explicar mais. O olhar de Uhura aqueceu-se pela 
compreensão e então ficou vago enquanto dizia com uma entonação de 
computador: — Estamos sofrendo de uma má função técnica. Todos os 
sistemas de reserva estão inoperantes. 

— Excelente — disse Chekov com um sorrisinho; então meneou a 
cabeça levemente para remover o sorriso. Ele forçou uma expressão 
sombria. — Isto é muito ruim. Quem dirá ao capitão Spock? 

— Uma colega vulcana? — perguntou Uhura, impassível. Eles fitaram 
Valeris. 

Ela sentiu vontade de sorrir. Gostava destes humanos — de sua lealdade, 
sua habilidade em improvisar diante de crises. Tendo sido criada como 
humana, ela se sentia muito mais confortável entre eles do que entre sua 
própria gente. Fora uma das inúmeras razões pela qual pedira uma 
designação a bordo da Enterprise, em vez de uma nave só de vulcanos. Os 
padrões humanos eram, de longe, muito menos rígidos. Comparado a seu 
comportamento emocional e irracional, o de Valeris era julgado perfeito, 
lógico. Os humanos não eram muito de notar lapsos de controle. 

Ocorrera-lhe que talvez Spock tivesse escolhido servir a bordo da 
Enterprise pela mesma razão. 

Valeris não sorriu para seus co-conspiradores. Em vez disso, manteve a 
expressão cuidadosamente impassível e demonstrou sua cumplicidade 
dirigindo-se para o elevador — e Spock, que encontrava-se na sala de 
torpedos. 

No instante em que virou-se e fitou as portas do elevador que se 
fechavam, ela teve uma visão rápida de suas expressões surpresas. 

 
A pedido de Ra-ghoratrei, Sarek permaneceu no aposento e ouviu 

pacientemente o presidente consultar seus conselheiros civis. 
— Como o embaixador comentou, — o Dr. Thlema, um xenopsicólogo 

de Andor especializado na cultura klingon, apontou polidamente sua antena 
azul na direção de Sarek — os klingons são bastante capazes de utilizar de 
lógica quando convém a seus propósitos. Concordo com Kamarag; o caso 
contra Kirk e McCoy é irrefutável. E se interferirmos, se tentarmos uma 
missão de resgate, isso provavelmente provocará uma guerra. 

Ra-ghoratrei assentiu, suas mãos hermeticamente fechadas sobre a mesa, 
seus olhos leitosos estreitados sob sobrancelhas brancas. — Então concorda: 
sem intervenções. 



Thlema retrocedeu surpreso. — Ao contrário. Estou apenas delineando o 
cenário mais provável. Eu disse que seria provável, mas não certo, que 
causasse uma guerra. Mas se não reagirmos, os klingons compreenderão isso 
como fraqueza, o que nos colocará em uma péssima posição de negociação 
quanto aos termos de um tratado de paz. Francamente, acho que os riscos de 
um ataque militar rápido para salvar Kirk e McCoy são aceitáveis. Uma 
guerra contra os klingons não deve ser temida — não no presente momento. 
Eles estão em desvantagem e sabem disso. 

Os lábios de Ra-ghoratrei estreitaram-se em uma linha fina. Ele levou os 
longos dedos pálidos até a testa e esfregou-os nela, como se apagasse 
pensamentos preocupantes. 

Sarek fechou os olhos e ouviu as palavras de Nanclus: Eles estão 
vulneráveis. Jamais haverá um tempo melhor... 

Havia uma crescente hostilidade entre os romulanos e o Império 
Klingon, o comércio mútuo diminuía. Os romulanos nada tinham a ganhar e 
tudo a temer de uma aliança entre os klingons e a Federação. Sarek duvidava 
que o governo romulano estivesse fazendo de tudo em seu poder para 
influenciar a Federação a cortar relações com o Império Klingon. Na 
verdade, a guerra seria uma vantagem para os romulanos. 

Sarek esperara ouvir tais palavras de Nanclus. Não se surpreendera de 
ouvi-las do Almirante Smillie e do Almirante Cartwright. 

Mas agora, ao ouvi-las das bocas dos conselheiros civis da Federação, 
Sarek começou a perceber quão alarmante era a proximidade da Galáxia com 
o precipício de uma guerra. 

Henry Mulwray, um humano de meia-idade, falou. Sarek não conhecera 
Mulwray antes desta reunião, apesar de ter ouvido falar com freqüência 
sobre ele. Mulwray era o maior fornecedor de armamentos defensivos da 
Frota Estelar — apesar dos rumores dizerem que pelo menos parte de sua 
riqueza fora acumulada devido a vendas ilegais de armas para clientes não 
pertencentes à Federação. Sarek via somente uma razão para a presença de 
Mulwray na reunião: fornecer a informação que ele agora oferecia a Ra-
ghoratrei. 

— Tem todo nosso apoio, Sr. Presidente. — Mulwray disse 
sombriamente. — Minhas fábricas podem elevar a produção de armamentos 
até o máximo em menos de uma semana. 

O tom de Ra-ghoratrei era duro, ele sequer encontrou o olhar do 
andoriano. — Muito obrigado, Henry. Neste momento estamos pressionando 
os canais diplomáticos. 

— É claro. — assegurou-o Mulwray. — Ninguém quer uma guerra. Ra-
ghoratrei gesticulou e Sarek percebeu que era hora de falar, e rápido. 



— Se eu puder, Sr. Presidente... Ra-ghoratrei o fitou. 
— O mais importante — lembrou-o Sarek — é manter vivo o processo 

de paz. Se o novo chanceler está tão disposto, talvez possamos estabelecer 
uma condição, assegurar-nos que estes homens não serão executados. 
Então... 

Uma voz urgente filtrou-se pelo intercom de Ra-ghoratrei, cortando-o: 
— Sr. Presidente, o novo chanceler do Alto Conselho Klingon está 
chamando. 

O presidente virou-se para olhar o visual na parede mais distante e os 
outros o imitaram. 

Azetbur, suntuosa e esplêndida em suas novas vestimentas, surgiu. 
Muito interessante, pensou Sarek. A seu lado, o Dr. Thlema soltou um 
pequeno som de surpresa. A liderança klingon geralmente excluía as fêmeas 
como sendo intrinsecamente inadequadas, o que significava que Azetbur 
devia ser uma competidora excepcionalmente qualificada — ou ela tinha 
defensores excepcionalmente poderosos. 

A escolha deixou Sarek esperançoso. Ele conhecera Azetbur e sabia ser 
ela uma das mais fervorosas seguidoras da política de seu pai. O espectro da 
guerra retraiu-se ligeiramente na consciência de Sarek. Talvez ainda 
houvesse chance para um tratado de paz. 

— Senhor Presidente, — disse Azetbur, ignorando as reações de 
surpresa que sua aparição provocara — fui nomeada chanceler do Alto 
Conselho em lugar de meu pai. 

Ra-ghoratrei já se recuperara e tinha uma expressão de solidariedade. — 
Madame Chanceler, minhas sinceras condolências por sua recente perda. 
Quero assegurar-lhe que este ato vergonhoso... 

Ela afastou as questões pessoais com um gesto de sua mão e falou com 
tal força e intensidade que seus ouvintes permaneceram sentados, imóveis, 
atônitos pela transformação. Ela realmente assumira o papel do pai. Sarek 
percebeu que até mesmo ouvia um traço da entonação de Gorkon em seu 
discurso. — Sr. Presidente, vamos ao ponto: você quer que a conferência 
prossiga, e assim o queria meu pai. Eu o encontrarei em uma semana — após 
ter a oportunidade de inteirar-me dos detalhes de sua posição — com uma 
condição: não extraditaremos os prisioneiros, e vocês não tentarão salvá-los 
em uma operação militar. — Fez uma pausa para dar mais peso às próximas 
palavras. — Consideraremos quaisquer tentativas como um ato de guerra. 

Ra-ghoratrei relaxara de alívio às primeiras palavras, e então 
empalidecera ainda mais diante das últimas. Ainda assim seu tom e 
expressão eram cordiais. — Espero com ansiedade encontrá-la na próxima 
semana, Madame Chanceler. Espero que seja nossa convidada aqui na... 



— Após os acontecimentos recentes — disse bruscamente Azetbur — 
compreenderá que prefiro um local neutro. E pelos interesses quanto à 
segurança, mantenhamos a localização em segredo. 

Ra-ghoratrei sorriu fracamente. — Como desejar, Madame Chanceler. 
Como resposta, a tela escureceu abruptamente. O presidente virou-se para 
seus conselheiros. 

— Eu farei o que for preciso para evitar uma guerra... — virou-se para 
fitar Sarek — mesmo ao custo das vidas dos amigos de seu filho. 



 

SETE 
 
Azetbur virou-se lentamente para fitar seu Conselho. 
Dos conselheiros de seu pai, apenas dois, Chang e Kerla, permaneciam e, 

no momento, ela não confiava em nenhum deles. 
Desejava os conselhos do velho Korrd, mas sua condição ainda era 

grave. Devido à sua idade avançada, os ferimentos nele infligidos pelos 
assassinos de Gorkon demoravam a curar. 

Ela estudou Kerla à procura de sinais de traição. Suas maneiras diante 
dos outros eram excessivamente formais, como sempre. Seu comportamento 
com ela, quando estavam a sós, seria fingimento? 

Com um floreio, Kerla desenrolou planos de combate e os expôs diante 
dela. Chang permanecia atrás, sem qualquer comentário, e os observava a 
todos cuidadosamente — como um predador, pensou Azetbur, sempre em 
silêncio, sempre observando. Ela seguiria suas palavras até o fim. Não confie 
em ninguém. Nem mesmo em Chang. 

— Ataque-os agora, Madame Chanceler, enquanto ainda podemos! — 
gritava Kerla. 

Ela inclinou-se para a frente para estudar os planos desapaixonadamente. 
— Ataque. — insistiu o general Khmarr, jovem, jovem demais, até 

mesmo mais jovem que Kerla e ansioso por combates — ou seremos 
escravos em seus mundos! 

— Podemos obter a força o que eles propõem que dividamos! disse 
Frokh, gesticulando para o mapa estelar. O general Grokh não era tão jovem, 
mas ele tampouco poderia ser considerado de na meia-idade. 

Azetbur estava perturbada pelo fato de que as mentes mais experientes 
do Império haviam sido perdidas no ataque. De seus conselheiros restantes, 
Chang era o mais astuto, o mais experiente. Logicamente deveria agora 
depender dele mais do que nunca, mas compartilhava do medo de seu pai 
por ele. Ela se atreveria a confiar nele? 

E se não podia confiar em Kerla, confiar em Chang, então não havia 
mais ninguém no Conselho em quem ela poderia confiar — a não ser nela 
mesma e em seu pai morto. 

Por que os assassinos haviam permitido que ela permanecesse viva até 
agora? 

Ela suspirou cansada e olhou para Grokh — Você não parece 
compreender nossa situação, general. A guerra é... obsoleta. Como estamos 



em perigo de nos tornarmos. 
O tom de Kerla continha uma reprimenda. — Melhor morrer de pé do 

que viver de joelhos. 
— Isso não era o que meu pai desejava... 
Chang interrompeu-a suave e secamente. — Ele foi morto pelo que 

desejava. 
O rosto de Azetbur fechou-se quando ela se lembrou do momento em 

que o corpo de seu pai ficou inerte em seus braços. 
Ela ouvira dizer que Kirk tinha o coração de um klingon. Após refletir, 

ela agora acreditava que isso era verdade. Um klingon que procurava 
vingança pela morte de um membro da família — um filho, uma 
companheira — não teria confiado tal tarefa a outros. 

Kirk viera a bordo da Kronos para certificar-se de que Gorkon estava 
morto. Não importava que pagasse com a própria vida, e com a de seu 
amigo, pela satisfação. 

Para completar o ciclo, Azetbur agora iria se certificar do destino de 
Kirk. Mas ela o faria de um modo que não prejudicasse tudo pelo que 
trabalhara seu pai. 

Ela encarou Chang. — Kirk deve ter um julgamento justo. 
— A lei klingon seguirá seu curso — Chang disse carrancudo. 
— Não. Kirk deve ter um julgamento de acordo com as Leis 

Interestelares. — Os três generais mais jovens começaram a protestar. Ela os 
ignorou. — Você representará o Estado, general Chang. 

O olho bom de Chang estreitou-se. — A Federação pagará caro. 
— Não a Federação. O processo de paz deve prosseguir. — A voz de 

Azetbur tornou-se um sussurro. — Kirk. Kirk deve pagar pela morte de meu 
pai. 

Chang curvou-se. — Com prazer, Madame Chanceler. 
 
Spock estava na sala de torpedos fitando o impossível. 
Ao lado dele, Scott estudava a mesma leitura do terminal e balançava a 

cabeça. — É como lhe disse, Sr. Spock: o inventário ainda registra todos os 
torpedos. 

— Ainda assim os bancos de dados insistem que nós disparamos — 
refletiu o vulcano. — Impossível que a Enterprise tivesse disparado na nave 
klingon — porém Spock testemunhara o ataque com seus próprios olhos. 

Ou não? 
Ele virou-se para Scott. — Um dos computadores está mentindo. 
Scott franziu o cenho. — Um computador não pode mentir, senhor. 
Interiormente, Spock divertiu-se pela observação do engenheiro. O 



vulcano tornara-se tão acostumado a ouvir as expressões figurativas do 
discurso humano que ele próprio usava-as ocasionalmente. Dado o estado 
nervoso do engenheiro, Spock resolvera ser literal. 

Ele assentiu. — Correto, Sr. Scott. Portanto devemos checar os torpedos 
visualmente. 

— Isso poderia levar horas! 
— Apesar disso... — falou Spock. Levariam algumas horas para os 

klingons transportarem o capitão e o doutor para o local do julgamento e 
para conduzir o julgamento em si. E Spock não conhecia outro meio para 
proceder. 

— E se estiverem todos nos lugares? — perguntou Scott. 
Spock tomou fôlego e o soltou. — Então alguém a bordo desta nave 

forjou uma entrada do banco de dados. 
Era a possibilidade mais plausível, uma possibilidade que descobriu ser 

desagradável de contemplar. 
Não lhe ocorreu considerar Kirk como um suspeito. 
Os dois homens fitaram Valeris quando ela entrou na sala. 
— Capitão Spock. — disse ela. — Nomearam a filha de Gorkon como 

chanceler. Eu ouvi o relatório. 
Scott soltou um som baixo e meneou a cabeça. — Aposto que aquela 

vagabunda klingon matou o pai. 
Spock lançou-lhe um olhar agudo, atônito pela profundidade do ódio na 

voz de Scott e lembrou-se intensamente do encontro com Jim Kirk após a 
reunião com o almirante Smillie. — Seu próprio pai? 

— É uma velha história, senhor. — Valeris falou calmamente. Quando 
Spock a fitou, acrescentou — Patricídio como meio para chegar ao poder 
tem sido praticado há séculos no Império Klingon. 

— Como já o foi na Terra — Spock relembrou-a. — e na cultura 
romulana. O fato de ter sido praticado não prova de jeito nenhum que 
Azetbur... 

— Eles não dão o mesmo valor à vida que nós damos, Spock. — Scott 
interrompeu-o secamente. — Você sabe disso. Ouça o que digo: ela não 
derramou uma droga de lágrima. 

Spock experimentou uma sensação de frustração que ameaçava cair na 
futilidade. Como é que eles salvariam o capitão sem provocar uma guerra e 
então tentar estabelecer relações de paz com os klingons se tal atitude 
persistia entre os oficiais graduados da Frota Estelar? — Isso é dificilmente 
conclusivo, Sr. Scott, já que os klingons não possuem canais lacrimais. — 
Ele virou-se para Valeris antes que o engenheiro pudesse reagir. — Alguma 
resposta da Frota Estelar à nossa mensagem, tenente? 



— Sim, senhor. 
Spock notou-lhe a hesitação e estudou-a intensamente. 
— E...? 
Diante do exame minucioso, ela se aprumou e sua expressão tornou-se 

imediatamente impassível. — A comandante Uhura tem tido dificuldades 
técnicas, senhor. 

— Curioso. — Spock falou com suavidade. Ele estava perfeitamente 
preparado para comandar a Enterprise sozinho e liberar a tripulação de 
quaisquer obrigações em seguir suas ordens, mas ele também percebeu que a 
tripulação insistiria em ajudá-lo na missão e que por isso seriam 
considerados tão culpados quanto ele. 

Uhura, aparentemente, providenciara um meio que os livraria a todos da 
Corte Marcial. 

— Muito bem. — disse à Valeris. — Por vinte e quatro horas 
concordaremos que esta conversação não aconteceu. 

— Uma mentira? — Ela não se encolheu com a palavra, nem tampouco 
seu tom de voz indicava desaprovação. 

— Uma omissão. — Spock corrigiu-a. — Depois disso... 
Scott ouvira a troca com ansiedade crescente. Ele não podia mais conter-

se. — Em vinte e quatro horas não teremos sequer uma pista de onde está o 
capitão! 

— Eu sei precisamente onde ele estará. — disse Spock. 
Scott ficou boquiaberto diante do vulcano. — Onde? 
 
Enquanto a Kronos Um viajava em velocidade de dobra para casa e para 

o julgamento de Kirk, Azetbur peneirava as notas de seu pai, preparando-se 
para a conferência. 

Ela se mudara para os aposentos de Gorkon, parcialmente pela 
insistência de Chang: a cabine do chanceler era melhor equipada com 
aparelhagens de segurança, mais facilmente defendida por guardas. Ela 
temera que isso pudesse renovar sua dor, mas estar cercada pelas coisas de 
seu pai trouxera-lhe um curioso conforto. Ela agora sentava-se na cadeira de 
leitura de Gorkon, onde pela última vez ela o vira inteiro, e massageava o 
vale profundo entre as sobrancelhas, enquanto as cerrava por causa do visor 
brilhante. 

As notas de Gorkon estavam incompletas. Ele aparentemente mantinha 
muito de sua estratégia de negociação em sua cabeça. Azetbur lembrava-se 
de tudo o que ele discutira com ela, em particular e na presença de outros 
conselheiros, mas também sabia que ele mantivera muita coisa para si 
mesmo. 



Ele não confiara em seu próprio Alto Conselho. E eu, Azetbur pensou 
sombriamente, devo seguir-lhe os passos. Ela confiara completamente em 
Kerla e ainda o amava — mas as palavras de Chang semearam a dúvida. Ela 
não podia confiar em ninguém, nem mesmo em Chang, que ficara 
encarregado de garantir sua segurança. Nesses dias seu humor dividia-se 
entre dois extremos: algumas vezes ela queria urgentemente viver, levar o 
trabalho de Gorkon adiante; outras vezes ela perdia todo o desejo de 
continuar, pois lhe parecia inútil tentar. Suspeitava que não viveria o 
bastante para assinar um tratado de paz com a Federação, mas que talvez 
vivesse para ver Kirk ser julgado. Isso deveria ser suficientemente 
satisfatório. 

Porém, diferentemente de seu pai, ela não tinha um sucessor em quem 
confiar. 

Azetbur fechou os olhos ardentes, e então os abriu quando o visor 
sinalizou. Ela pressionou o controle. A figura que surgiu foi a do guarda, 
Katris, do lado de fora de seus aposentos. 

— Madame Chanceler, — disse ele, suas palavras tão rígidas e 
ponderadas quanto suas feições imensas — o brigadeiro Kerla deseja falar-
lhe em particular em seus aposentos. 

Ela se endireitou e suspirou inadiavelmente. — Deixe-o entrar. 
Katris assentiu. A tela ficou branca e então mostrou o mesmo relatório 

que os dois guardas externos viam; que Kerla não carregava nenhuma arma 
escondida a não ser o phaser que lhes entregara. 

Mesmo que estivesse armado, Azetbur não sentiria medo. Ela estava 
pronta para morrer desde o assassinato. Além do mais, sua conversa seria 
monitorada de três diferentes localidades da nave. 

Ela não se levantou quando Kerla entrou. Sabia precisamente o porquê 
dele ter vindo após ter-lhe permitido um breve período de lamentação; sabia 
que seria mais fácil para ambos se ela fosse direta e cruel. 

No instante em que as portas se fecharam atrás dele, seu comportamento 
formal desvaneceu-se. Ele andou rápido até ela, ajoelhou-se a seu lado e 
segurou-lhe o pulso. 

Ela não resistiu, porém cedeu sem resposta quando ele levou-lhe a palma 
aberta até o rosto. Seu braço estava flácido e ela se forçou a fitá-lo sem 
qualquer emoção, sem calor. Era difícil: ele era forte, cheio de fogo. Ela 
desejava acariciar-lhe os longos cabelos negros, enterrar a cabeça neles e 
confortar-se com o cheiro deles, como ela o fizera há somente poucos dias 
atrás. 

Ele pareceu não notar-lhe a frieza. — Zeta, vamos tomar os votos esta 
noite. Agora não há nada que nos impeça. 



Nada, pensou Azetbur, agora que meu pai está morto. 
Ele tentou puxá-la para mais perto, mas ela resistiu, afundando-se na 

cadeira. Ele olhou para ela, aturdido. 
— O que foi, Zeta? Eu não lhe permiti tempo suficiente? Se foi isso, 

imploro o teu perdão. 
Ela forçou sua expressão a permanecer fria. — As coisas entre nós 

mudaram, brigadeiro Kerla. 
Ele lentamente soltou-lhe o pulso e retirou a mão. Ela viu raiva nele, viu-

o lutar para contê-la. — Eu não compreendo. 
— Você era leal a meu pai? — perguntou-lhe bruscamente. A pergunta o 

surpreendeu. Ela pretendera simplesmente terminar o relacionamento sem 
explicações. Tola, disse a si mesma. Se as suspeitas de Chang estiverem 
corretas, você acabou de assinar sua própria execução. 

Desta vez Kerla não escondeu sua fúria perante o insulto à sua honra. 
Azetbur observou-o sem reagir. Se Kerla estava apenas encenando, ele 
realmente era um grande ator. 

— O que está sugerindo, chanceler? Que traí Gorkon? Que fui 
responsável por sua morte? — Ele ficou de pé. — Eu nem sempre 
concordava com ele. Nunca fiz segredo disso. Mas eu fiz um juramento de 
fidelidade a ele! Eu não preciso repeti-lo para que ele seja válido! 

— Você fez um juramento de fidelidade a mim. 
A observação diluiu-lhe a raiva. Ele agachou-se para fitá-la nos olhos. — 

Eu farei tal juramento com alegria, chanceler. Você tem minha lealdade, 
pensei que soubesse. 

— Sei? — ela perguntou suavemente. 
Ela esperava que a pergunta o enfurecesse novamente. Em vez disso, ele 

fitou-a intensamente e abaixou-se, uma das mãos no braço da cadeira de 
Gorkon. 

— Você está enfurecida pela morte de seu pai. — finalmente falou 
Kerla, com gentileza desarmante. — Eu não ouço suas palavras de acusação, 
você não quis dizê-las. Você tem muitas coisas na cabeça. Após a 
conferência de paz,, falaremos novamente, quando tiver voltado a si. — Ele 
inclinou-se para tocar-lhe a mão. 

Ela a retirou. — Não. Não falaremos nisso depois, mesmo que eu 
sobreviva. Não falaremos novamente. Você não virá mais a meus 
alojamentos, a não ser para assuntos oficiais. 

— Azetbur... 
Ela chamou o guarda. Kerla levantou-se rápido, zangado. 
— Você não confia em mim. — disse ele com a voz baixa e seca. — 

Chegará a hora em que você se arrependerá de ter me mandado embora. 



Ela voltou para sua leitura e não se permitiu observá-lo partir. 
 
McCoy estava de pé ao lado de Kirk no centro do Tribunal e estava 

amedrontado. 
Não que os klingons os tivessem tratado mal. Ao contrário, eles haviam 

tomado conta dos prisioneiros muito melhor do que o doutor previra. Ele e 
Jim haviam sido colocados em uma cela confortável, com camas planas, e 
lhes fora fornecida comida decente, se é que se importassem com o fato dela 
ser klingon. Não que ele tivesse conseguido comer mais do que um pedaço. 

Azetbur continuava com a política humana de seu pai, descobriu McCoy, 
encolhendo-se ao perceber a evolução semântica da palavra "humana". A 
única parte degradante era ter-lhe sido negado um banho e o barbear-se. 

E McCoy estava suando bastante. 
Os klingons estavam sendo gentis demais. O que significava que 

estavam economizando para alguma coisa. 
Provavelmente para isto. A sala do Tribunal era uma curiosa mistura de 

catedral e circo: um estádio cavernoso, arrumado em fileiras circulares 
ascendentes, escavadas em rocha pontiaguda. 

E no centro, bem na base, estava o banco de réus dos prisioneiros, um 
cercado circular que chegava à cintura de McCoy. O banco dos réus estava 
iluminado por um facho de luz, e o resto da caverna tinha uma luz difusa, 
sombreada. McCoy semicerrou os olhos e pode ver apenas as câmeras 
suspensas no alto das paredes de pedra. 

A princípio, a percepção o deixara até mais nervoso, pois todos na 
Galáxia poderiam assistir ao desastre. E então ele percebeu com esperança 
que Spock e a tripulação da Enterprise também estariam assistindo. 

Ele sondou as protuberantes fileiras altas quando a chanceler Azetbur, 
belamente majestosa e intocável, entrou com sua entourage. Ele não a vira 
ou falara com ela desde a noite em que seu pai morrera, quando ela estivera 
sem palavras pela dor. A visão dela o fez ter esperança. Azetbur, como seu 
pai, era razoável, compassiva, inteligente. Ela certamente não poderia 
acreditar que o capitão conspirara para matar Gorkon... 

A audiência começou a cantar, suavemente a princípio, aumentando para 
um rugido poderoso até que McCoy sentiu-o sob a sola de seus pés: — Kirk! 
Kirk! Kirk! KIRK!  

O doutor agarrou a beira do cercado para que seus joelhos cambaleantes 
não o traíssem. Jim não reagiu. Ele permanecera morosamente silencioso 
durante a provação. McCoy sabia que a morte do chanceler o atingira fundo. 
Jim lamentava por Gorkon, como um ser vivo e como a última esperança de 
paz na Galáxia, e estava triste pelo ódio que o possuíra desde a morte de 



David e dos ferimentos de Carol — o mesmo ódio que motivara os 
assassinos. 

McCoy também não tivera muita vontade de conversar. Ele admirara e 
respeitara Gorkon tanto quanto todos aqueles que o haviam conhecido — 
mas o chanceler morrera porque McCoy, um oficial médico da Frota Estelar, 
não tivera como requisito o estudo da anatomia klingon. Claro, ele poderia 
ter aprendido por si mesmo, mas estava sempre tão ocupado e, além do mais, 
a teoria sempre fora a de que as naves da Federação permaneciam em 
território da Federação e jamais se encontravam com os klingons. 

Teoricamente. 
Ou será que a presunção subliminar era tão horrível que não podíamos 

admiti-la nem para nós mesmos? perguntou-se McCoy. Que uma vida 
klingon não valia a pena ser salva... 

O canto da multidão tornou-se tão alto que ele não mais podia pensar. O 
advogado de defesa — de pele escura, ombros largos e de constituição 
poderosa — entrou na arena. McCoy estivera por demais agitado em sua 
primeira e única breve reunião que não se lembrava do nome dele. 
Lembrava-se apenas de sua surpresa diante do fato do jovem e agradável 
klingon parecer sinceramente interessado em tentar ajudar seus clientes, 
apesar de oferecer-lhes pouca esperança de um veredicto favorável. 

O advogado entregou dois aparelhos de aparência pouco familiar a 
McCoy e Kirk. McCoy pegou um, olhando-o com as sobrancelhas franzidas 
até que o advogado mostrou-lhe como segurá-lo. Jim entendeu e inclinou-se 
para gritar no ouvido de McCoy. 

— Tradutores! 
McCoy assentiu e segurou seu tradutor junto à orelha, enquanto o 

general Chang emergia das sombras. A audiência aquietou-se em 
expectativa. 

Prisioneiros, acusação, defesa, pensou McCoy. Mas onde estão o Juiz e 
os jurados? 

O general começou a falar, com uma expressão de incrível presunção e 
satisfação. McCoy lançou-lhe um olhar penetrante, convencido de que 
Chang estivera esperando por este momento por um longo tempo. Ele 
ajustou seu tradutor contra a orelha e ouviu. 

— O Estado mostrará — disse Chang — que a Enterprise disparou 
contra a Kronos Um sem qualquer provocação, estando o chanceler e seus 
conselheiros tranqüilos por um falso sentimento de segurança depois de um 
convite de jantar formal a bordo da nave do capitão Kirk às dezenove e trinta 
horas dessa mesma noite. — Ele virou-se para Kirk com um sorriso leve e 
insultante. — Você nega isso? 



— Kirk! Kirk! — vaiavam os espectadores. 
McCoy ouviu o barulho de metal contra pedra e fitou a escuridão 

diretamente atrás deles a tempo de ver rapidamente as feições 
fantasmagoricamente pálidas do juiz. 

A multidão aquietou-se. 
— O prisioneiro responderá — ordenou o juiz. Ele usava uma luva 

tachonada à qual estava presa uma esfera de metal sem brilho que McCoy 
percebeu servir como martelo. 

Um músculo pulou no maxilar de Jim. — Eu não nego que os convidei 
para jantar. 

— Você estava bêbado durante o jantar? — perguntou Chang 
brandamente. 

— O quê? — Jim perguntou de volta, confuso e furioso. 
— Não é um fato — continuou Chang — que você serviu cerveja 

romulana, uma bebida ilegal na Federação devido à sua potência 
esmagadora? 

— A bebida foi servida. — admitiu Jim. McCoy olhou para baixo e 
balançou a cabeça. 

Por que nosso advogado não protesta? Isso é uma droga de um 
julgamento de exibição. 

 
— Isso é uma droga de julgamento de exibição — disse calorosamente o 

contra-almirante Smillie para o presidente Ra-ghoratrei. Ele não queria 
guerra, mas conhecia tanto Jim Kirk quanto Leonard McCoy — dois dos 
melhores oficiais da Frota Estelar. Eles haviam servido bem à Federação e 
iam se reformar. Mereciam um destino melhor do que aquele. 

Se ao menos conseguisse persuadir Ra-ghoratrei a tentar alguma coisa 
em termos de uma missão de salvamento... Uma vez que Kirk e McCoy 
estivessem a salvo, os diplomatas poderiam ir e limpar os cacos. Smillie 
tinha certeza de que a situação dos klingons era por demais desesperadora 
para eles tentarem uma guerra. Ele olhou agudamente para Sarek, a quem 
imputava a responsabilidade pela relutância de Ra-ghoratrei. 

Sarek não reagiu. O presidente também ignorou Smillie, a atenção toda 
voltada para os procedimentos do julgamento. 

Smillie suspirou e voltou sua atenção para a tela. 
 
McCoy observava enquanto Chang pavoneava-se para frente e para trás 

diante do cercado dos prisioneiros. 
— E você ainda mantém que sua nave não disparou na Kronos Um? 

Você teria como saber se ela o fizesse? Ora, capitão. O registro mostra 



claramente que não havia outras naves no setor. 
— Não havia outras naves no setor. — confirmou Kirk. 
Diabos, Jim. McCoy queria gritar-lhe, você está tentando conseguir-nos 

a pena máxima? 
— Você teve oportunidade de rever os bancos de dados de sua nave 

durante aquela noite? 
— Eu chequei os bancos de dados, sim. — respondeu Jim, duro. 
— E o que eles informavam? 
Jim hesitou. — Que nós disparamos dois torpedos fotônicos. Mas... 
O restante de sua resposta ficou afogado pelos gritos da multidão. 
Chang deu um desmaiado sorriso odioso. — A testemunha está liberada 

— no momento. 
Ele saiu em largas passadas enquanto o juiz martelava pedindo ordem. 
O medo de McCoy transformou-se em verdadeiro ódio quando ele 

reconheceu a próxima testemunha: um dos guardas do chanceler Gorkon, 
menos seu braço direito. O braço poderia ter sido recolocado — e, se 
estivesse por demais afetado, reclonado — e recolocado, ou no máximo, 
substituído por uma prótese. Mas a acusação escolhera usar esta vítima 
desafortunada para jogar com a simpatia da platéia. 

Ou talvez o guarda tivesse escolhido, assim como Chang, rejeitar 
intervenção médica e manter seu desfiguramento como uma bandeira de 
coragem. 

O advogado de defesa aproximou-se da vítima. — Diga-nos o que viu na 
noite que o chanceler Gorkon foi assassinado. 

O guarda assentiu. — Sofremos disparos da Enterprise... 
— Que esta observação seja retirada dos registros. — O advogado virou-

se e levantou uma mão na direção do juiz. — A testemunha assume que a 
Kronos Um foi atingida pela Enterprise, mas não tem conhecimento direto 
do fato. 

— Negado. — entoou o juiz. 
O advogado suspirou e dirigiu sua atenção para a sua testemunha. — 

Continue. 
— Após o primeiro disparo, — disse o guarda — perdemos nosso campo 

gravitacional. Então dois membros da Frota Estelar vieram descendo em 
nossa direção. 

— Talvez eles apenas vestissem uniformes da Frota Estelar... — 
começou o advogado. 

Chang falou das sombras. — Atento para o fato dessa declaração ser 
puramente especulativa. 

— Assim aceito. — disse o juiz. — Coronel Worf, estamos interessados 



em fatos, não em teorias. 
O coronel Worf — um nome singular para um klingon, não me espanta 

que eu não tivesse me lembrado, pensou McCoy — conteve sua frustração e 
continuou seu questionamento. — Você viu seus rostos? Poderia identificá-
los caso os visse novamente? 

O guarda hesitou. — Não. Mas eles eram humanos, tenho certeza disso. 
Worf inclinou a cabeça ceticamente. — Se não viu os rostos, como sabe 

que eram humanos? 
Deus o abençoe, McCoy direcionou seu pensamento agradecido para 

Worf. Você está tentando, você realmente está tentando. 
— Eu não pude... eu não... eu não dei uma boa olhada neles, foi isso o 

que eu quis dizer. Mas posso dizer que eram humanos. 
— Hmm. — Worf deu meia volta pensado, então virou repentinamente e 

atirou uma pergunta à testemunha assustada. — Se o campo gravitacional 
não estava funcionando, como esses homens podiam estar andando? 

— Eles pareciam estar usando botas gravitacionais. — disse o guarda. 
Um murmúrio percorreu a multidão, o coronel Worf parecia arrependido por 
ter perguntado. — Sem mais perguntas. 

Chang deu um passo à frente para assumir o comando. — Eles 
dispararam contra você? — perguntou ao guarda. 

O klingon assentiu. — Com phaser padrão da Frota Estelar. Eles 
adentraram os aposentos particulares do chanceler. Pudemos ouvir mais 
disparos de phaser. Eles então voltaram pelo caminho que vieram. 

— Em direção à sala de transporte? 
— Sim, senhor. 
— Obrigado. — Falou Chang solicitamente. — Isso é tudo. O guarda 

saiu. Chang virou um olho brilhante para McCoy. 
— Doutor McCoy, qual é sua situação médica atual? 
McCoy sentiu um frêmito de medo ao som de seu próprio nome, mas ele 

encarou Chang abertamente e, de propósito, interpretou mal a pergunta. Pro 
diabo se ele iria fazer alguma coisa para tornar o trabalho de Chang mais 
fácil. 

— Afora um pouco de artrite — respondeu elegantemente — eu diria 
muito boa. 

Próximo a ele, Jim quase sorriu. 
Chang não estava se divertindo. Ele fitou o doutor silenciosamente. 

McCoy afastou o olhar primeiro. 
— Tenho sido cirurgião de nave por vinte e sete anos e atualmente 

oficial médico chefe a bordo da Enterprise. Em três meses devo deixar o 
banco. 



Chang franziu as sobrancelhas diante da expressão. 
— Deixar...? 
— Reformar. 
— Ah. — Chang disse suavemente. — Acredito que também tenha 

consumido cerveja romulana na sala dos oficiais na noite em questão, não é 
doutor? 

— Protesto! — gritou Worf com tal força que McCoy surpreendeu-se. 
— Mantido. — replicou o juiz, para surpresa geral. 
— Todos bebemos — a voz de McCoy tremeu de raiva. — Mas isso não 

significa... 
O juiz interrompeu. — General Chang, vá ao ponto ou abandone esta 

linha de interrogatório. 
Chang respondeu ao pedido com um gracioso assentimento, então 

estudou McCoy com uma expressão diabolicamente presunçosa. — O 
chanceler Gorkon ainda estava vivo quando você o examinou a primeira 
vez? 

— Quase morto. — McCoy abaixou a voz enquanto se lembrava. 
— Já salvou pacientes que estavam "quase mortos" como ele estava? 
Por um instante a raiva, a culpa e a dor deixaram McCoy sem palavras. 

— Eu não tinha... — Ele vacilou, envergonhado pela lembrança. — Eu não 
tinha o conhecimento necessário de anatomia klingon. 

O grande salão ficou silencioso. As palavras de McCoy ecoaram. 
— Você disse que está para se reformar. — Chang persistiu gentilmente. 

— Posso lhe perguntar: suas mãos tremem? 
— Protesto! — gritou Worf. 
McCoy empinou o queixo e fitou Chang com ódio visível, sem 

consciência de que Jim colocara uma mão confortadora em seu ombro. Uma 
meia dúzia de epítetos raciais obscenos referentes aos klingons vieram a sua 
mente, os quais ele ansiava por proferir para Chang e nenhum deles se 
aplicava, em sua própria mente, a Azetbur e seu falecido pai. 

— Indeferido. — ribombou o juiz. 
— Eu estava nervoso. — McCoy disse veementemente. 
— Você foi incompetente! — Chang inclinou-se no cercado e gritou no 

rosto de McCoy. Jim moveu-se em sua direção, ameaçador. — Se foi 
deliberado ou resultante da idade combinada com a bebida, esta Corte irá 
determinar. 

— Eu tentei salvá-lo! — A voz de McCoy partiu-se. — Eu estava 
desesperado para salvá-lo! Ele era a última chance no Universo para a paz 
real! — Ele fitou as sombras, na direção de Azetbur, na esperança que ela 
compreendesse. 



— A própria chanceler testemunhará que as mãos do réu tremiam. 
McCoy curvou a cabeça, envergonhado. 

Chang deu um passo atrás e gesticulou pretensiosamente para Kirk. — E 
agora chegamos ao arquiteto deste caso trágico, capitão James Tiberius Kirk. 
Afirmo, capitão, que você estava procurando vingar-se da morte de seu filho. 

Jim empalideceu sob a luz forte. — Isso não é verdade! 
Chang continuou sem descanso. — Que, como instrumento de política 

da Federação ou agindo em sua própria iniciativa bêbada, você e seus 
companheiros conspiradores atacaram a Kronos Um e friamente 
assassinaram o chanceler do Alto Conselho. Então você e o Dr. McCoy 
foram a bordo para se certificar que o trabalho estava completo. 

— Protesto! — bradou o coronel Worf. — O capitão Kirk não foi 
identificado como o assassino. 

O juiz pareceu ligeiramente aborrecido, ansioso para acabar com os 
trâmites legais. — Mantido. 

— Ofereço aos registros uma citação do diário pessoal do capitão Kirk. 
— Chang fez um sinal para alguém que estava no fim do aposento. 

A voz gravada de Kirk encheu o aposento: "Eu nunca confiei nos 
klingons e jamais o farei... nunca fui capaz de perdoá-los pela morte do meu 
filho..." 

Um murmúrio explosivo encheu o aposento. O juiz bateu com sua luva 
de metal pedindo silêncio. McCoy virou-se para Jim, que permanecia duro e 
sem expressão a não ser por uma imensa descrença em seus olhos. Não era 
verdade, não era verdade, McCoy dizia a si mesmo. A fita tinha que ter sido 
falsificada. Ele fitou Kirk a espera de confirmação, mas Jim recusou-se a 
encontrar seus olhos. 

— Essas palavras são suas? — perguntou Chang. 
— Sim. — sussurrou Jim. McCoy o fitou, mudo de horror. 
— Ditas por você? 
— Sim. 
— Mais alto, por favor — insistiu Chang. — Não podemos ouvi-lo. 
Jim aprumou-se e disse firmemente: — Essas palavras foram ditas por 

mim. McCoy fechou os olhos e desistiu de todas as suas esperanças. 
 
Da ponte da U.S.S. Excelsior, o capitão Sulu observava. 
Antes de começar o julgamento, Sulu nada sabia sobre as circunstâncias 

envolvendo o assassinato de Gorkon - exceto que Kirk era inocente. Quanto 
a isso não podia haver dúvida — pelo menos, não na cabeça de Sulu — 
mesmo depois de ter ouvido a declaração registrada de Kirk. E ele tinha 
certeza que a Federação, a Frota Estelar e até mesmo os klingons estavam 



conscientes do fato. 
Conforme o julgamento prosseguia, a raiva de Sulu crescia. Ele não via a 

tripulação da Enterprise há vários anos e ver o capitão e o Dr. McCoy em 
tais circunstâncias era profundamente doloroso, apesar de ter sido forçado a 
sorrir diante da resposta irreverente de McCoy à pergunta sobre sua condição 
médica. Logo tornou-se claro que os klingons não tinham intenção de 
conduzir um julgamento justo. Também ficou claro que a Frota Estelar e a 
Federação não tinham intenção de fazer alguma coisa a esse respeito. Eles 
iam deixar que Kirk e McCoy servissem como bodes-espiatórios, 
ostensivamente para evitar uma guerra, enquanto os verdadeiros assassinos 
permaneciam impunes. 

Sulu não queria a guerra. Mas ele sabia que os assassinos de Gorkon sim. 
Se sacrificar Kirk e McCoy trouxesse a paz, os assassinos fariam qualquer 
coisa que fosse necessária para destruir essa paz. O sacrifício seria em vão. 

Sulu tomou uma decisão, uma decisão que poderia custar-lhe a carreira 
na Frota Estelar. Essa não era a primeira vez que precisava correr tal risco 
por um determinado capitão e uma determinada tripulação. 

— Comunicações. — disse ele, girando sua cadeira. Rand virou-se em 
expectativa. — Senhor? 

Ele abaixou a voz até um tom confidencial. — Envie para o comandante, 
Enterprise: "Estamos prontos para ajudá-lo. Capitão Sulu. U.S.S. Excelsior". 
Junte nossas coordenadas. Use um canal de segurança. 

Rand hesitou enquanto levantava, surpresa, suas sobrancelhas de um 
ouro pálido. — Isso é sensato, senhor? Isto é, dada a situação... 

O olhar de Sulu silenciou-a no meio da frase. Ele não precisava se 
explicar. Anos antes, Rand servira a bordo da Enterprise sob o comando de 
Kirk. 

— Sim, senhor. — disse ela. 
Infeliz, Sulu voltou seu olhar para a tela. 
 
A bordo da Enterprise, Uhura se forçava a desviar sua atenção do 

julgamento para a comunicação que chegava. A mensagem do capitão da 
Excelsior trouxe-lhe um sorriso íntimo. Ela voltou-se para Spock. — Sulu 
está nos fornecendo sua posição e nos dizendo que está de sobreaviso. 

O olhar do vulcano não abandonou a tela. — Ele está se colocando em 
uma posição bastante incômoda. — murmurou Spock. 

Não pior, pensou Uhura enquanto se voltava para observar o julgamento, 
do que a posição em que Spock logo se colocaria — se ela conhecia seus 
vulcanos. 

 



Kirk inclinou-se cansado contra o cercado, enquanto o coronel Worf 
estendia os braços em apelo a um juiz que presidia acima deles. 

— Protesto, Vossas Excelências! As idéias políticas de meus clientes não 
estão em julgamento aqui. 

Jim a tudo ouvia com um desprendimento repentino, exaurido pelas 
emoções que o questionamento de Chang lhe evocara. 

A morte de Gorkon o atormentava. No momento, o julgamento e 
qualquer sentença que pudesse seguir lhe pareciam sem sentido. Apenas 
duas coisas importavam: que os assassinos de Gorkon fossem levados à 
Justiça e que o processo de paz continuasse. Jim estava incapacitado de fazer 
qualquer uma delas no momento, mas suspeitava que Spock encontraria um 
meio de realizar a ambas. 

Ouvir suas palavras anteriores sobre David sendo repetidas diante do 
Tribunal haviam-no deixado atônito. Os klingons não poderiam ter obtido 
seu diário pessoal sem a ajuda de um conspirador a bordo da Enterprise — 
um conspirador que poderia muito bem ainda estar a bordo dela. Ele podia 
apenas esperar que Spock já tivesse chegado à mesma conclusão. 

Próximo a ele, McCoy levou exausto o rosto até as mãos, derrotado. 
Jim sentiu pena dele, misturada com um repentino e curioso 

desprendimento. Será que o doutor pensara que eles realmente tinham 
alguma droga de chance de serem considerados inocentes? McCoy parecia 
frustrado, escandalizado pela resposta honesta e completamente 
incriminatória do capitão. 

Não teria importado se tivesse mentido. Nada do que ninguém fizesse 
aqui importava. Os juizes ainda assim o considerariam culpados. Ele 
compreendera o fato no momento que ouvira o excerto de seu diário pessoal. 

Chang movera-se para mais perto do cercado dos réus — circulando 
como um falcão, pensou Kirk, preparando-se para matar. — Ao contrário. — 
começou o general, sua voz aumentando lentamente. — As idéias e os 
motivos do capitão Kirk são o centro desta questão. O registro desse oficial 
mostra que o acusado é um carreirista oportunista, insubordinado e sem 
princípios, com uma história de violação do elo de comando quando a ele 
interessava. 

— Na verdade, — continuou — o registro mostrará que o "capitão" Kirk 
já foi uma vez "Almirante" Kirk e que o Almirante Kirk foi rebaixado por 
assumir os problemas com as próprias mãos em desafio às regulamentações 
e leis. — Ele girou e precipitou-se sobre Kirk, agarrando a beirada do 
cercado. — Você nega ter sido rebaixado por essas acusações, capitão? 

Kirk hesitou e ajustou o tradutor contra sua orelha, fingindo não ter 
compreendido. 



Chang enfiou seu rosto no de Kirk e gritou, as veias saltando em seu 
pescoço. — Não espere pela tradução! Me responda agora! 

— Não responda! — gritou Worf, inclinando-se no outro lado do 
cercado. Ele virou-se e lançou uma mão súplice para os juizes. — Protesto! 

Jim sabia qual seria a resposta antes mesmo dela vir. 
— Protesto negado. O prisioneiro responderá à pergunta. 
— Não posso negar. — disse Kirk. 
Os lábios de Chang curvaram-se para cima em triunfo. — Você foi 

rebaixado. 
— Sim. 
McCoy gemeu baixinho. 
— Por insubordinação. — continuou Chang. 
Jim deu de ombros arrogantemente. — Na ocasião eu desobedeci ordens. 
— E você estava obedecendo ou desobedecendo ordens na noite em que 

arranjou o assassinato do chanceler Gorkon? 
— Eu pro... — começou o advogado de defesa. 
— Eu não estava ciente do assassinato até ir a bordo de sua nave! — 

gritou Jim. 
Os olhos de Chang abriram-se em exagerada surpresa teatral. — Você 

nega que a Enterprise disparou contra a Kronos Um? 
— Bem, eu... 
— Você nega — disse Chang, mais alto — que seus homens desceram a 

bordo da Kronos Um e atiraram no chanceler? 
Jim enrijeceu-se quando compreendeu para onde estava direcionada a 

lógica do general. Chang não era menos do que brilhante, e não havia 
sentido em tentar resistir, em discutir. O resultado seria o mesmo. 

— Não posso confirmar ou negar ações as quais não testemunhei. — 
replicou Jim. 

— Capitão Kirk, está ciente de que sob as leis da Federação, o capitão de 
uma nave estelar é considerado responsável pelos atos de sua tripulação? 

Ele ouviu a respiração profunda de McCoy quando também o doutor 
percebeu, e Jim não olhou para McCoy quando respondeu: — Estou. 

Chang assentiu sorridente. — Então se ficar provado que de fato 
membros de sua tripulação realizaram tal assassinato... 

McCoy agarrou seu braço desesperadamente. — Jim! Eles estão nos 
enrolando! — Ele virou-se na direção da caixa do juiz. — Meritíssimo, eu 
protesto! 

— O réu ficará em silêncio! — esbravejou o juiz. — Capitão Kirk, você 
responderá à pergunta. 

— Como capitão, — disse Jim pesadamente — sou responsável pela 



conduta da tripulação sob meu comando. 
A postura e expressão de Chang irradiavam vitória. Ele encarou o juiz. 

— Meritíssimo, o Estado termina. 
McCoy virou-se para o coronel Worf como uma esperança que Jim 

julgou patética. — Agora é nossa vez? 
O rosto escuro e largo do klingon tinha uma expressão sombria. — 

Segundo as leis klingons, ambos os lados apresentam seus casos ao mesmo 
tempo. Nós tivemos nossa vez. 

McCoy empalideceu e abriu a boca para falar, então começou quando o 
martelo do juiz caiu sobre a pedra com uma azáfama de faíscas. 

— É julgamento deste tribunal que os réus são culpados das acusações. 
Os espectadores rugiram, então começaram a cantar uma única palavra 
ribombante. Kirk não tinha nenhuma dúvida quanto a seu significado. 
Morte... 

Com verdadeiro ódio, ele fitou Chang, cuja expressão era ilegível. O juiz 
bateu sua luva de metal contra a pedra uma vez mais e a multidão silenciou. 
— Capitão James T. Kirk, Dr. Leonard McCoy... 

Kirk e McCoy se viraram. Jim perscrutou através da luz brilhante a 
fisionomia fantasmagoricamente branca do juiz, parcialmente obscurecida 
pelas sombras de seu capuz erguido. 

— Algum de vocês tem algo a dizer antes que o Tribunal pronuncie a 
sentença? 

Jim e Magro trocaram um olhar. 
— Nós fomos incriminados. — disse McCoy. 
Seu advogado deteve-se diante deles e dirigiu-se ao juiz em um tom de 

voz impessoal. Jim o observou com surpresa. O klingon realmente estava 
zangado e desapontado pelo destino de seus clientes. 

— Gostaria de que constasse nos registros que as evidências contra meus 
clientes são inteiramente circunstanciais. Imploro à Corte que considere o 
fato ao pronunciar-lhes a sentença. 

— Que conste. — O juiz fez uma pausa. Jim ficou imóvel. Ele não tinha 
dúvidas de que a sentença seria a morte. Por ele isso não importava, mas por 
McCoy... 

Ele virou-se e lançou ao doutor um olhar ao mesmo tempo de auto-
afirmação e desculpa. McCoy deu de ombros, clareou a garganta e olhou 
para o juiz. 

— No interesse da harmonia das futuras conversações de paz — disse o 
juiz — a sentença de morte será comutada. 

McCoy apoiou-se contra o cercado. Jim forçou-se a manter o equilíbrio. 
A multidão rugia furiosa, então aquietou-se ao ouvir o restante da sentença. 



— É julgamento deste Tribunal que, sem possibilidades de suspensão ou 
liberdade condicional, vocês serão levados daqui para as minas de dilithium 
no arquipélago penal dos asteróides de Rura Penthe, para lá permanecerem 
pelo resto de suas vidas naturais. 



OITO 
 
Na segurança da ponte da Enterprise, Spock observava com os outros, 

enquanto os prisioneiros eram levados embora. 
— Rura Penthe! — Uhura recuou horrorizada diante da visão. 
— Conhecido através da Galáxia como o cemitério dos alienígenas — 

sussurrou Chekov, o rosto mostrando seu choque. A seu lado, em seu posto, 
Valeris mantinha sua expressão em ordem, controlada, contendo a agitação 
presente nos olhos. 

— É melhor matá-los agora do que continuar com isso — murmurou 
secamente Scott atrás deles. 

Spock fitava a tela mudo. Era impossível negar que o julgamento 
evocara-lhe profundas emoções. Após tantos anos passados entre os 
humanos, ele aprendera a aceitar sua herança e o fato de que possuía 
emoções. Ele até mesmo percebera como tentara compensar o fato — e que 
o Dr. McCoy tivera grande razão em apontar isso em uma ocasião quando o 
acusou de "tentar ser mais vulcano que os vulcanos". 

Ainda assim permanecia devotado à lógica. Ele estava muito confortável 
em seu papel de vulcano e não via nenhuma vantagem em abandoná-lo 
agora. Enquanto que certas emoções positivas, experimentadas 
criteriosamente, podiam melhorar a vida, a nenhuma delas lhe seria 
permitido controlá-la. 

E por isso Spock continha as emoções que experimentava agora: 
frustração, raiva, desespero e, mais forte que tudo, uma culpa completamente 
irracional. 

Culpa, porque ele voluntariara a Enterprise e James T. Kirk para a 
missão Kronos. De alguma forma, ele tinha tido a culpa da manipulação. 
Ainda assim, suas razões para fazê-lo eram, logicamente, acima de qualquer 
reprovação. A Enterprise sob o comando de James Tiberius Kirk era a 
escolha mais segura para transportar o chanceler klingon. Fora simplesmente 
incidental que Kirk tivera a oportunidade de conhecer o chanceler Gorkon, 
de saber que existiam outros klingons além de Kruge no Universo. Tanto 
Kirk quanto Gorkon teriam benefícios com o encontro. 

Mas as circunstâncias conspiraram contra eles. E agora Spock percebia 
que fora mais do que as circunstâncias. Os verdadeiros conspiradores 
estavam livres, enquanto Kirk e McCoy sofriam julgamento, o que 
significava que a vida de Azetbur e a chance pela paz ainda corriam perigo. 

Spock também se sentia culpado por não ter ido a bordo da Kronos no 



lugar de Kirk. Ele discutira muito logicamente consigo mesmo: se Kirk não 
tivesse ido, os klingons simplesmente teriam destruído a Enterprise. A 
jogada do capitão salvara a nave — e agora salvaria a conferência de paz. 

No entanto, Spock não podia livrar-se da idéia recriminadora de que teria 
sido melhor para ele se tivesse estado no lugar de Kirk no cercado dos 
prisioneiros. 

Ele inicialmente experimentara alívio por saber que seus dois amigos 
haviam escapado da sentença de morte. Ele se preparara para encarar a 
possibilidade com uma certa aceitação. 

Mas uma voz interior — uma voz que ele quase silenciara durante a 
disciplina de negação da emoção do Kolinahr, uma voz que o levara de volta 
à Enterprise e à VGer, uma voz que aprendera nos últimos anos a ouvir 
cuidadosamente — recusava-se à possibilidade e insistia na esperança, 
mesmo naquele terrível instante antes de ser dada a sentença. 

Seu alívio fora imediatamente substituído por alarme. Rura Penthe 
obtivera o status legendário de colônia penal mais cruel do arquipélago 
klingon. Spock concordava com o comandante Scott, uma execução rápida 
teria sido mais misericordiosa. Ninguém sobrevivia a uma estada em Rura 
Penthe. A morte era inevitável. 

Spock não tinha qualquer intenção de permitir que o inevitável 
acontecesse, tampouco hesitaria em desobedecer uma ordem direta e violar 
os regulamentos da Frota Estelar. Ele estava simplesmente pagando um 
favor. E, como uma vez dissera a Jim Kirk, algumas coisas transcendiam à 
disciplina do serviço. 

Ele virou-se para Valeris. — Vamos ver o disparo do torpedo 
novamente, tenente. 

Ela o fitou. Apenas um vulcano poderia notar-lhe a profunda emoção 
que queimara em seus olhos. Ela viu que ele notara e abaixou o olhar. Spock 
sentiu uma comovente compaixão enquanto seus dedos passavam pelos 
controles. Ele gostaria de dar-lhe segurança, mas suas palavras não teriam 
sentido. As possibilidades de que o capitão e o Dr. McCoy estivessem 
mortos antes que o salvamento chegasse eram grandes. 

Quando a imagem da Kronos Um reapareceu no monitor, Spock levou os 
dedos até a sobrancelha e então, conscientemente, forçou-se a baixá-los 
antes que alguém percebesse o gesto. 

A tripulação da ponte observava em silêncio enquanto um torpedo 
fotônico atravessava a tela e atingia a desavisada nave klingon. 

— É a Enterprise — disse Chekov, desesperançado. — Nós disparamos. 
Spock não estava tão certo. Ele observava enquanto, no visual, a Kronos 
adernava devido ao impacto do segundo disparo. 



— Isso não é possível! — Scott dirigia seu protesto ao vulcano. — 
Todas as armas foram visualmente contadas, senhor. 

Valeris girou para fitar Spock. — Capitão...? — Seu tom de voz era 
incomumente tímido, suave. — Não é lógico considerar todas as 
possibilidades? Isso é muito difícil de dizer, mas já ocorreu a — Scott virou-
se com uma expressão cortante e fechada, e ela recuou ligeiramente — a 
algum de nós que o capitão Kirk é... isto é, todos sabemos de seus 
sentimentos pelos klingons, o que eles fizeram a seu... 

Uhura e Chekov fitavam-na com franca desaprovação. O olhar de Spock 
era impenetrável. Ela se interrompeu, então levantou o queixo em um pálido 
desafio. — Bem, é uma possibilidade. 

Spock manteve-lhe o olhar preso por alguns segundos e então disse 
impassível: — De novo. 

A cena voltou à Kronos, flutuando placidamente no espaço estrelado. 
Um brilho surgiu no setor inferior direito da tela. 

— Pare — ordenou Spock. Ele estudou a imagem congelada. Todos eles 
tinham assumido a mesma coisa baseados em uma simples evidência visual. 
A trajetória dos torpedos fazia com que parecesse que eles haviam sido 
disparados da Enterprise. No entanto... 

Uma imagem surgiu em sua consciência: Jim Kirk, suas feições alteradas 
pela raiva, dizendo: Eles nem mesmo viram a nave que os atacou. O disparo 
do phaser parecia não vir de lugar nenhum... 

Ele olhou de volta para a tripulação em expectativa. — Um ancestral 
meu mantinha uma opinião de que se o impossível fosse eliminado, o que 
quer que restasse — mesmo improvável — devia ser a verdade. 

— O que isso significa exatamente? — perguntou Uhura, com desespero 
e impaciência mostrando-se em sua voz. 

— Significa que — replicou Spock lentamente — se não podemos ter 
disparado aqueles torpedos, alguém mais o fez. 

A sobrancelha esquerda de Valeris levantou-se prontamente. Scott 
meneou a cabeça, confuso. — Eles não dispararam contra eles mesmos. E 
não havia outra nave presente. 

— Não. Mas houve uma enorme onda de energia neutrônica. 
— Não de nós! — protestou o engenheiro. 
— Precisamente — disse Spock. Utilizando a navalha de Occam e — 

apesar de ser difícil de admitir a si mesmo — intuição, ele chegara à 
conclusão mais simples e lógica, uma conclusão tão inacreditável que a 
tripulação a rejeitaria a menos que fossem levados à mesma dedução. 

Chekov franziu as sobrancelhas pensativamente e reclinou a cabeça. — 
Eu não compreendo, Sr. Spock. Uma onda de nêutron desse volume só 



poderia ser produzida por outra nave... 
— A Kronos Um? — sugeriu Uhura. 
Spock negou com a cabeça. — Muito longe. Essa nave teria que estar 

muito próxima a nós. Talvez sob nós... 
— Se outra nave estivesse sob nós, os klingons a teriam visto — disse 

Scott. 
Spock virou-se para ele. — Teriam? 
Os outros o fitaram confusos, mas Valeris compreendeu. 
— Uma Ave de Rapina? — perguntou suavemente. 
— Uma Ave de Rapina — confirmou Spock. 
— Camuflada? - a entonação de Chekov elevou-se em descrença. 
— Uma Ave de Rapina não pode disparar quando está camuflada! 

protestou Scott. 
— Sendo todas as coisas iguais, Sr. Scott, eu concordaria. Normalmente, 

a drenagem de poder causada por uma camuflagem é grande demais para 
permitir o uso simultâneo de armamentos. No entanto, as coisas não são 
todas iguais: essa daqui pode. 

O rosto corado de Scott empalideceu. — Então estamos falando de um 
novo e ameaçador aparelho de destruição, Sr. Spock. 

— Acredito que sim. 
— Devemos informar ao Comando da Frota Est... — começou Valeris, 

mas Scott interrompeu-a com raiva. 
— Informar quem do quê? De uma nova arma que não é visível? 

Lunáticos enraivecidos — é do que nos chamarão! Dirão que estamos tão 
desesperados para salvar o capitão que diremos qualquer coisa. 

Spock soltou um pequeno suspiro. — E eles estariam corretos. Não 
temos evidências, apenas uma teoria se encaixa nos fatos. 

— Mesmo presumindo que esteja correto, Sr. Spock — perguntou Uhura 
— por que disparariam contra seu próprio chanceler? 

Spock evitou a pergunta, não por desconhecimento da resposta, e sim por 
que tinha esperanças que suas suspeitas não ditas estivessem incorretas. 

Ele tomou uma decisão e fitou Valeris. — Quero uma busca nesta nave 
de proa a popa. Tenente Valeris, você está encarregada. Comece com a sala 
de transporte e prossiga para fora. 

A jovem vulcana levantou-se. — Sim, senhor. 
A expressão de Chekov continuava intrigada. — Eu não compreendo. Se 

havia uma nave sob nós, os assassinos certamente transportaram-se dessa 
nave e não da Enterprise. 

— Você esqueceu uma coisa — disse-lhe Spock. — Os bancos de dados 
declaram que nós disparamos. Se o fizemos, os assassinos estão aqui; se não 



o fizemos, quem quer que tenha alterado os bancos de dados está aqui. Em 
quaisquer dos casos, o que estamos procurando está aqui. 

As sobrancelhas de Chekov franziram-se ainda mais. — O que estamos 
procurando, Sr. Spock? 

Ele virou-se na direção Valeris, certo de que ela compreendera — em 
seus estudos, ela fora excelente em dedução lógica. — Diga-lhe, tenente. 

Ela endireitou-se conscientemente em resposta ao olhar dele. — Dois 
pares de botas gravitacionais. 

 
McCoy levantou os olhos afligidos pelo vento seco. Adiante, os três sóis 

de Rura Penthe flutuavam, fantasmagóricos e pálidos, e não forneciam 
nenhum calor. O doutor piscou. O vento e o frio faziam seus olhos 
lacrimejarem, mas as gotas congelavam antes de chegar às bochechas. 

Ele não pensara que o corpo humano era capaz de suportar tais 
temperaturas — pelo menos não o seu corpo. Ele a princípio ficou feliz por 
isso, de um certo modo. Congelar até a morte parecia preferível a morrer nas 
mãos dos guardas. Ele ficaria todo entorpecido, cairia dormindo e isso seria 
tudo. Um fim rápido e razoavelmente sem dor. 

Isso foi antes de ter passado algum tempo no frio. Agora, suas mãos e 
pés doíam terrivelmente e a agonia ameaçava espalhar-se. As pesadas 
correntes de ferro não ajudavam. 

Sem dor o diabo! Congelar até morrer não era definitivamente o jeito de 
se ir. 

McCoy lutava para manter seu equilíbrio sobre o gelo coberto de neve, 
os ferros retinindo enquanto ele mantinha o passo com mais outros catorze 
prisioneiros. Ao lado deles, cinco guardas klingons caminhavam 
penosamente auxiliados por mastins-chacais de aparência violenta. 

A cena atingia McCoy como se fosse surrealista. Isto era um barbarismo 
de uma era passada. Nós sabemos que eles lêem Shakespeare; algo me diz 
que eles também lêem Dumas. 

Ele semicerrou os olhos, cegos pela neve, e fitou a distância, mas não viu 
nenhum destino possível — apenas branco, extendendo-se pelo horizonte 
infinito. McCoy apertou suas peles esfarrapadas contra si com mais força 
enquanto tremia. Qualquer esperança que ele tinha de Spock vir resgatá-los 
já se esvaíra há muito. O doutor alternava entre apatia taciturna nascida do 
desespero e raiva irracional de Jim, que caminhava penosamente à sua frente 
e não dissera sequer uma palavra desde que chegaram. 

Pensando sobre isso, tampouco McCoy falara. Frio demais até mesmo 
para falar... 

Ele quase tropeçou em Jim antes de perceber que o guarda dianteiro 



sinalizara para os prisioneiros pararem. O klingon — difícil de dizer qual, já 
que todos estavam envoltos nas mesmas peles esfarrapadas — pressionou 
um instrumento em seu cinto que produziu um gemido agudo. 

Retumbante. A neve recuou para o lado para revelar um imenso alçapão. 
Ele escancarou-se. Outro guarda klingon emergiu e colocou uma caixa na 
neve rodopiante. 

Um terceiro klingon surgiu, auxiliado, como os outros, por um mastim 
rosnante e de dentes quebrados. O comandante, adivinhou McCoy, a julgar 
pelo modo como pisava na caixa e observava o grupo trêmulo com um ar de 
indiferença cruel. O klingon parecia mais insensível que seus prisioneiros e 
certamentente não mais feliz de estar ali. 

— Este é o Gulag Rura Penthe — rugiu ele. — Observem. — Ele fez um 
gesto com seu braço coberto de pele para uma imensa barreira de neve. — 
Não há paliçada, nem torre de guarda, nem fronteiras eletrificadas. Elas não 
são necessárias. Apenas um escudo magnético evita o teletransporte. Sua 
nova casa é no sub-solo. 

Ele levou um apito aos lábios. McCoy andou ao ouvir o som. 
Dois guardas surgiram do alçapão segurando um condenado que se 

debatia, um humano, despido de seus trapos protetores. O prisioneiro 
gritava: — Não! Nããããooooo! 

O comandante observava impassível, então dirigiu-se a seus ouvintes. — 
Punição significa exílio da prisão para a superfície. Na superfície, nada pode 
sobreviver. 

Os guardas jogaram no gelo o condenando aos berros. Seus gritos 
pararam abruptamente e ele ficou imobilizado pelo frio. McCoy desviou o 
olhar. 

A expressão do comandante era de inefável enfado, como se tivesse visto 
esta cena um sem número de vezes. — Lá embaixo, ninguém pode escapar. 
Trabalhem bem e serão bem tratados. Trabalhem mal e morrerão. 

Ele desceu da caixa, que foi imediatamente recolhida por um dos 
guardas, e desceu pelo alçapão. Os prisioneiros foram guiados atrás deles. 

McCoy estava grato por ir para algum lugar mais quente, porém 
enquanto era incitado a descer pela entrada, ele virou a cabeça para dar uma 
última olhada na imensidão lá fora — e para o cadáver congelado do 
condenado, já meio coberto pela neve volteante. 

 
Embaixo, no sub-solo, havia um imenso labirinto com um grande campo 

aberto, cercado por cabanas rudimentares. McCoy achou a melhoria não 
menos gelada: não mais no frio seco, mas ainda congelando. Para seu grande 
desapontamento, os ferros não foram removidos. Ao menos foi-lhes 



permitido andar livremente no centro do campo — apesar que, depois de dar 
uma olhada nos outros internos, McCoy não estava certo de ser uma boa 
idéia. Cada um deles parecia ter duas vezes o seu tamanho e prontos para 
provar-lhe o fato. 

E no instante em que soubessem que James Kirk chegara... 
McCoy olhou sub-repticiamente para os guardas acima deles no 

andaime, então sibilou para Kirk: — Jim, vamos procurar um lugar onde 
possamos ficar longe de problemas. 

Kirk fitou a multidão nem um pouco amigável espalhada pelo campo e 
assentiu, então, indicou com a cabeça a parede externa. Com as pernas 
doendo, McCoy o seguiu. 

— Talvez eu não devesse nem mesmo dizer-lhe para não tentar ser morto 
— disse o doutor, taciturno, quando já estavam longe dos ouvidos dos 
outros. — Para falar a verdade, deve ser o meio mais fácil de morrer. 

A expressão de Kirk clareou. Ele levantou as sobrancelhas para McCoy 
em surpresa e zombaria. — Nós daremos um jeito até Spock chegar. — 
Disse Jim calmamente. 

McCoy sentiu uma onda de irritação, alimentada pela exaustão, o frio e a 
fome. — Por que você tem sempre que ser essa droga de Pollyanna nessas 
situações? Spock não sabe onde fica Rura Penthe. Ninguém na Federação 
sabe e, mesmo que soubessem, jamais poderiam chegar até aqui. Estamos 
em algum lugar do Império Klingon. 

— Spock nos encontrará — Jim disse com firmeza. 
— Encontrará nossos cadáveres, você quer dizer — McCoy começou 

azedamente, mas parou quando uma sombra caiu sobre eles. Olhou para 
cima. 

A criatura que bloqueava a luz era gigantesca e diferente de tudo o que o 
doutor já vira: de escamas prateadas, com chifres crescidos que se estendiam 
das têmporas até o queixo. O lado esquerdo do rosto tinha marcas vermelhas 
brilhantes que poderiam ser uma cicatriz de uma luta anterior ou uma marca 
perfeitamente normal a sua espécie. 

Como temera o doutor, a notícia se espalhara: o alienígena avultou-se 
ameaçadoramente sobre Kirk e rosnou alguma coisa que a McCoy soou 
como "Quog wok na pushnat!" 

Jim levantou as mãos em um gesto de "você-me-tem-em-desvantagem". 
— Temo que nosso tradutor universal tenha sido confiscado. 

O alienígena inclinou-se mais próximo e trovejou algo completamente 
incompreensível. 

Kirk sorriu. — Sinto... 
Sua reação enfureceu o alienígena, que rugiu: — "Ragnit ascru, 



untopram moreoscue shondikl" 
— Ele definitivamente está querendo alguma coisa — falou McCoy 

timidamente, tentando não ser óbvio demais quanto a ficar fora do caminho. 
"Quog wok na pushnat!"- ameaçou a criatura, e para mostrar-lhes o que 

ele queria dizer, levantou Kirk no ar com apenas um braço. 
— Se este é o seu lugar — começou Kirk — nós nos mudamos. 
Ele silenciou enquanto o alienígena o levantava no ar. McCoy 

considerou a idéia de salvar Jim por exatamente um segundo e então 
desesperado olhou em volta à procura de ajuda. 

— Ele quer sua obediência à Irmandade dos Alienígenas — disse uma 
voz baixa e feminina. McCoy virou-se, surpreso. Quem falara era 
humanóide, fêmea, de pele escura, olhos dourados e estonteantemente bela. 

— Ele a tem — engasgou-se Kirk, o rosto vermelho. Distraído pela 
mulher, o alienígena afrouxara a mão. Kirk ficou suspenso no ar. 

— E seu casaco — disse ela. 
— Sinto muito. — Kirk olhou seu adversário. — Não caberia nele 

mesmo. A mulher não sorriu enquanto falava com o alienígena em sua 
língua gutural. Um pouco relutante, a criatura desceu Kirk até o chão. Jim 
ajustou seus trapos contra o frio. 

— Fendo Pomsky — ela disse ao alienígena, que fez um gesto afirmativo 
e foi embora. 

Kirk encarou sua salvadora e estudou-a apreciativamente. 
— Obrigado. 
— O que é a Irmandade dos Alienígenas? — perguntou McCoy. 
— Prisioneiros de fora do sistema klingon. Eles tendem a se agrupar. — 

A mulher levou um objeto escuro e de cheiro ligeiramente nocivo aos lábios 
— um cigarro de tabaco enrolado à mão, ilegal como o diabo, McCoy 
pensou de cara — e inalou fumaça. — Sou Martia. 

Ela lhes ofereceu o cigarro aceso. A princípio McCoy recusou, mas ela 
persistiu. — Isto o ajudará a se manter aquecido. Vocês são Kirk e McCoy. 

Kirk pegou o cigarro e inalou. Sua reação de surpresa convenceu 
McCoy, que deu uma boa tragada. Uma onda de calor espalhou-se de sua 
garganta para baixo. Ele tossiu e devolveu o cigarro à dona. 

— Como você soube? — perguntou Kirk. 
Martia deu de ombros. — Não temos muitos assassinos de chanceleres. 
A expressão de Jim se fechou. — Não matamos Gorkon. 
Os olhos de Martia arregalaram-se com inocência irônica. — É claro que 

não. — Ela deu uma olhadela casual por cima de um ombro para se certificar 
que não havia mais ninguém nas proximidades. — Existe uma recompensa 
por suas mortes. 



Nervoso, McCoy seguiu-lhe o olhar. — Adivinha. 
Jim não mostrou nenhuma surpresa. — Fomos engrupidos desde o 

início. 
Martia assentiu e inclinou-se para a frente, conspiradora. 
— Alguém lá em cima quer vocês fora do caminho. 
— Não acredito que possamos ficar mais fora do caminho do que isto — 

suspirou McCoy. 
— Eles farão com que pareça um acidente — sussurrou ela. — É 

bastante fácil fazer isso aqui. 
McCoy estremeceu, mas não foi de frio. Martia viu, deu outra tragada no 

cigarro e passou-o de volta para ele. 
O doutor pegou-o com gratidão e desta vez tentou não tossir enquanto a 

fumaça adstringente atingia a parte de trás de sua garganta. — E qual é a sua 
parte nisso, se não se importa com a pergunta? 

Ela mostrou um brilho rápido de dentes brancos perfeitos. McCoy 
descobriu-se hipnotizado por seus olhos — dourados, pintalgados de negro 
— e notou que tampouco Jim estava imune a seu efeito. 

— Eu não me importo. Contrabando — culpada. Eu venho de Are. 
Contrabando é um comércio antigo e respeitado por lá. 

— Quanto tempo ainda lhe resta de sua sentença? — perguntou-lhe Kirk. 
Seu sorriso torceu-se sombriamente quando ela respondeu. 

— Vocês não sabem? Todos em Rura Penthe estão em prisão perpétua. 
 
Ao lado da cama da Dra. Marcus, Kwan-mei Suarez sorriu quando Carol 

abriu os olhos. 
Kwan-mei não se sentia particularmente sorridente. Ela estava feliz de 

finalmente ver Carol acordar, mas ao mesmo tempo ela temia este instante. 
Dois dias antes ela estivera ajudando Jackson pelos corredores do 

hospital. Ele dava pequenos passos experimentais, uma mão morena 
agarrada à balaustrada e a outra segurando o braço de Kwan-mei. Ela estava 
feliz de novo. Jackson estava se recuperando, feliz, e eles haviam sabido 
pelos médicos esta manhã que o tratamento de Carol fora bem sucedido. 

E, então, eles passaram por um monitor de parede contendo as notícias 
sobre o assassinato do chanceler Gorkon. O fato já estava quase com um dia 
de atraso devido à localização remota da Base Estelar. Ambos haviam 
congelado, compelidos em observar. Ela não fora capaz de encontrar os 
olhos de Jackson. Sabia que ele reagira exatamente como ela, com horror e 
pena iniciais, seguidos por uma fria reavaliação: então Gorkon estava morto. 
Ela não podia evitar de ver um certo grau de justiça no fato. O destino do 
chanceler não fora pior do que o das vítimas de Kudao ou de Themis. 



Certamente não fora pior do que a de Sohlar. 
Enquanto o comentarista das notícias falava monotonamente, o retrato 

oficial de Gorkon foi exposto na tela, seguido por cenas sangrentas de Kudao 
e das ruínas das estações em Themis. Kwan-mei descobriu-se desejando que 
Gorkon tivesse sangrado lentamente até a morte, ciente do fim. Ela se virará 
de costas, envergonhada. 

A notícia surpreendente da prisão de Kirk fê-la virar-se novamente. Ela 
era suficientemente íntima de Carol para saber sobre seu filho David, e como 
ele morrera. Ela também sabia que Kirk era o pai. Ela sentiu que, através de 
seu conhecimento de Carol, também conhecia Jim, e considerou as 
acusações como insanas. 

Naquela noite eles viram excertos do julgamento no quarto de Jackson. 
Carol gemeu e gentilmente levou os dedos à testa, tocando os cabelos 

dourados e brancos que Kwan-mei penteara uma hora atrás. 
Kwan-mei inclinou-se para a frente, grata por saber que os médicos 

monitoravam Carol no aposento ao lado. Sua pele ainda tinha um brilho 
marmóreo pouco saudável. Ela tentou decidir se Carol sempre fora assim tão 
pálida. Ela certamente sempre parecia cansada, trabalhando demais. 

— Carol? Como se sente? 
Carol tentou se sentar. Kwan-mei pressionou um controle que 

silenciosamente levantou a cabeça da cama. — Moída — resmungou Carol, 
ainda roçando os dedos na testa. — Mas que diabos aconteceu? 

Kwan-mei tomou fôlego para responder. Antes que pudesse fazê-lo, 
Carol fechou os olhos. — O prédio... a droga do prédio inteiro... — Ela os 
abriu novamente e fitou as paredes, e então, acusadoramente para Kwan-mei. 
— Isto não é Themis, é? 

O sorriso de Kwan-mei se desfizera completamente. — Não, não é. Você 
teve um ferimento na cabeça. Esteve fora do ar durante dias. De quanto você 
se lembra? 

— As paredes. — Carol deixou que sua cabeça recaísse sobre o 
travesseiro. — Eu me lembro das paredes caindo. A porcaria do prédio 
estava caindo em nós. Você correu para a janela... 

Kwan-mei assentiu. — A estação foi atacada. 
— Klingons — sussurrou Carol. Kwan-mei sentiu o ódio em sua voz. 
— Sim. O governo deles nega, é claro, mas há vítimas que viram as 

naves de guerra... 
— Os outros — interrompeu Carol. — Deuses, eles estão bem? Jackson, 

Sohlar... 
A garganta de Kwan-mei contraiu-se dolorosamente. — Jackson está 

bem. Quebrou a coluna em dois lugares, mas já está de pé e andando há 



alguns dias. É só restabelecer-se. E eu saí de lá sem um arranhão. Pode 
acreditar nisso? 

Carol olhava fixamente para ela, os olhos arregalados pelo significado da 
omissão. 

Kwan-mei abaixou a cabeça. — Carol, eu sinto tanto. Nós perdemos 
Sohlar. 

Lenta e obstinadamente, Carol virou a cabeça e, pela janela, olhou para o 
jardim. Quando ela voltou-se na direção de Kwan-mei, havia lágrimas em 
seus olhos. 

— Como isso aconteceu? 
— Rápido — mentiu. — Ele nunca soube... 
Ela segurou a mão de Carol e deixou-a chorar um pouco. Ela não se 

sentia culpada pela mentira sobre Sohlar. Ela fora a única pessoa que 
estivera com ele quando ele morrera, a única que sabia o que acontecera. Ela 
sequer contara a Jackson sobre isso, então Carol não teria nunca que saber a 
verdade. Mas ela tinha toda a intenção de contar tudo sobre Kirk, não 
importava quão difícil fosse. Seria impossível protegê-la das notícias. 

Carol virou-se para ela, ainda limpando as lágrimas do rosto, e 
perguntou: — Alguém já contactou Jim? 

O coração de Kwan-mei falhou uma batida. Se ela não dissesse a Carol 
agora, haveria um perigo real de alguém mais referir-se ao julgamento ou 
ligar um monitor que estivesse levando a notícia. 

Mas, olhando para a expressão angustiada de Carol, ela simplesmente 
não conseguiu encontrar as palavras. — Ele esteve aqui. Estava muito 
chateado e queria ficar, mas ele foi chamado de volta à Base da Frota 
Estelar. Algum tipo de emergência... 

— Tempo típico da Frota Estelar — disse Carol, nem um pouco capaz de 
sorrir. — Pobre Jim... — Sua expressão ensombreceu-se. — Talvez seja por 
causa de Themis. Você acha que vai haver uma guerra? 

— Eu não sei — Kwan-mei respondeu com honestidade. — Eu 
realmente não sei. 



NOVE 
 
Escoltado pelo comandante Chekov, Spock entrou na cozinha e 

encontrou os servidores desmantelados. A tripulação esgueirava-se entre os 
pratos e talheres que cobriam todos os lugares. 

Cuidadosamente Spock abriu seu caminho pelos escombros até onde 
estava Valeris. — Algum progresso? 

Ele facilmente poderia ter feito a pergunta da ponte via intercom, mas no 
momento a ponte era o local de menor atividade a bordo da nave. Spock 
confiava em Valeris para realizar uma busca eficiente. No entanto, talvez sua 
presença lá facilitasse as coisas. 

E talvez seu desejo de verificar a busca pessoalmente fosse motivado 
pela ansiedade. Ele na verdade não tinha nada a fazer no momento a não ser 
esperar enquanto as sondas de longo alcance da Enterprise procuravam pelo 
capitão e por McCoy — e pensar. Até agora ele já fizera tudo o que podia 
por seus amigos ao ordenar a busca e por anteriormente tirar vantagem do 
suprimento de fragmentos de viridium existente na ponte. O restante estava 
com Kirk — e a tenente Valeris. 

Valeris percebeu a presença de Spock e Chekov e enrijeceu-se em 
posição de sentido. — Nada, senhor. Temos um grupo de trezentas pessoas 
examinando seus próprios alojamentos, mas os assassinos podem estar entre 
eles. 

Spock assentiu, apesar da opinião ser desconcertante. 
Valeris continuou. — Eles certamente já se livraram das botas . Não 

seria mais lógico deixá-las na nave de Gorkon? 
— Esta lógica deve ser abandonada pela física — Spock replicou. — Os 

sistemas gravitacionais a bordo da Kronos ainda não haviam sido 
restaurados quando os assassinos escaparam. Sem as botas, eles não teriam 
permanecido nos transportadores klingons. 

Chekov estendeu o polegar e o indicador imitando um phaser. — Por que 
não simplesmente vaporizá-las? 

— Assim? perguntou Valeris. Ela removeu um phaser de um engaste de 
parede, colocou para matar e incinerou um prato ao lado. 

Chekov se encolheu e cobriu os ouvidos quando o alarme soou. Spock 
lutou para não se divertir com a impetuosidade nada vulcana de Valeris. Às 
vezes ela o fazia lembrar-se muito de James Kirk, apesar de suspeitar que ela 
ficaria insultada pela opinião. 

Valeris calmamente devolveu a arma para seu engaste e desligou o 



alarme. — Como sabe, comandante Chekov, ninguém pode utilizar um 
phaser não autorizado para matar a bordo de uma nave estelar. — Ela 
voltou-se para Spock. — Capitão...suponha que quando os assassinos 
retornaram, tenham colocado as botas no refugo. 

Spock assentiu. Ele já tinha considerado essa possibilidade. — Já mandei 
examinarem o refugo. 

— Mas o incinerador... — começou Chekov. 
— Todas as roupas da Frota Estelar são à prova de fogo, comandante — 

lembrou-o Spock. — Se minha suposição estiver correta, aquelas botas estão 
grudadas aos pescoços dos assassinos como morcegos tiberianos. Eles não 
podiam escapar sem elas, nem poderiam simplesmente ejetá-las pela câmara 
de compressão para que todos vissem. Não... elas estão aqui. Em algum 
lugar. 

Ele girou a cabeça quando a comandante Uhura entrou na cozinha, 
andando cuidadosamente em meio aos utensílios espalhados. Ela estava com 
a testa enrugada. — Alguém disparou um phaser? — Distraída, ela não 
esperou pela resposta. — Sr. Spock... 

O vulcano encontrou seu olhar. 
— Eu tirei meu... ahn, sapato de madeira, e a Frota Estelar está berrando 

para que voltemos ao porto. 
Enquanto ela falava, Scott entrou. 
— Senhor Scott — disse Spock. — Algum progresso no reparos da 

velocidade de dobra? 
Scott estivera com um humor excepcionalmente azedo desde a reunião 

com o almirante Smillie. Ele franziu a testa. — Não há nada de errado com a 
porcaria... 

— Senhor Scott — lembrou-o Spock suavemente — se retornarmos ao 
porto espacial, os assassinos conseguirão dispor de seus sapatos 
incriminadores e jamais veremos o capitão e o Dr. McCoy vivos novamente. 

— ... poderia levar semanas, senhor — Scott finalizou sem perder um 
segundo, seu humor repentinamente mais animado. 

Spock assentiu em aprovação. — Obrigado, Sr. Scott. Comandante 
Uhura, notifique a Frota Estelar que nossa velocidade de dobra está 
inoperante. 

Valeris, que prestara profunda atenção à conversa, levantou uma 
sobrancelha desaprovadora. — Uma mentira? 

Spock encarou-a impassível. — Um erro. — Ele não sentia nenhuma 
dissonância interna por prevaricar, uma vez que o benefício alcançado por 
fazê-lo não causaria nenhum dano. Neste caso, o benefício seriam as vidas 
de Kirk e McCoy. 



— Eu lhes direi que alguém jogou uma bota gravitacional nela — Uhura 
disse, infeliz. 

Spock notou a hesitação de Valeris. Se ela atribuía aos vulcanos, como 
muitos faziam, o mito galáctico de que eles não mentiam, ela poderia ser 
tentada a notificar o Comando da Frota Estelar por sua própria iniciativa. 
Spock observou-a e aguardou. 

— Certo — disse finalmente Valeris. Uma estranha expressão surgira em 
seus olhos, uma que Spock interpretava como divertimento reprimido e um 
pouco de exasperação. — Uma bota gravitacional na velocidade de dobra... 

— Ela fez uma pausa. — Com sua permissão, capitão Spock, gostaria de 
ver como a busca está prosseguindo na enfermaria. 

Spock a dispensou com um meneio de cabeça. 
Uhura observou-a partir, então disse, em uma voz abafada e preocupada. 
— Você compreende que perdemos todo contato com o capitão e o Dr. 

McCoy? 
— No momento eles estão cercados por um escudo magnético — 

replicou Spock. Ele esperara por isso. Enquanto o capitão e o doutor 
estivessem sendo transportados para Rura Penthe, sua posição poderia ser 
traçada. A incapacidade das sondas da Enterprise em detectá-los significava 
que eles haviam chegado à colônia penal... e que não havia muito mais 
tempo. 

Spock não gostava da idéia de seus dois amigos ficarem o tempo que 
fosse em Rura Penthe, mas isso era inevitável. Até que a localização precisa 
do capitão fosse conhecida, seria uma loucura completa ordenar que a 
Enterprise entrasse cegamente em território klingon. Fazê-lo seria arriscar 
trezentas vidas ao invés de duas. 

— Se meus cálculos estão corretos — ele disse a Uhura — a esta hora o 
capitão deve estar envolvido em seu plano de fuga. 

Ele não disse: Se ele tiver sobrevivido... 
 
Nesse momento Jim Kirk estava no meio do campo da prisão pensando 

apenas em sobreviver. Ele não estava certo sobre como, exatamente, 
começara a luta. Tudo o que sabia era que o alienígena — que para Jim não 
se parecia com nada mais que um sapo chifrudo cintilantemente pintado — 
se aproximara mais uma vez e fizera uns sons ameaçadores. Desta vez 
Martia nem mesmo tivera chance de interpretar. Ela e Magro observaram, 
horrorizados, quando o alienígena batera no rosto de Jim com uma pata 
escamosa e dura. 

Em um segundo-luz Kirk e o alienígena preparavam-se para lutar, 
cercados por prisioneiros zombeteiros, e Jim limpava sangue de seu nariz. 



Ele podia ouvir McCoy chamando os guardas. Não havia sentido em fazê-lo; 
eles já haviam se juntado à multidão estridente. 

Antes de Jim poder se recuperar, seu oponente atacou novamente com 
um punho chifrudo. Desta vez Jim tropeçou e caiu, mas lutou contra a 
tontura e lutou para levantar-se e começar a circular o oponente. Ele não 
cometeria o mesmo erro novamente: seu inimigo podia ser aparentemente 
imenso e pesadão, mas conseguia mover-se com velocidade mortal. 

Na próxima vez que a criatura atacou, Jim mergulhou no chão e 
conseguiu aplicar um upper-cut. Ele pegou o alienígena bem no queixo. O 
golpe não pareceu causar nenhum desconforto à criatura, mas Jim gemeu de 
dor — as protuberâncias semelhantes a chifres que cresciam-lhe no queixo 
haviam cortado seu punho. 

O alienígena investiu contra Kirk e jogou-o no chão. Os dois lutaram no 
chão gelado até Jim conseguir libertar-se. Um chute no peito, um golpe no 
pescoço e finalmente o gigante caiu. Jim andou tropegamente na direção de 
seus amigos. 

Até que uma mão em seu tornozelo o jogou no chão. O alienígena estava 
deitado, sorrindo, mantendo Kirk preso em um aperto inexorável. Em um 
segundo a criatura estava de pé e apertava Kirk, no peito e nas costas, em um 
abraço de urso. A pressão aumentou até que Jim ficou com os pés no ar e 
incapaz de respirar. 

Em desespero, Kirk levantou as pernas e chutou com força, atingindo o 
joelho da criatura. 

Para sua grata surpresa, o alienígena caiu com um grito ensurdecedor. 
Tossindo, Jim cambaleou para longe. 

Magro correu para seu cotovelo. — Você está bem? 
Jim assentiu, incapaz de falar. 
Martia sorriu, triunfante e calma, como se jamais tivesse duvidado de 

que Kirk sairia vitorioso. Jim não estivera tão seguro. — Eles o respeitarão 
agora — disse ela. 

— Isso é um conforto — Jim conseguiu falar, segurando a respiração. — 
Eu tive sorte que... essa coisa tinha joelhos. — Ele olhou de novo. O sapo 
gigante ainda estava no chão, agarrado a sua perna ferida. 

Martia seguiu-lhe o olhar. — Isso não é o joelho dele. — Ela abriu um 
sorriso de dentes brancos a sua reação confusa. 

— Nem todo mundo tem os genitais no mesmo lugar, capitão. 
— Tem mais alguma coisa que queira me dizer? — Kirk olhou de novo, 

então falou com McCoy antes que ela pudesse responder. — Magro, por que 
não vê o que pode fazer? Deixe-o saber que você não está guardando rancor. 

McCoy estudou a gigantesca criatura ferida com dubiedade. — Suponha 



que ele guarde rancor. — Hesitante, o doutor aproximou-se do alienígena e 
agachou-se para examinar o joelho. 

Jim virou-se para Martia. Ela leu-lhe a pergunta nos olhos e respondeu-a 
antes que ele pudesse fazê-la. 

Ela meneou a cabeça. — Quando quem quer que seja fizer seu 
movimento, você não estará aqui para perguntar se é ele. — Ela hesitou. Pela 
primeira vez, Kirk viu um traço de medo em sua expressão. — Você quer 
sair daqui? 

— Tem que ter um jeito — disse Kirk. 
Ela olhou em volta com ansiedade, então abriu a boca para falar — e 

fechou-a novamente, sem tentar mais esconder o medo. Ela balançou a 
cabeça e saiu dali. 

Kirk observou-a afastar-se e então olhou de volta quando ouviu o 
alienígena gritar de dor. 

McCoy tentava cautelosamente manipular a perna. Ele olhou para Jim e 
de novo para o joelho, surpreso. 

— Mas que diabos, Jim, ela está certa! 
 
A campainha acordou Sulu de um sonho desagradável em que ele estava 

a bordo da Enterprise e Spock estava morto. 
Ele sentou-se no mesmo instante, o coração pulando, e mandou acender 

uma lâmpada. — Entre. 
Janice entrou hesitante e parou próxima à porta, abaixando o olhar ao ver 

seu oficial comandante tão desalinhado. Seu rosto estava ensombrecido e 
fechado. Ela fora voluntária para um horário mais longo de serviço. Sulu 
permitira porque confiava em Rand — e porque quanto menos gente da 
tripulação soubesse o que intencionava, mais fácil seria para eles, quando a 
Frota Estelar começasse a fazer perguntas. 

Ele pedira a Rand que transmitisse quaisquer comunicações da 
Enterprise ou do Comando da Frota Estelar diretamente para ele, em pessoa. 
As conversações feitas pelo intercom a bordo de uma nave tornavam-se 
automaticamente parte dos registros da nave, e por enquanto Sulu preferia 
manter certas coisas fora do registro. 

— Desculpe por acordá-lo, senhor — disse Rand, olhando no entanto 
como se o invejasse. — Mas a Frota Estelar exige com urgência quaisquer 
dados que possamos ter sobre a localização da Enterprise. 

— O quê? — Sulu esfregou os olhos. Ele ouvira a notícia, mas a 
registrara um segundo depois do normal e a pergunta já estava fora de sua 
boca. 

— Eles aparentemente se recusam a reconhecer o sinal para retornar ao 



porto espacial, senhor. 
Sulu não se permitiu sorrir. Rand não teria entendido que ele estava 

pensando em Spock e querendo saber que manipulação da lógica o vulcano 
tencionava usar para explicar isso ao Comando. Ele fez uma pausa e então 
disse muito seriamente: — Sinalize para o Comando da Frota Estelar que 
não temos nenhuma idéia da localização da Enterprise. 

Os olhos pálidos de Janice arregalaram-se atônitos. 
— Capitão, tem certeza... 
Sulu endureceu a expressão. — Isso é tudo, moça. A menos que tenha 

algum problema... 
— Não, senhor. — Rand endireitou-se em posição de sentido e saiu. 

Quando as portas se fecharam atrás dela, Sulu suspirou e recostou-se, 
totalmente acordado agora. Janice era uma boa oficial, mas caso se rendesse 
à tentação de explicar-lhe o que estava acontecendo, ela seria tão 
responsável quanto ele e ele não tinha nenhuma vontade de comprometer 
alguém de sua tripulação. 

Na verdade, não tinha nenhuma intenção de se implicar — isso podia até 
mesmo significar perder a Excelsior, o comando pelo qual esperara por 
tantos anos. Mas se chegasse a isso, Sulu aceitaria o fato. As vidas de Kirk e 
McCoy eram, de longe, mais importantes que um sacrifício tão pequeno. 

Presumindo-se que ainda estivessem vivos... 
 
Kirk esticou-se no colchão esfarrapado ao lado de McCoy e fitou a cama 

acima, que gemia desconfortavelmente enquanto seu ocupante deslocava seu 
peso. Os alojamentos dos prisioneiros, uma cabana miseravelmente 
construída, em pouco contribuía para bloquear o frio. Kirk envolveu seu 
casaco mais apertado em volta do corpo. 

Ele precisava descansar, endurecer-se para mais um dia ali, mas o frio, o 
latejar em seu nariz e mandíbula e seus pensamentos incansáveis tornavam 
impossível dormir. 

Em épocas como essa ele invejava Spock e seu treinamento vulcano. 
Gostaria de poder expulsar a dor, o frio, os pensamentos angustiantes sobre 
Carol... 

Ela agora já teria ou morrido ou recuperado a consciência, apenas para 
saber que ele fora sentenciado a terminar sua vida em Rura Penthe por 
assassinato. 

Não que estivesse tão preocupado por sua própria causa. Ele sabia que 
Spock viria atrás deles tão logo Jim encontrasse um meio de sair do escudo 
magnético de Rura Penthe. Nesse meio tempo, se ao menos conseguisse 
evitar de ser morto por um dos outros prisioneiros ele poderia sobreviver às 



condições brutais da prisão. Mas ele duvidava que McCoy durasse mais que 
um dia. 

Kirk virou a cabeça. O doutor fitava a escuridão com olhos arregalados. 
— Não consegue dormir? — Jim perguntou suavemente. 
— Três meses para me reformar. — O tom de McCoy estava abatido, 

sem esperanças. — Que jeito de acabar. 
— Não estamos acabados — disse Jim. 
McCoy virou-se secamente para ele. — Fale por si mesmo. Um dia... 

uma noite... — Ele fez como se cortasse a garganta com o dedo indicador. — 
Kobayashi Maru... Como é que devemos nos proteger? Nós nem mesmo 
sabemos quem são nossos inimigos! 

Kirk tentou parecer seguro. — Vamos encontrar um jeito de sair daqui, 
Magro. 

— Se é assim fácil, — sibilou McCoy — por que será que ninguém 
escapou? 

— Isso é o que eles dizem aos prisioneiros. Não acredito neles. E acho 
que Martia sabe de alguma coisa que não está revelando. 

— Quer dizer, do tipo como sair daqui? Jim assentiu. 
— Ótimo — McCoy disse causticamente. — Então suponho que todos 

nós simplesmente pegamos uma carona até a superfície. E então o que 
faremos? Tentar fazer sinal para um cargueiro de passagem? Não duraríamos 
uma hora. 

— Spock estará esperando por nós. Confie em mim. 
McCoy fitou-o com suspeita, obviamente querendo acreditar, mas sem 

convicção. — Agora acho que você sabe de alguma coisa que não está 
revelando. 

— Magro? — Jim perguntou pensativo, mudando de assunto. Quanto 
menos detalhes McCoy soubesse, mais seguro seria para ele se as coisas 
dessem errado. — Você tem medo do futuro? 

McCoy bufou enquanto se remexia inconfortável no implacável colchão. 
— Era essa a idéia geral que eu pretendia transmitir. 

— Eu não quis dizer este futuro. 
— Estamos brincando de múltipla escolha? 
De repente uma garra alienígena caiu ruidosamente pelo lado da cama 

acima deles. Jim notou, McCoy não. Jim fingiu que não tinha visto e 
continuou falando. Talvez o alienígena apenas dormisse muito pesado. 

Ou talvez estivesse morto. 
— Alguma pessoas têm medo do futuro — continuou Jim, mantendo um 

olho e um ouvido abertos. — Do que possa acontecer. — Fez uma pausa. — 
Eu estava com medo, muito medo. 



Uma segunda garra caiu repentinamente e balançou na ponta da cama. O 
tom de voz de McCoy tornou-se calmamente solidário. — Eu já olhei a 
morte nos olhos umas mil vezes e tentei ser profissional sobre ela. É claro, 
normalmente não estava olhando para a minha morte. — Ele virou a cabeça 
para fitar Jim. — O que o atemorizava em particular? 

Uma terceira mão, diferente, caiu. McCoy viu e encontrou o olhar de Jim 
já consciente. 

Alguém estava metodicamente pondo todos os prisioneiros próximos pra 
dormir — ou matando-os. Jim forçou-se a não ficar tenso, a falar 
despreocupadamente. 

— Eu estava com medo de... mim mesmo. Do que me tornei depois da 
morte de David, depois... do que aconteceu a Carol. Eu tinha medo de não 
ter mais Zona Neutra. Eu estava acostumado a odiar os klingons. Foi por 
isso que falhei em nossa missão. 

— Você não falhou — protestou McCoy. — Não foi sua culpa Gorkon 
ter morrido. 

— Mesmo se não tivesse, eu teria falhado. Não sei brincar de diplomata 
com eles, Magro. Você viu isso. Nunca me ocorreu acreditar em Gorkon por 
suas palavras. Spock estava certo. Eu estava agindo como um fanático, 
condenando todos os klingons pelas ações de um só. 

Os olhos de McCoy arregalaram-se quando uma quarta mão alienígena 
caiu e ficou pendurada sobre suas cabeças. Ele engoliu em seco. — Bem, 
não seja muito duro com você mesmo. Todos nós sentimos exatamente o 
mesmo. 

Jim meneou a cabeça. — Não. Alguém se sentia muito pior. E estou 
começando a entender por quê. 

— Bem, se você teve alguma idéia brilhante, agora é a hora de... 
— A hora é o problema — disse Kirk. — Você e eu não contamos. 

Somos apenas um par de peões no xadrez de mais alguém. Mas você ouviu o 
Juiz: a conferência de paz está reativada. Quem quer que matou Gorkon vai 
explodir com tudo... a menos que encontremos um meio de sair daqui. 

McCoy gelou ao ouvir um som abafado e colocou um dedo sobre os 
lábios. Ali perto, uma pedra se soltou e passou rolando por eles. McCoy 
fechou os olhos e fingiu dormir. Jim fez o mesmo, ouvindo com intensidade 
enquanto alguém rastejava pela escuridão em sua direção. 

Kirk tensionou-se, pronto... 
— Kirk. Sou eu, Martia. 
Ele abriu os olhos para ver-lhe o rosto, adejando sobre o dele na 

escuridão. Ela curvou-se ao lado da cama. Jim ohou para McCoy, que ainda 
fingia dormir. 



— Ouça — Martia sussurrou. — Ninguém jamais escapou de Rura 
Penthe. 

— Exceto nós — disse Jim. 
Martia nem sequer sorriu. — É possível. Eu sei como sair do escudo. 
— Pra onde nós vamos? — Jim perguntou cautelosamente. 
— Sair do escudo é fácil. Depois disso, é com você tirar-nos da 

superfície antes que congelemos. — Fez uma pausa para examinar-lhe o 
rosto com intensidade, aproximando ainda mais seu corpo do dele. — Você 
pode? 

— Possivelmente. 
— É mesmo verdade? Não vou me arriscar se... 
— Posso tirar-nos da superfície — Jim respondeu com firmeza. 

Desesperada por esperança, ela inclinou-se sobre ele e agarrou-lhe o braço. 
Seus olhos grandes brilhavam na escuridão acima dele. — Não posso fazer 
isso sozinha. Você é o candidato mais aprazível que chega a esse buraco em 
meses. 

— Candidato pra quê? — perguntou Jim. 
Ela afastou seu casaco de pele e beijou-o. Jim não resistiu. A memória de 

Carol lhe trouxe culpa, mas ele não podia se dar ao luxo de desencorajar sua 
única chance de escapatória. 

Ela se afastou, os olhos brilhantes. — Pela manhã vá para o Elevador 
Sete para a mineração. Eu os vejo lá. 

Kirk observou-a enquanto ela desaparecia nas sombras. 
Ao lado dele, McCoy deu um pequeno gemido de desgosto e posicionou-

se sobre um cotovelo. 
Jim levantou suas sobrancelhas com zombeteira inocência. — Acho que 

fui alienado. 
McCoy rolou os olhos. — O que é que você tem, afinal? 
Jim deu de ombros. — Ainda pensa que estamos acabados? 
O doutor suspirou. — Mais que nunca. 
 
Chekov continuou seu exame esmerado da sala de transporte e tentou 

não se sentir desencorajado. 
A situação era inútil, é claro. Os assassinos já haviam removido com 

cuidado todos os traços de suas atividades. Chekov se oferecera como 
voluntário para juntar-se à busca, não com a esperança de encontrar alguma 
coisa, mas por ser melhor que ficar sentado ociosamente, preocupando-se 
com o capitão e o Dr. McCoy. 

Ele agora estava ocupado, preocupando-se com o capitão e o Dr. 
McCoy. 



E a tenente Valeris precisava de mais mãos. Chekov gostava dela. 
Diferentemente dos outros vulcanos que conhecera, Valeris tinha senso de 
humor e não compreendia literalmente todas as expressões que ouvia. Ele 
suspeitava que ela era meio-humana, como Spock — ela certamente 
despedia muito de seu tempo em companhia humana — mas Chekov não 
gostaria de ser rude ao fazer-lhe uma pergunta pessoal. 

Ao mesmo tempo, Chekov sentia que ela era por demais ansiosa e 
inexperiente, como demonstrado pelo zelo com o qual ela conduzia a busca. 
Ela obviamente tentava impressionar o Sr. Spock. Se não fosse vulcana, 
Chekov teria suspeitado que ela tinha uma queda pelo mentor. 

Apesar de suas dúvidas sobre a utilidade da busca na sala de transporte, 
Chekov fez o melhor que pôde para não deixar sequer um centímetro sem ser 
sondado. Se o Sr. Spock estivesse certo — e não conseguia lembrar-se de um 
tempo em que o vulcano estivesse errado — os assassinos haviam passado 
por ali. 

Chekov moveu a plataforma do transportador, levantou sua sonda... e 
congelou. 

Em um dos transportadores haviam vários pequenos respingos de um 
violeta escuro, grandes o bastante para serem vistos a olho nu. 

Com uma pressa nascida da esperança, ele se ajoelhou e colocou uma 
amostra em um tubo de ensaio. 

 
No laboratório de ciências, Spock olhava através de um microscópio 

para o agrupamento de células de delicada coloração vinho. A distinta 
coloração violeta brilhante escurecera com o tempo, mas Spock não 
duvidava do que via diante dele. Com forçada imparcialidade intelectual, ele 
se perguntava se estas células em particular haviam alguma vez corrido nas 
veias do chanceler Gorkon. 

O vulcano se endireitou e virou-se para Chekov, que mantinha-se 
próximo em intensa expectativa. 

— Sangue klingon — disse Spock. Ele pressionou um controle. Uma tela 
iluminou-se para revelar as células em formato de discos planos. 

Chekov fitava o visual, sua expressão, uma mistura de horror e triunfo. 
— Eles devem ter passado pelo sangue quando ele estava flutuando e o 
trouxeram até aqui. 

Spock assentiu uma vez. — Esta é a primeira evidência que corrobora 
nossa teoria. 

— Agora nós vamos até a Frota? — Chekov perguntou esperançoso. 
Spock compreendia sua preocupação. Até este ponto a tripulação não 
cometera nenhuma falha séria nos regulamentos, caso o Comando escolhesse 



aceitar-lhes a alegação de que a velocidade de dobra estava com mal 
funcionamento. Mas uma vez que tivessem se aventurado em território 
klingon sem a sanção da Frota Estelar, eles se tornariam criminosos. 

A peça única de evidência provava apenas que os assassinos haviam 
retornado à nave. Em nada ajudava para libertar o capitão e o Dr. McCoy 

— Agora nós aumentamos nossas buscas para incluir uniformes — disse 
o vulcano. 

Os ombros de Chekov encolheram-se levemente. — Todos os 
uniformes? Spock simplesmente olhou para ele. 

— Sim senhor, todos os uniformes — replicou Chekov, toda sua 
esperança desaparecida de seu tom de voz. Uma tarefa desencorajadora e 
consumidora de tempo, sabia Spock, quando tempo era um luxo que não 
podiam desperdiçar, mas a busca precisava ser continuada. Chekov hesitou. 
— Mas, Sr. Spock, certamente os assassinos já os limparam... 

— Como, comandante? Não poderiam usar a lavanderia da nave. Para 
fazê-lo eles teriam que introduzir seu código pessoal, então os uniformes 
poderiam ser traçados até eles. No acontecimento de uma contaminação não 
detectada na superfície de um planeta ou a bordo de uma nave, o indivíduo 
afetado seria notificado e posto em quarentena ou, se necessário, tratado. 
Spock sabia que introduzir o código de outra pessoa era impossível; para 
evitar erros, o computador era programado para recusar um código que não 
combinasse com um determinado uniforme. — Sugiro que verifique 
primeiro os registros da lavanderia, principalmente os imediatamente após o 
assassinato. Quaisquer contaminantes incomuns, tais como sangue klingon, 
ainda podem ser encontrados no fluido de limpeza. 

No entanto, não espero que vá encontrar nada. Os assassinos estão bem 
cientes de que podem evitar a descoberta por mais tempo simplesmente 
escondendo os uniformes a bordo da nave. 

— Sim, senhor — Chekov suspirou e moveu-se cansadamente para a 
porta. 

— Senhor Chekov. Chekov se virou. 
— Quanto mais demorarmos — Spock lhe disse — em mais perigos 

deixamos o capitão e o doutor McCoy. — Mesmo que falhassem na busca da 
evidência que Spock procurava, ele ajudaria seus amigos, mas fazê-lo seria 
correr um risco ainda maior do que aquele que Kirk e McCoy corriam. — Se 
tentarmos um resgate sem provas claras de sua inocência, toda a Frota 
Estelar estará obrigada pelas Leis Interestelares a recapturá-los e a extraditá-
los para território klingon. 

— E no Império Klingon a penalidade para fuga de prisão é tortura 
seguida de execução. — Ele não mencionou a penalidade para si mesmo e 



para a tripulação, que responderiam por arquitetarem a fuga. A expressão 
profundamente determinada do humano indicava que ele estava bem ciente 
das conseqüências. 

O tom de voz de Chekov era baixo, seco. — Em outras palavras, se os 
trouxermos a bordo da Enterprise e voltarmos para território da Federação... 

— Seríamos atacados por naves da Frota Estelar — finalizou Spock. 
Parecia um dilema insolúvel. Se Kirk e McCoy não pudessem ser 
inocentados antes da tentativa de resgate, então a Enterprise e sua tripulação 
teria que lutar para sair do território klingon — e eles então teriam apenas a 
opção de fugir para território romulano ou da Federação, onde outros 
atacantes os estariam aguardando. — Eles poderiam ter ordens de capturar 
ou destruir esta nave. — O vulcano fez uma pausa. — E eu por certo não 
pretendo permitir que a Enterprise seja capturada. 

O olhar de Chekov estava sombrio, porém resoluto. — Acharemos a 
evidência, senhor. 

Spock assentiu. Depois que Chekov partiu, o vulcano soltou um 
silencioso suspiro e desejou compartilhar da certeza do humano. 

 
Em um corredor no nível dos alojamentos da tripulação, Valeris 

encontrava-se diante de uma planta baixa da Enterprise e verificava as 
localizações que já haviam sido exaustivamente examinadas: armários, 
sintetizadores, área de reciclagem, enfermaria, ponte, ala de observação, 
tubos Jeffries, engenharia... Restavam poucas áreas. Era apenas uma questão 
de tempo antes que fossem encontradas mais evidências. 

Como ninguém mais estava presente, ela se permitiu recostar-se contra o 
terminal e fechar os olhos. Não descansara desde o início da busca. Spock 
deixara claro que o tempo era essencial. Ele sequer imaginara que ela 
permaneceria de serviço até que a busca estivesse terminada, mas ela sabia 
que se o fizesse isso o agradaria. 

Ela estava sem dormir ao menos de quarenta e oito horas. Um vulcano 
devidamente treinado era teoricamente capaz de abster-se de descanso por 
semanas. Valeris castigou-se silenciosamente por não ter aperfeiçoado essa 
capacidade antes e, no entanto, haviam tantas outras deficiências em seu 
treinamento a remediar, e tão pouco tempo. 

Ela pressionou uma mão contra os olhos cansados. Não acreditava que 
descobrir as botas perdidas ou os uniformes inocentariam o capitão Kirk e o 
Dr. McCoy. Os esforços de Spock se mostrariam inúteis, mas Valeris não 
sentia ser sua a função de dizer-lhe isso. 

Uma exclamação gritada no extremo final do corredor, onde os outros 
conduziam uma busca nos alojamentos da tripulação, fez com que ela abrisse 



os olhos. 
Para manter a dignidade, Valeris moveu-se o mais rápido possível sem 

sair correndo. 
Ela parou diante da porta aberta de um quarto a tempo de ver um 

tripulante remover uma pesada bota de um armário e erguê-la para todos 
verem. Enquanto Valeris observava da entrada, ele posicionou a ponta da 
bota para o teto, pressionou a sola contra o armário e então retirou a mão. 

A bota permaneceu no lugar, desafiando a gravidade. 



DEZ 
 
 
Spock sabia, mesmo enquanto aguardava impassivelmente ao lado do 

comandante Chekov, da comandante Uhura e da tenente Valeris dentro dos 
alojamentos do alferes Dax, que não haviam chegado ao fim da busca. Seria 
imensamente tolo e ilógico para o assassino esconder uma evidência tão 
óbvia contra si mesmo em seu próprio armário. 

O alferes Dax, sem dúvida alguma, tinha tanta culpa quanto Jim e 
McCoy. Ainda assim Valeris não parecia ciente do fato. Seus modos, quando 
notificara Spock sobre a descoberta, foram, e ainda eram, ligeiramente 
triunfantes. 

Talvez ela apenas sentisse, como Spock sentia, que a descoberta e o 
interrogatório a Dax os levaria a alguma evidência maior. Mas o mistério do 
assassinato de Gorkon permanecia longe de ser solucionado. 

Um alferes entrou, e Spock instantaneamente soube que era incapaz de 
ter cometido o crime. Se os outros perceberam, nada disseram, mas 
estudaram o suspeito em silêncio. O rosto do nativo zeosiano refletia 
curiosidade misturada com apreensão. Ele endireitou-se e, ansioso, fitou 
Spock, seu oficial comandante, com olhos arregalados e inocentes. 

— Você é o técnico Dax? — Spock perguntou. 
O zeosiano assentiu com os ombros, pois sua espinha cervical não fora 

desenhada para tal movimento. — Sim, senhor. — Ele olhou para as 
expressões ilegíveis de seus superiores. — O que aconteceu? 

— Talvez você conheça o conto russo de Cinderela — Chekov falou 
friamente. — Se o sapato couber, calce-o. 

Se Spock fosse inteiramente humano, ele estaria seriamente inclinado a 
sorrir naquele momento. 

Dax franziu as sobrancelhas comicamente e então olhou para seus 
próprios pés. 

Os outros seguiram-lhe o olhar. Os pés de Dax, como os de todos os 
zeosianos, eram grandes e com membranas, obviamente incapazes de 
caberem nas botas incriminadoras. Chekov emitiu um gemido quase 
inaudível. 

Spock não olhava para Valeris nesse momento, mas suspeitava que ela 
lutava para esconder sua contrariedade. 

Enquanto os outros lutavam para se recuperar, Spock questionou Dax. — 
Um par de botas foi descoberto em seu armário. Você tem alguma idéia de 



como foram parar lá? 
Os olhos de Dax arregalaram-se. — Não , senhor. São as mesmas botas 

gravitacionais... 
— Saberemos assim que os testes forem realizados — replicou Spock. 

— Se obtiver mais informações quanto ao surgimento das botas, por favor 
notifique-me imediatamente. É tudo. Você pode retornar ao seu serviço. 

— Sim, senhor. Obrigado, senhor. — Claramente aliviado, Dax correu 
porta afora. 

Spock virou-se para seus colegas oficiais. As expressões de Chekov e 
Uhura estavam taciturnas. A de Valeris estava cuidadosamente impassível, 
mas a sensação de fracasso era evidente. 

— Ainda temos tempo — Spock lhes disse. — Talvez as botas revelem 
alguma pista que nos ajudará a solucionar o mistério. E logo encontraremos 
os uniformes. — Ele virou-se para Valeris. — Continue a busca tenente. 

— Sim, senhor. — Enquanto ela seguia para o corredor, Spock sentiu 
que tanto ela quanto os outros haviam desistido de ter esperança em relação 
a Kirk e McCoy. 

Como ele estava a beira de o fazer... 
 
Kirk saiu da cabana para a manhã inexoravelmente seca, após uma noite 

infernal. Ele estivera com frio demais, exausto demais, para dormir muito e 
não conseguira parar de pensar em Carol e se eles se veriam novamente, 
vivos. 

Também houvera tempo para pensar sobre a promessa de Martia em 
ajudá-los a chegar até a superfície. Kirk não confiava nela. Ela podia muito 
bem estar levando-os para a morte e, ainda assim, caso não aceitasse a 
oferta, ele e Magro estariam certamente mais próximos do fim 
permanecendo junto aos outros prisioneiros. 

Mesmo que eles realmente chegassem inteiros à superfície, e se Spock 
não chegasse a tempo? Ou se no caminho a Enterprise tivesse sido destruída 
pelos klingons? 

Jim agitou os braços contra o frio e forçou os pensamentos a se fixarem 
no momento presente. Ao lado dele, Magro andava obstinadamente, 
carregando seus ferros com alguma dificuldade. Jim lançou-lhe um olhar. O 
rosto do doutor estava quase que completamente coberto por pedaços de pele 
esfarrapada, mas o que Jim podia ver parecia abatido, pálido. Seus olhos 
azuis estavam profundamente ensombrecidos. A visão fortaleceu a resolução 
de Jim de partir hoje. Apressou o passo. 

— Ei, espere — resmungou McCoy, rouco pelo frio. — Talvez você 
possa correr com essas coisas, mas eu não. 



Kirk esforçou-se para ver por cima das cabeças dos outros prisioneiros 
que estavam em várias filas diferentes. — Elevador C. — Ele fez um gesto 
para a caixa de arames aberta e então abaixou a voz para que apenas o doutor 
ouvisse. — Ela disse elevador C. 

McCoy ficou na fila atrás de Jim e esperou, lacrimejante, enquanto as 
portas do velho elevador se abriam em meio a rangidos. O grupo entrou 
lentamente, a porta fechou-se com outro rangido. 

McCoy olhou em volta do elevador-jaula. Jim sabia que ele procurava 
por Martia, que não estava em nenhum lugar à vista. Em vez disso, os dois 
humanos estavam cercados por brutamontes duas vezes o seu tamanho, um 
dos quais era um simiano de uns três metros e tanto de altura e com um 
emaranhado de cabelos alaranjados que parecia olhá-los com perigoso 
interesse. 

— Acho que já éramos — murmurou o doutor pelo canto da boca. Jim 
concordou silenciosamente, esperando um ataque a qualquer instante. 
A criatura horripilante aproximou-se mais. Jim preparou-se para uma 

luta... e congelou ao ouvir o som da voz de Martia. 
— Não, vocês não eram, doutor. 
Jim fitou-a. O brutamontes olhou furtivamente em volta para certificar-

se de que ninguém notara, então falou suavemente, com uma voz que 
indiscutivelmente era a de Martia: — Saiam no primeiro nível e juntem-se 
ao grupo que está indo para a mina. — Uma expressão cômica passou pelas 
feições do símio. — Eles não aceitam fêmeas. 

Jim permaneceu em silêncio até que a jaula parasse; as portas de metal 
abriram-se com rangidos. A criatura inclinou a cabeça para indicar que ele e 
McCoy deveriam segui-la. Jim assim o fez, tensionando-se quando o doutor 
agarrou-lhe o braço com uma mão envolta por peles. 

— Que tipo de criatura é esta? — sibilou McCoy, fitando perturbado as 
imensas costas do símio. — Na noite passada vocês dois estavam trocando 
beijos... 

— Não me lembra — cortou Jim. 
Eles arrastaram-se atrás dos outros para dentro da mina mal iluminada. O 

frio aumentou para uma intensidade brutal, parecendo emanar das paredes de 
rocha congelada que brilhava levemente com o cristal incrustado. Jim 
esperou tremendo, enquanto um dos guardas klingon lhe entregava uma 
perfuratriz e um capacete com lâmpada e lhe apontava a parede. Jim 
observou o mineiro próximo a ele por alguns instantes, então o imitou: 
perfurou a rocha, liberou o cristal e colocou-o sobre a esteira. Próximo a ele, 
Martia — ou o alienígena que proclamava ser Martia — já estava 
trabalhando com força. 



— Santo Deus — sussurrou McCoy em seu cotovelo, olhando arregalado 
para a rocha brilhante. — Você tem alguma idéia de quanto deve valer todo 
este dilithium? 

A proximidade repentina de um guarda encorajou-o a ficar ocupado. 
O trabalho era, de longe, menos brutal que o frio e ajudava a aquecê-lo. 

Jim trabalhou a pedra com a perfuratriz e então puxou o dilithium até que ele 
se soltasse. O truque era evitar que o cristal pontiagudo cortasse suas mãos 
dormentes fazendo com que a perfuratriz removesse a maior parte da rocha 
de antemão. 

Ao lado dele, McCoy xingava enquanto tentava retirar um cristal com as 
mãos. Jim chegou-se para ajudá-lo e foi prontamente atingido nas costas por 
um dos guardas. Jim engoliu a raiva e virou-se para seu próprio trabalho até 
que o klingon fosse embora. Então ele mostrou a McCoy que usasse a 
perfuratriz. 

O doutor assentiu e, desta vez, conseguiu remover o cristal sem 
dificuldades. Jim continuou a perfurar, um olho preso na criatura com a voz 
de Martia. Não parecia fácil, mas no momento os guardas onipresentes 
tornavam impossível qualquer tentativa de fuga. 

Pelo canto do olho, Jim viu o prisioneiro a seu lado esconder uma 
modesta fortuna em cristais sob o casaco. 

No instante seguinte, uma rajada de luz deixou-o cego pela claridade do 
phaser. Quando sua visão clareou, o prisioneiro se fora e McCoy fitava o 
espaço vazio com horror mudo. 

Com deliberação exagerada e um olho nos guardas, o doutor colocou o 
cristal na pilha rapidamente crescente da esteira. 

Jim continuou a trabalhar sombriamente. Horas mais tarde os dois 
estavam imundos e exaustos. Apesar do frio, Jim conseguira até mesmo suar. 
Ele caíra em um estado meditativo causado pela ação repetitiva. Seus 
pensamentos voltaram-se para o assassinato. Será que os torpedos haviam 
mesmo sido disparados da Enterprise! 

Pensar que eles o haviam feito era arrepiante; pensar que não era, talvez 
ainda pior. Pior de tudo, não importando onde se originara o ataque, houvera 
conspiradores a bordo da Enterprise. 

E ainda havia. A questão era: Spock sabia? 
Ele parou ao ver o símio fazer gestos atrás dele. Kirk virou-se e viu que 

os guardas estavam sentados almoçando, as costas voltadas para os 
prisioneiros. 

Ele novamente fitou a criatura — e seu queixo caiu quando o símio se 
metamorfoseou diante de seus olhos em uma jovem garota humana. 
Enquanto ele e McCoy observavam, atônitos, a garota pisou com facilidade 



para fora dos grilhões de ferro e sorriu para eles. 
— Sigam-me — sussurrou. 
Ele colocou silenciosamente sua perfuratriz de lado e caminhou para as 

profundezas da mina. Kirk e McCoy deram uma olhada rápida por sobre os 
ombros para certificarem-se de que os guardas não observavam e, então, 
seguiram-na. 

A garota esbelta esgueirou-se agilmente para dentro de um pequeno 
buraco na parede de rocha congelada. Jim torceu o nariz, inseguro de que um 
adulto, ainda mais usando grilhões de ferro, pudesse passar por ali. 

A Martia-criança gesticulou com impaciência. Kirk lançou um olhar 
cético para McCoy, então encolheu a barriga e arrastou-se de costas. Era um 
encaixe claustrofóbico, seguindo-se lentamente com os grilhões. Kirk 
conseguiu sair e puxou McCoy depois dele. 

O buraco abria-se em um túnel mais largo. Kirk ficou de pé, ofegando 
enquanto lutava para carregar os pesados grilhões, sabendo que McCoy 
estava sofrendo muito mais. 

Ele virou-se novamente para a garota, apenas para descobrir que ela se 
transformara de volta na criatura simiesca. O fato bateu em Jim como se 
fosse alguma coisa agourenta. Ele teria se sentido muito mais seguro se ela 
tivesse permanecido como a garota ou voltasse a ser Martia, apesar da 
imensa criatura ser provavelmente muito mais capaz de agüentar o frio da 
superfície. E muito mais capaz de ganhar um combate corpo-a-corpo contra 
Jim e McCoy... 

Ao longe, os guardas gritaram. 
O retinir de metal pesado cresceu quando Kirk e Mccoy aceleraram o 

passo. 
O túnel finalmente abriu-se na entrada de uma imensa mina abandonada 

que terminava em uma protuberância alta de gelo. A criatura desceu a 
protuberância e pulou em um campo liso de neve. Dolorosamente, Kirk e 

Magro seguiram-na. 
O frio cortante da superfície roubou o fôlego de Jim, o ar queimava seu 

rosto, olhos e pulmões. Ele vacilou sobre seus pés, temeroso de pensar em 
como isso afetaria McCoy, mas o doutor conseguiu levantar-se. 

Jim continuou se movimentando: ficar parado no ar gelado significava a 
morte. A Martia-criatura levou-os através da extensão nevada até um largo 
rio congelado. O alienígena andou cautelosamente no gelo duro, os braços 
balançando para manter-lhe o equilíbrio. Jim fez o mesmo, deslizando na 
superfície lisa, finalmente colocando suas mãos contra o gelo e continuando 
meio de gatinhas. 

Debaixo de seus pés, o gelo rugiu e começou a estalar sob o peso das 



correntes de ferro. 
Alarmado, Jim virou-se para McCoy, pronto para agarrar o doutor se o 

gelo quebrasse. 
O rosto de McCoy estava sem cor, ele parecia mal estar se movendo. Jim 

voltou-se e puxou-o consigo. Eles cambalearam e deslizaram sobre o gelo; e 
finalmente, cruzaram o rio e subiram a margem alta. 

Jim puxou Magro por todo o caminho, preocupando-se com o doutor 
para mantê-los em movimento. As mãos e pés de Jim estavam dormentes, 
seu rosto e orelhas queimavam dolorosamente devido ao frio. Se isso ficasse 
muito pior... 

No alto da margem do rio, a Martia-criatura parou para observar o 
horizonte. Jim estancou agradecido, os membros pesavam com uma exaustão 
mais profunda do que ele jamais conhecera. Mas ele não se atrevia a 
descansar por muito tempo, pois senão seria impossível ir mais longe. 

Ao lado deles, McCoy suspirou e puxou seu braço da mão de Jim. — E 
não posso... 

Com mãos dormentes, Jim esfregou os braços e o torso de McCoy num 
esforço para manter a circulação do doutor. Ao mesmo tempo ele lutava 
contra uma sensação de cansaço e derrota. Eles jamais conseguiriam. Magro 
estava à beira de um colapso; ele mesmo não duraria muito mais tempo. 

— Estamos na fronteira do escudo. — anunciou a Martia-criatura, 
triunfante. 

Jim seguiu-lhe o olhar. Mais além, um infindável deserto de gelo perdia-
se no horizonte; uma visão que evocava tanto desespero quanto esperança. 

Se Spock conseguisse encontrá-los a tempo... Se ao menos conseguissem 
sobreviver tempo suficiente na superfície... 

Jim virou-se e olhou na direção de onde haviam vindo. 
Ele não voltaria. Mesmo que quisesse, sabia que McCoy jamais 

sobreviveria a uma viagem de volta. Havia ao menos uma chance de que 
pudessem sobreviver na superfície até que Spock chegasse. 

Se Spock chegasse... 
— Vamos. — Ele deu um empurrão em McCoy. — Continue andando! 

Eles continuaram, cambaleantes. 
 
A Enterprise adernava na fronteira com o território klingon. 
Tendo completado sua meditação noturna, Spock reclinou-se em sua 

cama. Ele agora olhava pensativamente para a bruxuleante vela votiva 
enquanto aguardava comunicação da ponte. 

Uma vez que chegasse, haveria pouco tempo para realizar o salvamento. 
Se os rumores que Spock ouvira fossem verdade, o clima na superfície sem 



escudo de Rura Penthe era mortalmente frio. O capitão Kirk e o Dr. McCoy 
não sobreviveriam a uma exposição prolongada, presumindo-se que 
sobrevivessem à tentativa de fuga. 

Era bastante provável que eles já estivessem mortos e que a comunicação 
da ponte jamais chegasse. Spock pensara cuidadosamente na linha de ação 
apropriada para tal caso. Sua responsabilidade estava em proteger a tênue 
paz atualmente existente entre a Federação e o Império Klingon. 

Em quaisquer dos casos, os conspiradores tudo fariam para sabotar a 
conferência de paz. A vida da chanceler Azetbur e as vidas de todos os 
presentes à conferência — inclusive o pai de Spock, Sarek — estavam em 
sério perigo. O fato de que ainda não fora feita nenhum atentado contra a 
vida de Azetbur sugeria que a conspiração envolvia muito mais do que 
apenas o Império Klingon. 

Eles tinham mais peças do quebra-cabeça — as botas, os traços de 
sangue klingon no transportador — mas nada suficientemente concreto para 
inocentar o capitão. Preocupante, pensar que alguns dos conspiradores 
ainda poderiam estar aqui, a bordo da Enterprise. 

Haveria na Frota Estelar — na verdade, a bordo desta nave — aqueles 
que permaneciam leais à classe guerreira klingon? 

Spock suspirou silenciosamente e relegou o assunto para seu 
subconsciente. Até agora, a contemplação consciente do assunto não lhe 
trouxera nenhum progresso, e sua vida entre os humanos ensinara-lhe o valor 
da intuição e da inspiração. Com Jim Kirk ele aprendera a confiar no instinto 
de alguém. Apesar do instinto jamais poder substituir a dedução lógica, os 
dois eram muito úteis quando equilibrados. 

Ele se arrependia do fato de que sua vida a bordo da Enterprise estivesse 
para terminar. Mais uma vez era hora dele descobrir seu lugar no Universo. 

Muitos anos atrás, quando a primeira missão de cinco anos da Enterprise 
terminara, Spock tivera medo. Ele, em desespero, desejara encontrar uma 
casa tão perfeita para seus talentos e passado singular quanto o fora a 
Enterprise. Ele agora ansiava pela chance de crescer, expandir. Não mais 
temia o julgamento de outros: de seu pai, sua família, outros vulcanos. Tinha 
confiança que uma vez mais encontraria seu próprio caminho. 

Valeris o fazia lembrar-se muito de si mesmo, do jovem Spock — 
desesperado pela realidade de suas emoções, lutando para dominá-las. Spock 
agora encontrava-se na situação oposta: ele não mais temia suas emoções, 
mas dava-lhes valor, desejava usá-las — de um modo controlado — para 
melhorar sua vida. 

Desejava que houvesse um meio mais eficiente que as palavras para 
comunicar tais pensamentos a Valeris. Gostaria de compartilhar com ela 



mais de suas experiências. Arrependia-se agora de partir da Enterprise 
enquanto ela permanecia. 

Seu olhar caiu sobre o Chagall e ai permaneceu. Ele começara a 
colecionar arte humana porque sua contemplação o instruía sobre os 
símbolos e os valores humanos. Permitiu-se ficar mentalmente absorvido 
pela pintura, apreciar-lhe a beleza significativa e sem significado. 

Uma estranha convicção dominou-o — intuição, Jim Kirk assim a 
chamaria — de que ele sabia a solução do mistério, mas que estava se 
recusando a ver a evidência que encontrava-se diante de seus olhos. 

O intercom tocou. Antes que Spock pudesse se sentar e tocar nos 
controles para responder, a voz excitada de Uhura filtrou-se em prioridade. 

— Senhor Spock, eu os peguei! 
 
Na ponte, Spock fez uma breve pausa para olhar por cima do ombro de 

Uhura para a tela piscando em seu visual antes de dirigir-se para o posto de 
ciências e sondar o sistema estelar indicado. 

O que ele viu foi muito gratificante: apesar de Rura Penthe estar bem 
dentro de território klingon, sua distância poderia ser percorrida pela 
Enterprise com bastante rapidez. Ele se endireitou. 

— Eles estão do lado de fora do escudo. Sr. Scott, ligue seus 
propulsores. Pela primeira vez desde o encontro com o almirante Smillie, o 
engenheiro sorriu exultante. — Sim, sim, senhor. — Ele seguiu para o 
elevador. 

— Senhor. — Uhura disse de repente. Spock virou-se à nota de pânico 
em sua voz. — O tradutor universal... Eu o estava programando para a língua 
klingon, mas ele não está respondendo. Está transmitindo tudo truncado. 

Spock moveu-se prontamente para o terminal de comunicações e 
rapidamente pediu um diagnóstico. Ele e Uhura leram os resultados e 
trocaram olhares de reconhecimento. 

Mesmo que a Enterprise entrasse camuflada em território klingon, ainda 
assim ela corria o risco de ser detectada por postos de escuta especialmente 
equipados dentro da fronteira klingon. E sem o tradutor para auxiliá-los, o 
risco de serem atacados aumentava enormemente. 

Os conspiradores trabalhavam novamente. 
No momento não havia nada a ser feito. Resolutamente, Spock retornou 

ao terminal do comando. — Sr. Chekov, estabeleça curso para Rura Penthe. 
Ao leme, Chekov virou-se para encarar o rosto do vulcano. 
— Senhor Spock, Rura Penthe fica bem dentro do território klingon. Se 

formos descobertos... 
— Isso mesmo, Sr. Chekov. — Spock concordou suavemente antes que 



o timoneiro pudesse terminar. — Se, como suspeito, todas as informações 
sobre língua klingon foram retiradas de todos os nossos bancos de dados, 
então teremos que nos fixar nos arquivos da biblioteca. O que agora 
necessitamos é de um feito de prestidigitação lingüística — e um certo grau 
de intrepidez — antes que o capitão e o Dr. McCoy congelem até a morte. 

 
O Posto de Fronteira Mortagh Três estava com pouca gente, pouco 
dinheiro decadente — em resumo, uma das últimas designações 

procuradas no Império, que servia ao ex-artilheiro Kesla com perfeição. Seu 
gosto pelo combate — anos atrás, em um combate sem sentido entre sua 
nave, Beria, e uma nave romulana da qual jamais soubera o nome — 
resultara na morte de seu capitão e da maioria de seus companheiros e 
amigos mais chegados. Kesla escapara com ferimentos seríssimos e a 
determinação de deixar a vida de guerreiro para trás; que se danasse a honra 
klingon. 

Ele sabia que seu trabalho era desprezado pelos klingons respeitáveis, 
sabia que se encaixava no estereótipo de sentinela fraco, bêbado e sonolento 
de posto de fronteira. Ele não se importava. Dava graças a deus pelo 
isolamento e pela falta de responsabilidade — em todos aqueles anos em 
Mortagh, jamais ouvira tanto falatório sobre uma nave da Federação tentar 
passar pela fronteira, apesar de os sentinelas que trabalhavam na fronteira 
romulana contarem uma história bem diferente. 

Lá, os postos eram devidamente equipados com as últimas aparelhagens 
de detecção. Mortagh Três rangia pela idade — uma metáfora do governo 
klingon decadente. Kesla e seus colegas eram obrigados a realizar seu 
trabalho com sondas que eram ultrapassadas há mais de um século, sem 
aparelhos visuais apropriados para observar as naves passantes. Eles sequer 
tinham armas. Sua única ameaça consistia em informar o Império sobre a 
nave invasora, e então, esperar que a patrulha da fronteira conseguisse 
destruir a nave correta. Os contrabandistas preferiam essa rota. Os sentinelas 
há muito tempo haviam desistido de tentar deter a maré. 

Kesla não gostava do tédio, mas havia meios de diluí-lo — por exemplo, 
com o fogoso licor Catullan que ele consumira naquela noite. O acesso aos 
itens do mercado negro era um dos benefícios de se trabalhar na fronteira. O 
licor Catullan, qrokhang, pegara o desconforto de Kesla, se não seu tédio, e 
o transformara em uma idiotice agradável. 

Ele encontrava-se encostado em seu terminal de sondagem, quase 
adormecendo, imagens do combate de há muito ensombrecendo sua euforia. 

A sonda apitou um aviso. 
Kesla endireitou-se e sacudiu a cabeça, tentando acordar. Uma luz fraca 



acendia na tela antiga, indicando uma nave camuflada. 
As naves klingon eram proibidas por lei de permanecer camufladas 

enquanto passassem pelo posto de fronteira. Os contrabandistas estavam 
bem cientes desse fato e sabiam que era mais seguro para uma nave não 
registrada passar abertamente — pelo menos desse modo o alarme não 
acordaria aqueles que estivessem trabalhando no posto. Eles não sabiam que 
os poucos ajustes feitos nas velhas sondas para detectar as inovações mais 
recentes só funcionavam metade do tempo. 

Kesla franziu as sobrancelhas, descontente porque seu cochilo fora 
perturbado. Este contrabandista era aparentemente novo no negócio. Ele 
puxou uma alavanca de seu terminal. 

— Aqui é o sentinela Kesla do Posto de Fronteira Mortagh Três. Que 
nave é esta? Identifique-se. 

Seguiu-se uma pausa — uma pausa tão longa que o operador do lado, 
Genrah, ficou curioso e andou até Kesla para ouvir. Kesla abriu espaço para 
ele. As regras mudas de Mortagh Três insistiam que as sentinelas dividissem 
quaisquer oportunidades de aliviar o tédio. 

Ambos fecharam a cara para o terminal. 
A resposta chegou numa voz feminina misturada à estática. — Nós sou 

vosso cargueiro... Ursva, saídos há seis semanas de Kronos. Câmbio. 
Kesla trocou um olhar surpreso com Genrah. Contrabandistas klingons 

fêmeas eram realmente raras, mas se ela era klingon, Kesla era o grande 
senhor da Terra. 

— Para onde está se dirigindo? — Kesla perguntou rispidamente, 
respondendo no mesmo exótico dialeto arcaico que a fêmea usara. Não era 
uma tarefa fácil manter a diversão à parte de sua voz. Esta contrabandista era 
provavelmente rigeliana ou catullana, e assim, Kesla tinha um débito de 
gratidão com ela. Mas se ela conhecia tão pouco do protocolo contrabandista 
no Império Klingon, provavelmente jamais chegaria a seu destino. 

 
Genrah e Kesla aguardavam entorpecidos e hipnotizados durante outra 

demora. 
— Nós está levando comida... coisas e... suprimentos para Rura Penthe. 

Câmbio. 
Neste momento Kesla e Genrah caíram na gargalhada pela ridícula 

mentira. A contrabandista era tão inepta que Kesla teve pena dela. Ele fez 
um gesto para Genrah deixá-la passar. Se ela estava levando licor catullano, 
Kesla desejava-lhe boa sorte em sua tarefa. Ela precisaria dela. Para deixá-la 
saber que ele sabia muito bem quem ela era e o que estava fazendo, Kesla 
enviou-lhe uma frase que, no código dos contrabandistas, desejava-lhe sorte 



em evitar os oficiais da fronteira. 
 
Uhura agarrou as bordas de seu terminal e fitou a mesa de comunicações. 

O último comentário do klingon deixara a tripulação completamente 
aturdida, e se ela falhasse em responder apropriadamente... 

Próximos a ela, Chekov e Spock desviaram os olhos dos antigos 
dicionários em papel que enchiam os terminais. Os últimos minutos haviam 
sido angustiantes. Não fosse pela habilidade de Spock em sondar os arcaicos 
glossários em ordem alfabética rapidamente e lembrar-se com perfeição das 
poucas frases em klingon que ele jamais ouvira, provavelmente a Enterprise 
seria agora nada mais que destroços no espaço. 

Mas, de acordo com Spock, o klingon acabara de lhe dizer para não 
pegar nenhum inseto, e então, transformara-se em ásperas gargalhadas. 

Uhura, à procura de alguma indicação, fitou o vulcano, cujo semblante, 
apesar de impassível, de modo algum escondia seu total desnorteamento por 
causa da expressão. 

A risada áspera desvaneceu-se. Spock assentiu para Uhura. 
Ela voltou-se para a mesa e fez a melhor imitação de gargalhada klingon 

que sabia. O esforço fez sua garganta doer. 
O klingon fechou o canal. Uhura aguardou tensa por alguns segundos até 

perceber o significado: a comunicação estava terminada. Por alguma razão 
que ela não saberia explicar, eles haviam permitido a passagem. 

Ela descansou contra a mesa com um suspiro trêmulo e somente então 
percebeu que estivera segurando a respiração. 

Atrás dela, Spock disse gentilmente: — Foi assim tão ruim? 
Ela virou a cabeça apenas o suficiente para estreitar os olhos na direção 

dele. 
 
McCoy observava os sóis de Rura Penthe se pondo, lançando uma luz 

coral sem calor pelo deserto de gelo, e sabendo que estava para morrer. De 
um modo impossível, ele puxava-se para seguir atrás de Jim e Martia através 
do gelo. A ação de movimentar-se dava-lhe uma sensação que ele achava 
estranhamente difícil de superar, até mesmo do alto de seu cansaço. 

O enregelamento já reclamara seus pés, mãos, orelhas, rosto. Ele não se 
importava. Queria apenas parar de se mover, render-se ao frio, para 
descansar, mesmo que eternamente. Spock e os outros se sentiriam mal mas, 
no momento, o doutor estava cansado demais para se importar. 

Falar parecia exigir tanta energia quanto mover-se, e então, McCoy 
seguiu cambaleante atrás do capitão até não agüentar mais. 

— Jim. — Ele não conseguiu dizer mais que um sussurro, e mesmo esse 



esforço trouxe-lhe lágrimas aos olhos. 
— Deixe-me. Estou... acabado. 
— De jeito nenhum — Jim disse, tentando soar teimoso, mas sua voz 

estava inexpressiva de exaustão. 
— Spock não está vindo... Isto é loucura, esperar que ele nos encontre. 

Eu não me importo mais. Só me deixe morrer aqui. 
— Você vê isso? — Jim virou-se para mostrar-lhe uma mancha 

vermelha nas costas de seu casaco rasgado. 
McCoy fitava hipnotizado, seus pensamentos lentos demais, devido ao 

frio, para que o que ele via fizesse sentido. 
— Isso é o fragmento de viridium que Spock enterrou em minhas costas 

pouco antes de irmos a bordo da nave de Gorkon. 
— Aquele vulcanozinho astuto — McCoy disse fracamente, cansado 

demais para sorrir mas não tão cansado para sentir-se agradecido pelo 
pensamento rápido de Spock. Um suprimento de fragmentos de viridium era 
mantido na ponte para aquelas ocasiões em que a pressa proibia a parada na 
enfermaria para injetar transponders subcutâneos. Os fragmentos eram mais 
soltos e menos elegantes — McCoy sempre preferia os transponders 
invisíveis — mas tinham um raio de ação muito maior. 

— Uma vez fora do escudo — disse Jim — eles poderão encontrá-lo a 
dois setores daqui. 

— Se é que estão procurando por nós... 
O tom de voz de Jim ficou levemente mais duro. — Spock está 

procurando por nós. 
Diante deles, a criatura semelhante a um macaco com a voz de Martia 

parou, apontando para uma saliência de gelo. 
— Estamos quase lá. Uma vez que estejamos lá fora, acamparemos. 
O fio de esperança fez McCoy livrar-se da fadiga e esquecer toda a dor. 
Quando chegaram à saliência, o pôr-do-sol cedera seu lugar para a 

escuridão cheia de estrelas. A temperatura caiu, mas o doutor estava ansioso. 
Usando o fragmento de viridium, Spock poderia encontrá-los a tempo. O 
perigo muito real de congelar até a morte recuara, pois a saliência os 
protegia do vento e a criatura — impossível pensar nela como sendo Martia 
— produziu uma chama com seu casaco e dividiu-a em duas. A chama 
queimou por um instante com intenso brilho, depois formou um pequeno 
fogo. McCoy ignorou as pontadas de dor quando suas extremidades 
dormentes começaram a se aquecer. Ele chegou-se o mais próximo possível 
das chamas sem pôr fogo em si mesmo. Jim agachou-se ao lado dele. 

A criatura sentou-se perto. As sombras lançadas pela luz bruxuleante 
tornavam-na duplamente horrível. 



McCoy manteve suas mãos no calor. A sensação era agradável ao ponto 
da dor. Ele olhou para a criatura. — Se importaria de explicar esse 
truquezinho que você faz? 

Ela deu de ombros. — Sou uma camaleóide. É por isso que somos tão 
bons contrabandistas. 

O tom de Jim estava amolecido pelo cansaço. — Já ouvi falar dos 
camaleóides, mutantes de formas. Pensei que eram míticos. 

A criatura o agraciou com um sorriso de dentes tortos. — Dê uma 
chance a uma garota, capitão. — Enquanto observavam, ela começou a se 
metamorfosear. McCoy fitava, fascinado, enquanto as feições mudavam, 
escureciam, transformavam-se no rosto mais fino e menor da bela Martia. — 
Isso consome muito esforço. 

— Isso não me espanta — replicou McCoy. Ele hesitou. — Interrompa-
me se estiver errado, mas temos algum meio de saber que esta é você 
mesma? 

Ela dirigiu seu sorriso agora atraente para Jim, que parecia ligeiramente 
enfadado. — Pensei que eu assumiria uma forma agradável. — Seu tom de 
voz tornou-se abruptamente comercial. — Estamos fora do escudo. Agora é 
sua vez, Kirk. 

Jim sorriu fracamente. — Se você diz isso. — Ele se levantou 
lentamente, esticou-se, então, deu um passo à frente com um movimento 
rápido como um raio, que surpreendeu McCoy, atingindo o queixo da 
mulher com toda a força. Ela caiu para trás sem emitir som. 

— Você está louco? — McCoy pulou agitando os braços alarmado, 
consciente apenas em parte da agonia causada pelo gasto de energia. Certo, 
ele não confiava muito nela, mas ela arriscara sua vida para levá-los até tão 
longe... 

Martia fitou-os com uma expressão magoada, uma mão sobre o rosto 
ferido. McCoy podia ver que ela sangrava — verde — na boca. 

A expressão de Jim não tinha pena enquanto olhava para ela. — Ela não 
precisa de nossa ajuda para ir para lugar nenhum. Onde foi que ela 
conseguiu essas roupas convenientes? E não me diga que essa chama é um 
item padrão da prisão. 

McCoy não tinha respostas. Enquanto Jim falava, Martia começou a se 
metamorfosear de volta no brutamontes. O sangue que saía de sua boca 
transformou-se de esmeralda em safira. 

— Isso é para deixá-los saber onde estamos — Jim continuou, dando um 
passo atrás, preparando-se para a luta. — Pergunte o que ela vai receber em 
troca. 

O brutamontes levantou-se completamente. — Um perdão total — disse 



ela, seu tom de voz tão duro quanto o de Jim. — O que não encobre isto... 
McCoy soltou um gemido de desespero e deu um passo atrás quando 

Kirk e Martia começaram a circular um ao outro. Certamente não era uma 
luta justa. A criatura era duas cabeças mais alta que Jim e não tinha as 
correntes de ferro para atrapalhá-lo. 

— Um acidente não era bom o bastante? — disse Jim. 
— Bom o bastante para um — replicou Martia em uma voz de seda 

incongruente com sua verdadeira aparência. — Dois pareceria suspeito. Mas 
"mortos enquanto tentavam escapar" — agora, isso é bastante convincente 
para ambos. 

Eles investiram um contra o outro. Kirk agarrou o brutamontes e ficou 
firme — e soltou quando a imensa forma peluda de Martia transformou-se 
em pouco mais que um par de mandíbulas grandes com dentes pontiagudos. 

As mandíbulas brilhantes e salivantes jorraram um líquido viscosamente 
obsceno em Jim antes de puxá-lo para trás de um banco de neve. McCoy 
correu até lá para observar inutilmente, então recuou com nojo. 

A criatura tornara-se uma massa de tentáculos negros cobertos de limo 
que ameaçava sugar a vida de Kirk. De algum modo Jim conseguiu ficar de 
pé, somente para ser empurrado novamente ao chão. 

Quando ele se levantou novamente, a criatura de tentáculos que ele 
segurava havia se transformado em uma mulher miniatura, que escapou com 
facilidade de suas mãos e passou escalando ao lado de McCoy. O doutor 
pulou com toda sua energia e conseguiu segurar um pequenino tornozelo, e 
mesmo enquanto caía, rolando na neve, ele sentia que o tornozelo em sua 
mão aumentava de tamanho. 

Ele olhou para cima para ver uma réplica exata de Jim Kirk. 
— Surpresa! — falou a Martia-Kirk, e atingiu McCoy em cheio no rosto. 

O doutor caiu de costas na neve e observou, entorpecido, quando o 
verdadeiro Jim encarou seu sósia. 

— Seus amigos estão atrasados — arfou Kirk. 
— Eles estarão aqui — replicou Martia. 
Eles investiram novamente. McCoy fechou os olhos e lutou contra a 

tonteira. Ele podia ouvir Jim falar, tenuemente, como se estivesse falando de 
uma grande distância: — Não posso acreditar que te beijei. 

A voz de Martia chegou ainda mais tênue, contrapondo-se ao zumbido 
cada vez mais crescente em suas orelhas: — Deve ter sido sua eterna 
ambição... 

O zumbido cresceu a um nível de dor até que McCoy deslizou 
agradecido para a escuridão. 



ONZE 
 
 
Sozinho e exausto, Scott sentou-se no refeitório dos oficiais e se permitiu 

uma segunda xícara de café. Como muitos dos outros, ele fora voluntário 
para serviço dobrado até que fossem encontradas evidências suficientes para 
satisfazer Spock. 

Ele deu uma olhada no mapa da Enterprise em seu datapad e piscou 
uma, duas vezes para clarear a visão embaçada. 

Ele já não era mais tão jovem. Nenhum deles era. Mas se Spock esperava 
que o capitão e o Dr. McCoy sobrevivessem aos horrores de Rura Penthe, 
então ele, Scott, estava mais do que feliz de perder um pouco de sono. 

Ele passou uma mão pelos olhos cansados e suspirou. 'E claro que Spock 
era mais parecido com James Kirk do que o vulcano gostaria de admitir — 
teimosos, recusando-se a desistir da esperança mesmo diante de 
probabilidades impossíveis. Scott olhou novamente para o mapa e desta vez 
foi capaz de focar os olhos o suficiente para verificar as áreas da nave onde 
já haviam sido realizadas as buscas. 

Restavam poucas áreas. As probabilidades de encontrar-se os uniformes 
tornavam-se menores a cada segundo — quase tão ruim quanto as 
possibilidades da Enterprise conseguir entrar e sair de território klingon em 
segurança e sem sequer um arranhão no casco, ou que o capitão e o doutor 
pudessem sobreviver no frio congelante pelo tempo necessário para serem 
resgatados. 

Scott correu um dedo pelo colarinho e percebeu que estava com um calor 
desagradável. Estaria ele tão velho que um pouco de busca o faria suar 
tanto? Instintivamente chegou perto da ventilação do circulador de ar para se 
refrescar. 

Sem ar. A ventilação estava bloqueada. 
Scott franziu o cenho. Este era um problema da manutenção, mas o 

engenheiro podia resolvê-lo: levaria mais tempo para relatá-lo do que para 
consertá-lo ele mesmo. Ele removeu a cobertura rapidamente e olhou para 
dentro. 

Alguma coisa — tecido enchumaçado — fora socado dentro da 
ventilação, impedindo por completo o fluxo de ar. Scott ficou pasmo por 
apenas um milisegundo antes que registrasse as cores — vinho, manchado 
de violeta — e uma emoção mais profunda surgisse. 

 



Pelo cantinho do olho, Kirk viu McCoy levantar a cabeça fracamente e 
balançá-la ao acordar. Jim queria reagir, queria ir ajudar o doutor, mas no 
momento não se atrevia a desviar os olhos de seu inimigo por sequer um 
segundo. Ele e Martia-Kirk circulavam um ao outro presos em um abraço 
apertado. 

— Não é hora de você se transformar em alguma coisa diferente? — Jim 
cuspiu. A atuação perfeita demais que Martia fazia de Kirk o desconcertara 
por apenas um segundo. Ele agora percebia que era ponto seu se Martia 
continuasse com esta forma, principalmente se os guardas chegassem antes 
da Enterprise... Ela parecia relutante em transformar-se, como se os esforços 
de mudar tantas vezes lhe tivesse drenado as forças. 

A psicologia ao inverso surtiu efeito. — Eu gosto desta aqui — disse a 
voz de Martia, apesar dos lábios que articularam tais palavras serem uma 
réplica perfeita dos de Jim. 

Ela pulou com todo seu peso, desequilibrando Jim. Eles se agarraram, 
rolando pela neve. Dando um giro estonteante contra a superfície branca, Jim 
viu seu próprio rosto, contorcido... 

A surpreendente sensação de calor úmido na parte de trás de sua cabeça 
fê-lo virá-la e fitar, olho no olho, as mandíbulas escancaradas de um mastim 
klingon de dentes pontiagudos. 

Ele logo ficou de pé e fitou o grupo de guardas klingon armados, 
liderados pelo comandante, que deu um passo à frente. A situação pareceu-
lhes completamente desesperançada — a menos que Jim pudesse reagir 
antes que Martia tivesse a chance. — O que os atrasou tanto? — falou 
bruscamente. 

Ele deu uma olhada em Martia e ficou aliviado ao ver que ela ainda não 
mudara sua forma de Kirk. Ela talvez tivesse mesmo exaurido todas as suas 
capacidades de transmutação. 

— Matem-no! Esse é ele! 
A voz dela — sua verdadeira voz, suspeitava Jim — era mais áspera, 

mais gutural do que qualquer outra que ele já ouvira antes. Os guardas 
hesitaram, confusos. O comandante levantou sua arma e estreitou os olhos 
para eles. 

— Eu não, idiota. Ele! — gritou Jim. 
O comandante atirou em Martia-Kirk, que se dissolveu no nada antes 

mesmo que pudesse pronunciar um som. Jim fez o que pôde para distanciar-
se do horror da visão. Martia pretendera matar os dois, mas o desespero a 
forçara a usar quem ela pudesse. Ele e Magro eram simplesmente as vítimas 
mais plausíveis. 

Ele se tensionou, preparou-se para pular no comandante e receber em si 



o tiro que agora seria dirigido a McCoy, que cambaleara para a frente para 
observar o drama. Jim colocou-se protetoramente a sua frente. 

O comandante virou-se para dar um irônico sorriso banguela para Kirk e 
McCoy. — Sem testemunhas... 

Como Jim suspeitara, o comandante jamais tivera a intenção de manter 
seu acordo com Martia. Ele levantou sua arma e mirou-a em Jim e Magro. 

— Muito esperto, se me perguntar — disse McCoy, conversador, mas 
Jim ouviu o imenso cansaço em sua voz dizendo-lhe que já tivera o bastante 
e que agora não se importava muito com a forma como isso iria terminar — 
contanto que terminasse rapidamente. 

Jim assentiu, mantendo o próprio tom casual. — Mortos tentando 
escapar. É clássico. 

— Era isso o que ele queria — o klingon concordou com um resmungo 
baixo. Por sua entonação, era óbvio que não falava sobre Martia. 

— Quem? — Jim chegou mais perto, seus olhos mirando a arma na mão 
do comandante. Era inútil. Mesmo que conseguisse jogar o phaser para 
longe, um dos doze guardas que o cercavam atirariam imediatamente — 
primeiro nele, depois em Magro. 

Mas se, antes de morrer, pudesse ao menos saber quem arranjara o 
assassinato... 

— Quem quer nos matar? — insistiu Jim, observando o comandante com 
intensidade. 

O risinho banguela do comandante tornou-se um nojento meio sorriso. 
— Ouvi dizer que vocês humanos uma vez já tiveram o costume de garantir 
a um condenado um último pedido antes de morrer. Nós klingons ainda 
temos um costume semelhante. Eu lhe farei esta gentileza antes de sua 
morte. Por que não lhe dizer? Seu nome é... 

As palavras do klingon foram abafadas pelo crescente zumbido do efeito 
do transportador. 

— Filho da puta! — gritou Kirk, um pouco de puro ódio, um pouco em 
surpresa, enquanto sentia o breve enfeitiçamento da tontura que 
acompanhava a desmaterialização. A cena desapareceu quando os guardas 
levantaram suas armas para atirar... 

...e transformou-se na sala de transporte da Enterprise. Kirk estremeceu 
com a sensação extasiante e penetrante de calor diante da visão de seus 
amigos: Spock, Uhura, Chekov. Spock e Chekov chegaram-se com pesados 
cobertores. Jim aceitou um com gratidão, mas rendeu-se à onda de raiva 
irracional. 

Ele estivera a somente um segundo de saber a verdade sobre o 
assassinato de Gorkon. Não importava que estivesse a apenas dois segundos 



da morte. 
— Droga! Droga todos vocês — falou asperamente com Chekov e o 

vulcano, que pareciam consternados com sua aparência e a de Magro. — Se 
tivessem esperado mais dois segundos... 

Spock parecia completamente indiferente à raiva de seu capitão. Se Jim 
não o conhecesse tão bem, teria pensado que o vulcano parecia realmente 
tocado por ver seu amigo de novo. Chekov lutou contra um sorriso, enquanto 
se abaixava para queimar os ferros das pernas de Kirk com uma ferramenta 
laser. 

— Capitão...? — Spock perguntou suavemente, como se não pudesse 
acreditar que seus amigos estavam a sua frente. 

Exasperado, Kirk disse: — Ele estava para explicar toda essa droga de... 
— Quem? — interrompeu Uhura. 
Chekov agora estava sorrindo abertamente. — Vocês querem voltar? 
— Absolutamente não! — McCoy meio que gritou na orelha do capitão. 

— Qual é o problema com você, Jim? Acabamos de ser salvos! 
Jim fez uma pausa, forçou-se a controlar a raiva, mas não a intensidade. 

Ele estava grato por Spock e os outros terem-no salvo, mas os dois últimos 
segundos haviam lhe custado tudo. 

Talvez, no entanto, eles já tivessem descoberto o fio que poderia 
permitir-lhes revelar todo o mistério. Se ao menos pudessem agir a tempo... 

Ele virou-se para Spock. — Precisamos descobrir onde será a 
conferência de paz. Será o próximo alvo.  

Spock assentiu, sério. — Concordo. Mas como... 
— Venha — Kirk apressou-se, e seguiu para a ponte. 
 
Chang sentava-se na cadeira de comando da mais nova nave da frota 

klingon: a Dakronh, a única de sua classe, equipada com a última tecnologia 
klingon-romulana, além de um novo aparelho inovador que permitia-lhe 
disparar enquanto estivesse camuflada. Chang estava profundamente 
orgulhoso das capacidades de sua nova nave. Ela, afinal de contas, permitira-
lhe eliminar os dois maiores inimigos do Império. 

Primeiro, Gorkon, e agora — James Kirk. 
No momento, porém, Chang experimentava algo mais além de orgulho. 

Ele fitava na tela principal da ponte a imagem servilmente curvada do 
comandante de Rura Penthe. 

— Escaparam? As sobrancelhas pálidas de Chang fecharam-se em 
descrédito. 

— Foram teletransportados por uma nave estelar da Federação! — o 
comandante gritava em desespero, sem dúvida alguma ciente do efeito que 



suas palavras teriam em seu — muito curto, Chang decidiu sombriamente — 
futuro. — Eu poderia traçar... 

Chang atingiu um controle com a parte de fora de seu pulso — ele tinha 
a informação que queria e não tinha qualquer desejo em desperdiçar seu 
tempo ouvindo o comandante implorar por sua vida — e virou-se para 
encarar o general Grokh. 

— Escaparam — disse impassível. 
— Isso não importa — respondeu-lhe Grokh. — Kirk não pode saber a 

localização... 
O olho bom de Chang estreitou-se. — Tem certeza? — perguntou a 

Grokh com uma gentileza mortal. — Está querendo correr esse risco? 
Ele prendeu o olhar de Grokh por vários segundos. Chang era muito bom 

em ler a expressão dos outros, em olhar-lhes a alma. Ele viu Grokh 
considerar as possibilidades, hesitar, voltar atrás, mudar de idéia. 

Chang sorriu. 
— Piloto — chamou Grokh. — Novo curso! Acione dispositivo de 

camuflagem. 
A Dakronh fez um arco largo e então desapareceu no vácuo. 
 
Kirk, Spock e os outros transpuseram, em largas passadas, o corredor em 

direção ao elevador da ponte. O calor reavivara a energia de Kirk, assim 
como a sensação de urgência: alguma coisa tinha que ser feita, e rápido, 
antes que mais sangue fosse derramado. A vida de Azetbur e de todos 
aqueles que encontravam-se na conferência de paz corriam grande perigo. 

— Os klingons têm uma nova arma — relatou Spock, enquanto 
facilmente acompanhava o passo de Kirk. — Uma Ave de Rapina que pode 
disparar camuflada. Foi ela que torpedeou a nave de Gorkon. 

— Então é isso — Kirk falou pensativo. O visual da ponte fora alterado 
para que lhes parecesse que fora a Enterprise que disparara... 

— Não inteiramente — admitiu o vulcano. — Tenho razões para crer 
que os assassinos de Gorkon estejam à bordo desta nave. 

Kirk assentiu. Ele virou-se e cuidadosamente examinou a expressão de 
Spock, mas não pôde encontrar nenhum sinal de que o vulcano chegara à 
mesma conclusão que seu capitão no referente à parte culpada. Ele olhou 
noutra direção, perguntando-se como fazer para divulgar a notícia. — Eles 
são a chave para toda a conspiração. A conferência de paz já começou? 

— Quem sabe? — Chekov falou, às suas costas. — Eles estão mantendo 
a localização em segredo. 

Kirk suspirou. — Sempre existe alguma coisa. 
Scott correu na direção deles segurando um uniforme enchumaçado nas 



mãos e continuou andando com eles. 
— Capitão! — exclamou, por demais agitado para um sorriso de boas 

vindas. — Sr. Spock, encontrei os uniformes desaparecidos com sangue 
klingon neles! Eles pertencem a... 

Quando eles viraram a curva, Kirk parou abruptamente. 
Diante deles, dois tripulantes encontravam-se estatelados no chão. 
McCoy ajoelhou-se, cansado, e os examinou. Ele fitou Kirk e moveu a 

cabeça. 
Horrorizado, Scott fitava os dois. — Mas... os uniformes... — Ele fez um 

gesto inútil com eles. — Eles pertencem as estes homens! Burke e Samno! 
— Não mais — McCoy disse desanimado. — Phaser em tonteio a uma 

pequena distância, de modo que não ligaria nenhum alarme. Na base do 
crânio, interrompendo o sistema nervoso e causando arritmia, e morte. 

— Esse seria o método mais eficiente — Spock concordou suavemente. 
Kirk assentiu. — Primeira regra de assassinato: sempre mate os assassinos. 

— Agora estamos de volta ao primeiro passo — a voz de Scott 
demonstrava resignação. 

Kirk encontrou o olhar de Spock e o manteve preso, agora com a certeza 
de que o vulcano não sabia. — Posso falar com você? — Ele fitou os outros 
significativamente. — Em particular? 

Spock inclinou a cabeça, intrigado, mas seguiu Kirk pelo corredor e 
aguardou. 

Relutante e gentilmente, Jim inspirou e explicou-lhe quem era o 
assassino de Burke e Samno. 

Valeris estava na última parte da busca e muito próxima de desistir 
quando a voz no intercom a fez movimentar a cabeça bruscamente. 

— Atenção: gravador de depoimentos para enfermaria. Código Azul 
urgente. Pedido de depoimento imediato para ordenanças Burke e Samno. 
Gravador de depoimentos para a enfermaria com a maior rapidez. 

Sua pulsação e respiração aceleraram. Ela imediatamente concentrou-se 
em erradicar tais reações emocionais imediatas e decidiu cuidadosamente 
sobre o quê fazer: ela abandonaria a busca e iria imediatamente para a 
enfermaria. 

Não havia outra linha de ação lógica. 
Na enfermaria, Spock permanecia deitado cercado pela escuridão e os 

suaves sons de respiração. Ele não se permitia o luxo de pensar. Se ele 
pensasse, não reagiria rapidamente, e se não reagisse rapidamente, morreria. 

Além do mais, a revelação do capitão o deixara atônito, sem qualquer 
desejo de permitir-se pensar. 

A porta da enfermaria abriu-se. Spock permaneceu imóvel e ouviu os 



sons abafados dos cascos das botas tocando gentilmente o solo. 
Uma silhueta atravessou a escuridão e aproximou-se da cama onde 

encontrava-se Spock. Ele permaneceu quieto, ouvindo os passos lentos e 
medidos até que uma luz acendeu-se no alto, revelando assassino e vítima 
um para o outro. Spock piscou enquanto seus olhos ajustavam-se à luz, então 
olhou sem surpresa para o rosto de Valeris. Sentou-se. 

Ele devia ter sabido. Ela viera conversar em particular com ele na 
primeira noite fora do espaçoporto. 

Senhor, falo como um intelecto semelhante. Não reconhece que chegou-
se a um momento de decisão nos assuntos da Federação? 

É uma velha história, senhor... 
Ela começou, engasgou, então lutou para recompor-se. 
— Terá que me matar — Spock lhe disse calmamente. — Se você for 

lógica. 
Ele internamente experimentava uma amargura curiosamente aguda que 

estava próxima à dor física. Ela se controlou, mas não a reprimiu. Então, isso 
era traição. 

— Eu não quero matar — sussurrou Valeris. 
— Acredito em você — disse Spock. — Mas o que você quer é 

irrelevante. O que você escolheu está à mão. — Ele olhou significativamente 
para o phaser. 

Ela fez mira. Ele podia ver que sua mão tremia quase que 
imperceptivelmente. 

Na cama ao lado, o segundo corpo sentou-se. — Eu o faria, já que não o 
fez — Kirk disse com facilidade. 

Ela recuou, então refez-se quando o doutor emergiu das sombras com os 
braços dobrados. 

— A operação terminou — disse McCoy. 
Spock atacou. O phaser fez um arco no ar e estatelou-se no chão. 
Valeris seguiu-lhe a trajetória com óbvia surpresa, então voltou-se para 

fitar Spock. Ele ficou tenso. Ela ainda podia resistir, podia tentar escapar, 
tentar matar. Ele observou-a intensamente, viu o rápido instante de hesitação 
em seu rosto. 

E então, lentamente, ela abaixou a cabeça, cobrindo suas feições com as 
sombras. Rendendo-se finalmente à lógica? Perguntou-se Spock. Ou à 
emoção? 

 
Quando a escolta de segurança levou-a à ponte, Valeris experimentou 

tanto uma sensação de fracasso quanto de alívio. 
Fracasso por não ter completado sua missão. Ela não sentia vergonha 



pelo que fizera. Chegara a sua filosofia com bastante lógica. Que seu pai 
tivesse feito o mesmo tinha pouca influência sobre ela, exceto por ter acesso 
a seus escritos mais particulares. 

O Universo tendia em direção à consistência. Esse fato permitia a 
predição científica de padrões. Era lógico esperar certo comportamento das 
estrelas, dos planetas, dos animais e seres conscientes, dados certos 
parâmetros. Alguém podia esperar razoavelmente que um humano se 
comportasse de um modo emocional, como podia-se esperar que os klingons 
agissem de um modo consistentemente violento. 

Ela o sabia com mais do que apenas o intelecto. Ela perdera sua mãe — 
e, por extensão, seu pai — para os klingons. Ela vira em Zorakis do que eles 
eram capazes. Kudao e Themis eram meras continuações de um padrão. 

Dado esse fato, era ilógico tentar negociar a paz. A natureza guerreira 
inerente à raça klingon tornara possível predizer isso: uma vez que o 
contingente pacifista caísse do poder, todos os tratados seriam violados. 
Gorkon estava morto. Parecia-lhe pouco provável que Azetbur sobrevivesse 
por muito mais tempo. E não havia sucessores aparentes que abraçassem sua 
filosofia pacifista. A guerra com o Império Klingon — agora ou uma década 
no futuro — era inevitável. 

A lógica insistia que a Federação venceria de longe tal guerra agora, 
enquanto os klingons estavam mais vulneráveis. 

Ela quisera conversar sobre isso com Spock. Ela desejava sinceramente 
ser vulcana, emocionalmente — mas ela não via lógica em buscar a paz 
quando isso significava morte. Ela envergonhava-se pela loucura em que seu 
pai mergulhara, pela censura da família. Mas a distância do tempo e seu 
treinamento em Vulcano dera-lhe uma medida de objetividade. Ela não mais 
estava preocupada com a aprovação da família, e ela vira que a filosofia de 
seu pai, antes da doença o dominar, estava longe de ser louca. 

Ela se arrependia de ter matado Burke e Samno, mas a lógica novamente 
a liberara de qualquer sensação de ter cometido um crime. Três mortes, a 
deles e a de Gorkon, pouco provavelmente ultrapassava os incontáveis 
milhões que haviam perecido nas mãos dos klingons desde que a Federação 
os encontrara pela primeira vez. 

Na verdade, a perda de toda a tripulação da Enterprise lhe parecera um 
sacrifício apropriado. 

Ela falhara em sua missão, mas em meio ao fracasso encontrara o alívio. 
Ela finalmente estava livre para discutir o assunto com Spock. Quando se 
aproximara dele, em sua primeira noite à bordo da Enterprise, ela não tivera 
a intenção de se revelar, meramente apresentar com cuidado um ponto de 
vista diferente relativo aos klingons, agira como o advogado do diabo. 



Ela esperava que ele fosse se orgulhar por ela ter encontrado seu próprio 
caminho. Ainda assim, quando eles chegaram à ponte da Enterprise e Spock 
colocou-se ao lado do capitão e do Dr. McCoy, seu comportamento era 
distante, longe de ser orgulhoso. Ela imaginava — certamente isso não 
acontecera de verdade — que vira um breve brilho de dor nos olhos escuros. 

Os outros membros da tripulação tomaram seus lugares: Uhura em 
Comunicações, Chekov no Leme, ao lado de uma cadeira vazia, Scott na 
Engenharia. Valeris, flanqueada pelos guardas, permaneceu perto do 
elevador. Kirk aproximou-se e parou à distância de um braço. 

— Mais alguém a bordo desta nave? — Seu olhar era intenso, resoluto, 
significando que ele não toleraria nenhuma recusa em responder. 

Valeris hesitou. Nenhum dano podia ser causado por sua resposta. A 
bordo desta nave, ela estava sozinha com suas convicções. Ao mesmo 
tempo, que lógica existia em cooperar? 

Ela moveu-se, ciente dos olhos de Spock sobre ela. Mesmo agora ela 
desejava agir com lógica, sem emoção, para não provar-se como um 
desapontamento para ele. 

A expressão do capitão fechou-se. — Não percamos tempo, tenente. 
Diga o nome de seus colaboradores e dê-nos a localização da conferência de 
paz. Em troca, mantenho a acusação de assassinato e esqueço o restante das 
especificações. — Ele virou-se para a oficial de comunicações. — 
Comandante Uhura, faça um registro de tudo o que a prisioneira disser. 

— Sim, senhor — Uhura pressionou um controle de sua mesa. 
O fato de ele pensar que ela ficaria preocupada com itens mercenários, 

como seu próprio destino, enfureceu Valeris. Ela cometera atos extremados 
em nome da lógica, por sua própria crença, sem preocupações com as 
conseqüências pessoais. Kirk pensava que ela iria começar a implorar uma 
barganha por causa de medo, por que fora descoberta? 

Matar causara-lhe repulsa, fora o ato mais difícil de sua vida. Ela não era 
como Burke e Samno. Ela não matava por ódio ou pelo desejo de emoção. 
Ela não se divertira, fizera-o misericordiosa, rápida e eficientemente. Fizera 
porque estava convencida de que o ato era justificado, necessário. 

Por respeito a Spock, ela controlou sua raiva, mas sua voz era fria 
enquanto falava com Kirk. — Não pode provar nada. 

Ele girou para ela, mostrando-lhe a raiva que ela não podia. — Sim, eu 
posso. Em meu julgamento, meu diário pessoal foi introduzido como 
evidência contra mim. 

Ela recuou, olhou rapidamente para Spock, e não viu nenhum conforto 
nele. 

— Por quanto tempo você ficou do lado de fora de meus alojamentos 



antes de tossir, tenente? — perguntou Kirk. 
Ela virou-se para Spock. — Você sabia? Ele não respondeu. 
— Eu tentei lhe dizer na noite em que Enterprise deixou a doca espacial 

— ela disse simplesmente. — Você não me escutaria. 
Ele prendeu a respiração e nesse instante a dor da traição brilhou em seus 

olhos e se foi. — Nenhum de nós estava ouvindo muito bem naquela noite, 
tenente. Houve coisas que tentei dizer-lhe... sobre fé. 

Então... ele sentia que ela o enganara. O pensamento a enfureceu. — 
Você fala de lógica — mas Surak faria com que todos nós nos ajoelhássemos 
diante de nossos assassinos antes que fizéssemos quaisquer ação para nos 
proteger. Você afirma que é vulcano, que procura a paz a qualquer preço — 
ainda assim serve na Frota Estelar, em uma nave equipada com armas 
capazes de destruição em massa. Você e seus colegas defenderam-se no 
passado, destruíram outras naves e aqueles que estavam a bordo delas. E 
agora você procuraria a paz com os klingons? Confiaria neles? 

Spock abaixou os olhos e permaneceu em silêncio, sem querer ou 
incapaz de responder. 

Valeris virou-se na direção do restante da tripulação. 
— Vocês traíram a Federação, todos vocês. 
— O que acha que você tem feito? — McCoy contrapôs calorosamente. 
— Tentando salvar a Frota Estelar. — Ela virou-se na direção de Kirk. 

— Você pode honestamente dizer que discorda de mim? Não se pode confiar 
nos klingons, senhor. Você mesmo o disse. Eles mataram seu filho. 
Assassinaram inúmeros colonos em Kudao em um padrão que vem se 
repetindo há séculos. Você teria feito a paz com eles? Você não queria que 
Gorkon morresse? "Que morram", você disse. Será que o interpretei mal? 

Kirk deu meia volta, incapaz de encontrar-lhe o olhar. — Eu disse isso a 
Spock, após o encontro com o Almirante Smillie. O aposento era 
supostamente seguro. 

— Você estava certo — continuou Valeris. — Eles conspiraram conosco 
para assassinar o próprio chanceler. Quão confiáveis eles podem ser? 

Ele girou a cabeça com rapidez para olhar para ela. 
— Quem é nós! 
— Todos os que perderão com a paz — Valeris disse impassivelmente. 

— O Universo era um lugar bem ordenado. Todos sabíamos nossos papéis. 
O nosso era o de proteger aqueles que encontram-se dentro da Federação 
contra a ameaça klingon. Por que mudá-los? 

Kirk avançou ameaçadoramente. — Nomes, tenente. Uhura girou 
rapidamente de sua mesa para encará-los. — Podemos enviar uma 
mensagem para o Comando da Frota... 



— Improvável — disse Valeris. — A Enterprise desobedeceu ordens e 
arrebatou dois prisioneiros foragidos. Todas as suas transmissões serão 
bloqueadas. 

— Spock. — Kirk, sua expressão uma mistura de simpatia e relutância, 
encarou seu imediato. 

Spock assentiu, compreendendo sem precisar de palavras, mas hesitou, 
seu olhar aparentemente fixo em uma cena muito distante e dolorosa. 

Seus olhos focaram-se de repente. Ele andou até Valeris, a mão 
estendida para tocar-lhe o rosto. 

Ela afastou a cabeça para longe dele, resistindo. O treinamento vulcano 
dele era superior, não havia dúvidas de que ele pudesse extrair quaisquer 
informações que quisesse dos pensamentos dela. Mas forçar-se em sua 
consciência era o equivalente a um estupro mental — imoral por quaisquer 
padrões, considerado pelos vulcanos um crime tão abominável quanto 
assassinato. 

Seus dedos frios roçaram-lhe a face, a testa, posicionaram-se contra suas 
têmporas. Ela tensionou-se, antecipando a agonia que se seguiria à intrusão 
mental. 

Mas não aconteceu. O toque mental, gentil como uma carícia, apenas 
pedia-lhe permissão, então aquietou-se. 

Ela fechou os olhos, tocada quase às lágrimas pela cortesia inesperada. 
Por um longo momento ela vacilou. Ilógico, para Spock garantir-lhe a 
dignidade, permitir que vidas e o curso da história dependesse de um único 
ato de gentileza. 

Mais do que arrancar-lhe a informação, ele se abriu. Ela viu, através do 
mosaico de sua memória, como ele uma vez se sacrificara pela Enterprise, 
acreditando no aforismo vulcano de que o bem da maioria sobrepunha-se ao 
bem de um ou de poucos; como seus amigos haviam se juntado e arriscado 
suas vidas para salvá-lo; como Jim Kirk lhe dissera nesse instante que o bem 
de um sobrepunha-se ao bem da maioria. 

Spock aprendera que mesmo uma única vida não tinha preço, que estava 
além da lógica. Matar na esperança de salvar vidas futuras era imperdoável; 
a matemática não se aplicava. 

Ele compartilhou com ela, então esperou. 
O pior de tudo que tinha que agüentar era a percepção de que, no mais 

profundo dos níveis, ele ainda confiava em que ela tomasse a decisão 
correta. 

E ela ainda desejava agradá-lo. Hesitante, ela abriu sua mente para ele. O 
efeito era indolor e, na verdade, bastante agradável. Ela sentia num turbilhão, 
como se estivesse sonhando acordada. 



— Almirante Cartwright — Spock disse suavemente, tanto em voz alta 
quanto na mente de Valeris. 

Ela ouviu a voz de Chekov, mudada, como se estivesse em um sonho: — 
Da Frota Estelar? 

— Quem mais? — Kirk, muito distante, mas ainda insistente. 
Spock novamente, a voz baixa, hipnótica, enquanto Valeris sentia o 

nome deslizar facilmente de sua memória: — General Chang. 
— Quem mais? 
— O embaixador romulano, Nanclus. Scott interrompeu. — Isto é 

inacreditável! 
A voz do doutor, agora furiosa: — Ela está dizendo que os klingons e 

membros da Federação estão conspirando juntos? 
— Onde é a conferência? — perguntou Kirk. 
Spock procurou, mas não havia mais nada deixado para ela lhe dar. Ele 

retirou sua mão lenta e gentilmente. Valeris abriu os olhos e fitou-o nos dele. 
Spock mexeu a cabeça, ainda mantendo o olhar de Valeris enquanto 

respondia a seu capitão: — Ela não sabe. 
— Então estamos mortos — disse Scott. 
— Eu já estive morto antes — Spock falou consciente de que Valeris 

sabia, referindo-se ao conhecimento que acabara de compartilhar com ela. 
Ele esforçou-se para que sua atenção voltasse para seus amigos. — 
Comandante Uhura, chame a Excelsior. Ela deve saber as coordenadas da 
localização da conferência. 

O capitão franziu as sobrancelhas. — Por que eles as dariam a nós? 
Pareceu a Valeris que Spock sorriu sem sorrir. — O comandante é um 

velho amigo seu. 
— Como é estar morto? — McCoy perguntou suavemente. Perdido em 

pensamentos, Spock fitou a tela e não respondeu. 
— Aqui é o capitão Hikaru Sulu, da USS Excelsior. — Sulu disse 

suavemente, ignorando as expressões horrorizadas de sua tripulação da 
ponte, enquanto fitavam a figura acinzentada de Jim Kirk na tela principal. 
Todos, com exceção de Rand, é claro, que provavelmente já devia imaginar 
que isso estava por vir. Ela meio girou do posto de Comunicações para fitar 
Kirk sombriamente. 

— Sulu! — Kirk, uma imagem apavorante em peles imundas e rasgadas 
e a sombra intrincada de uma barba por fazer, abriu um sorriso quando ele 
reconheceu seu antigo piloto. 

Apesar da seriedade da situação, Sulu não pôde resistir devolver-lhe o 
sorriso. Passara-se mais de três anos desde a última vez que vira Kirk. A não 
ser pelo grisalho em seu cabelo e pela sujeira deixada por Rura Penthe, o 



capitão pouco mudara. — Aguarde, capitão Kirk. 
O sorriso de Kirk desfez-se. — Você compreende que mesmo 

conversando conosco está violando os regulamentos, Capitão? 
Nem mesmo um membro da tripulação da ponte da Excelsior agitou-se 

ou fitou seu capitão em questionamento. Sulu sentiu uma onda de orgulho. 
Ele inclinou-se para a frente, fitou a tela com olhos semicerrados e sacudiu a 
cabeça. 

— Sinto muito, capitão... Sua mensagem está truncada. 
— Deus o abençoe, Sulu — sussurrou Kirk. Então mais alto: 
— Onde é a conferência de paz? Eles vão tentar outro assassinato. 
Sulu não hesitou sequer um instante, apesar de seu coração bater mais 

rápido. Ele tomara sua decisão há algum tempo. Na periferia de sua visão, 
ele viu seu imediato, Valtane, enrijecer-se. — A conferência é em Khitomer, 
território klingon próximo à fronteira romulana. Estou enviando as 
coordenadas exatas em freqüência codificada. 

— Temo precisarmos de mais do que isso. Há uma Ave de Rapina a 
nossa procura. E ela pode disparar camuflada. 

Sulu reagiu, surpreso. — Certamente que não. 
— Estou lhe dizendo — Kirk insistiu. — Espere. Ele virou-se para falar 

com uma admirável jovem mulher vulcana ladeada por guardas de 
segurança. — Quantos dessas coisas existem? Vamos, tenente... Você quer 
que mais do seu cérebro seja drenado? 

— Apenas o protótipo — a vulcana respondeu duramente. Kirk voltou-se 
para a tela. — Você ouviu isso? 

— Estou indo para lá agora — prometeu Sulu. — Mas nesse momento 
estou no Quadrante Alfa. As chances de eu chegar para a conferência são 
mínimas. 

— Quando começa essa conferência? 
— Hoje, de acordo com minhas informações. 
— Obrigado — disse Kirk, mas seu olhar já lhe transmitia todos os 

agradecimentos que Sulu precisava. Ele sorriu fracamente. 
— Não mencione isso, capitão Kirk. — Sulu fechou o canal e girou para 

encontrar Valtane em seu cotovelo. 
— Senhor! — Valtane tentava manter sua voz baixa, mas não conseguia 

conter sua agitação. — você percebe que acabou de cometer traição. 
Lenta e serenamente, Sulu esticou as pernas e acomodou o salto de suas 

botas na balaustrada do comando. Os anos em que esperara pacientemente 
pelo comando da Excelsior diminuíram de importância, assim como a 
probabilidade de tirarem esse comando dele. Mais do que isso: ao ajudar 
Kirk, ele arriscara sua própria vida e as vidas daqueles que estavam a bordo 



de sua nave. Quem quer que tivesse organizado o assassinato de Gorkon não 
pararia por nada para interromper a conferência de paz em Khitomer. — 
Para ser franco, eu sempre esperei que se algum dia eu viesse a ter que 
escolher entre trair meu país ou trair meu amigo, eu tivesse a coragem para 
trair meu país. 

Ele fez uma pausa e estudou sua tripulação. — Percebo que não posso 
obrigar nenhum de vocês a seguir minhas ordens. Se o fizerem, podem 
enfrentar acusações junto comigo. Os que desejarem podem se retirar para 
seus aposentos. 

Valtane tocou o bigode uma vez, nervosamente, e então cruzou a ponte 
de volta para seu posto. O piloto, Lojur, fitava seu capitão em expectativa. 
Rand assentiu mudamente, seus olhos brilhando. 

Ninguém deixou a ponte. 
Sulu descobriu que não podia sorrir. Em voz baixa, ele disse a Lojur: — 

Dobra nove, moço. 
A Excelsior lançou-se em direção a Khitomer, e da confrontação. 



DOZE 
 
 
Enquanto a Enterprise viajava pelo espaço klingon, Kirk tocou a 

campainha da cabine de Spock. 
Depois do luxo de tomar um banho, fazer a barba, vestir um uniforme 

limpo e uma parada na enfermaria, Kirk ansiara por um sono. Ainda havia 
tempo para um breve descanso antes de chegarem a Khitomer, mas não 
haveria nenhum depois. Mesmo agora ele necessitava de um esforço 
consciente para não tremer de exaustão. 

Mas a expressão dos olhos de Spock quando ele soubera da traição de 
sua protegida o assombrara. 

A porta abriu-se para a escuridão. Kirk esperava ouvir a voz do vulcano 
convidando-o para entrar, mas ele encontrou apenas o silêncio. Hesitante, ele 
fez menção de entrar. 

— Spock? 
Sem resposta. Jim dirigiu-se para o painel de luz. 
— Eu prefiro o escuro. — A voz de Spock emanou das sombras. Jim 

perscrutou a escuridão e viu a silhueta de Spock na cama. Ele abaixou a mão 
e entrou silenciosamente, feliz de ter vindo. A porta fechou-se atrás dele. 

— Está remexendo as cinzas? — Jim perguntou suavemente, seu tom de 
voz ligeiramente tingido pela descrença. Ele já conhecia Spock há muitos 
anos. Jamais pensara vê-lo deprimido. 

Os olhos do vulcano, estreitados pensativamente, estavam focalizados no 
teto. Ele não se levantou, tampouco olhou para Jim. Por um tempo sequer 
falou. 

— Você estava correto — ele disse finalmente, seu tom de voz 
impregnado de uma indiferença arduamente conquistada. — Foi minha 
presunção arrogante que nos colocou nesta situação. Eu não tinha qualquer 
direito de voluntariá-lo para a missão. 

— Você fez o que pensou ser o melhor — abrandou Kirk. 
Spock meneou a cabeça. — Arrogância. Eu acreditava que permitir que 

você encontrasse Gorkon o ajudaria a aliviar um pouco de sua raiva e dor 
pela morte de seu filho. 

— Funcionou — disse Jim. 
— Eu deveria ter antecipado uma intriga. Você poderia ter morrido. 
Jim deu de ombros. — A noite é uma criança. De qualquer modo, você 

mesmo o disse: era lógico. A paz vale alguns riscos pessoais. Como 



poderíamos ter previsto o que aconteceria? 
Ele fez uma pausa, à espera de uma resposta, mas não veio nenhuma. Ele 

tentou novamente, sentindo.o caminho, tentando pensar em palavras que 
poderiam confortar enquanto andava lentamente pelo alojamento do vulcano. 
— Sabe, você é muito bom em lógica. Eu sou muito bom em., correr para 
onde os anjos temem em pôr os pés. Ambos somos extremistas. 

A realidade provavelmente está entre nós dois. — Ele parou para admirar 
uma escultura romulana e correu um dedo pela poeira. Spock não respondeu. 

— Eu não podia ver além da morte de meu filho — Jim falou. — Eu não 
podia ver além do passado, além do que os klingons haviam feito. De certo 
modo, era assustador realmente acreditar que a política pudesse mudar, que 
eles pudessem parar de manter a guerra. Assustado demais para confiar 
neles. Quem eu serei se não tiver um inimigo? — Ele deu de ombros. — Eu 
não podia confiar. 

— Eu confiei demais — Spock disse, finalmente. Eu fui prejudicado 
pelas conquistas dela como vulcana. Eu desejava que ela fosse minha 
sucessora. Eu tinha muito orgulho dela. — Sua voz diminuiu abruptamente. 
— Eu confiei nela simplesmente porque ela era completamente vulcana, 
apesar de apenas recentemente ela ter recebido treinamento vulcano, e ela 
está longe de dominar as disciplinas completamente. Ainda assim eu estava 
tão certo de sua lealdade que encarreguei-a da busca. 

— Talvez — continuou ele — você esteja certo sobre a resposta estar em 
algum lugar entre a lógica e a emoção. Estou assustado por descobrir que a 
lógica, não temperada pela compaixão, possa ser usada tão friamente para 
justificar uma guerra. — Ele hesitou. — Jamais tive experiência com a 
traição. Certamente que não esperava ter uma nas mãos de um vulcano. 
Fiquei perturbado por ver o que eu considerava como preconceito entre a 
tripulação. Agora também vejo meu próprio preconceito. 

Kirk assentiu enquanto se aproximava mais. — Gorkon teve que morrer 
antes que eu percebesse como era preconceituoso. Eu não acreditei 
realmente que os klingons podiam mudar. 

Spock encontrou seu olhar pela primeira vez. — Será que nós dois 
ficamos tão velhos e inflexíveis que sobrevivemos à nossa própria utilidade? 
— Ele fez uma pausa e, pela primeira vez, Jim viu um rastro de calor vindn 
de seus olhos. — Isso constituiria uma piada? 

Jim sorriu esmaecidamente. — Alguém disse que a diferença entre 
"cômico" e "cósmico" está na letra s. Spock, não se crucifique. Não foi culpa 
sua. Se eu tivesse recusado a missão, ainda assim o assassinato teria 
ocorrido. Alguém mais teria ficado com a culpa. 

Spock olhou para outro lado. — Eu fui responsável. 



— Por nenhuma outra ação que não as suas. 
Spock virou a cabeça e arqueou uma sobrancelha cética. — Não foi o 

que disse em seu julgamento. Como me recordo, você ficou com a 
responsabilidade das ações de toda sua tripulação. 

Jim suspirou. — como capitão. Isso é diferente. Seres humanos... 
— Mas eu não sou humano. Sou apenas... 
— Spock — Jim o interrompeu, impaciente — você quer saber uma 

coisa? 
Spock observou quando Jim se ajoelhou a seu lado. 
— Somos todos humanos — disse Jim. 
— Você me insulta. — Spock virou-se. 
— Apenas humanos. — Jim insistiu gentilmente. 
— Racista. — murmurou Spock, o olhar fixo no teto, mas Jim viu o 

brilho nele. 
— Vulcano. — Jim concedeu. Ofereceu-lhe a mão. — Venha. Eu preciso 

de você. 
Spock hesitou e então, muito deliberadamente, aceitou a mão de Jim. 
 
Aguardando com a delegação vulcana do lado de fora da imensa 

abóboda que acomodava a Câmara do Conselho, Sarek fitou o céu de 
Khitomer e sentiu o vento soprar seu cabelo. Era agradavelmente quente 
neste mundo agrícola pouco populoso, apesar de não tão quente quanto 
Vulcano, e a verde folhagem viçosa o fazia lembrar-se da Terra. Ele já 
ouvira muitas vezes que vários mundos klingons eram muito bonitos, mas 
jamais esperara ter a oportunidade de testar a observação com os próprios 
olhos. 

Depois que a segurança estivesse estabelecida, os vulcanos seriam 
levados para dentro da Câmara junto com as delegações da Terra, dos 
klingons e dos romulanos. Precauções elaboradas eram agora necessárias — 
pelo menos, de acordo com os romulanos e os klingons — para protegê-los 
contra o prisioneiro Kirk, que escapara. 

Sarek acreditava que era necessário aumentar os cuidados, apesar de ser 
por razões diferentes. Kirk fora tanto vítima de uma intriga quanto Gorkon. 
Devido à fuga e à oportunidade apresentada pela conferência, os assassinos 
estavam agora obrigados a tomar uma atitude. 

Sarek não temia por sua própria vida mas sim pela da chanceler klingon, 
Azetbur, e pelo próprio processo de paz. Ele duvidava que os conspiradores 
tivessem algo a ganhar matando vulcanos. 

A menos, é claro, que tivessem uso político para outro massacre como 
Kudao. 



Ele, no entanto, sentia uma preocupação completamente lógica pela vida 
de Spock. Ele sabia que a Enterprise ainda não obedecera à ordem de 
retornar para casa. Conhecendo Spock e seus amigos, ele conjecturara que a 
Enterprise provavelmente estava, no momento, em rota para Khimoter, mas 
por razões muito diferentes das sugeridas pelos klingons. Sarek suspeitava 
que "segurança aumentada" fosse meramente um eufemismo inventado por 
Kamarag para vingar-se de Kirk. 

É claro, a Enterprise primeiro precisaria passar pelo espaço klingon em 
segurança. 

Nos últimos anos Sarek pensava que entendia seu filho muito bem. Sua 
discordância passada sobre a escolha de carreira de Spock fora há muito 
resolvida — apesar de Sarek ainda não aprovar a Frota Estelar 
completamente. A qualquer custo, a teimosia de Spock — um legado de sua 
mãe, Sarek sabia, apesar de alegações contrárias — excluíra tal opção. 
Mesmo quando criança, Spock jamais pudera ser obrigado a fazer nada, mas 
apenas ser convencido através da razão. 

Agora Spock estava se preparando para reformar-se da Frota. Sarek não 
sabia se seu filho tomara uma decisão firme quanto a uma carreira 
alternativa. Mas, para sua grande surpresa, Spock demonstrara um interesse 
em continuar na diplomacia — Certamente as missões de Spock com 
Gorkon e o Alto Conselho haviam sido muito impressionantes. Talvez ele 
até mesmo pudesse retornar à sua casa em Vulcano. Isso em muito agradaria 
sua mãe, Amanda. 

Se ele sobrevivesse. 
Sarek suspirou inaudivelmente enquanto estudava o céu pálido e cheio 

de nuvens e se perguntava se a Enterprise encontrava-se além delas. 
 
Na ponte da Enterprise, todos os membros da tripulação assumiram seus 

postos — todos, anotou Pavel Chekov, com exceção de um. A cadeira no 
leme a seu lado permanecia notoriamente vazia. A segurança removera 
Valeris para uma cela. 

Chekov simplesmente não podia entender. Ele conhecia Spock há mais 
de vinte anos e não podia imaginar ninguém mais leal — ou mais capaz de 
inspirar lealdade. E agora, a protegida de Spock ser uma traidora... 

Ele suspirou e desviou o olhar da cadeira vazia, sentindo uma onda de 
nostalgia ao lembrar-se de Sulu. Mudança era uma lei inescapável no 
Universo. Agora que a tripulação sênior da Enterprise estava se reformando, 
Chekov encarava uma das mais difíceis decisões de sua vida, presumindo 
que sobrevivesse a esta missão. Ele não tinha nenhum desejo de servir a 
bordo da Enterprise sem seus amigos. Ele tivera a intenção de se reformar 



cedo e retornar para a Terra — e para Irina Galliulin. Desde seu encontro a 
bordo da Enterprise há cerca de trinta anos, eles haviam reativado seu 
romance. Chekov passara cada momento disponível da licença com ela. Ele 
pensara que Irina compreendera que quando sua última viagem de serviço a 
bordo da Enterprise terminasse, ele voltaria para ela. 

Ela não compreendera. Enviara-lhe recentemente uma mensagem 
subespacial contando que estava atualmente envolvida em um 
relacionamento sério e estava fixando residência em Rigel. Ela esperava que 
pudessem permanecer amigos. 

Chekov lutava para não reagir com amargura, mas no momento ele se 
encontrava dividido em duas metades, uma que não se importava nem um 
pouco se ele voltasse vivo ou não de Khitomer. Afinal de contas, pra quê ele 
estava sobrevivendo? 

Ele olhou para o visual principal, para a escuridão salpicada de estrelas 
do território klingon, onde perigos invisíveis se escondiam. 

A sua parte que ainda desejava viver quebrou o silêncio tenso da ponte. 
— Capitão... — Ele o fitou por cima dos ombros. 

Segurando os braços da cadeira de comando, Kirk fitava a tela com 
intensidade, como se procurando com cuidado ele pudesse ver o inimigo 
invisível que os aguardava. Ele permaneceu perfeitamente imóvel, mas seu 
olhar focou-se novamente no leme. 

— Quando chegarmos a Khitomer, como iremos nos defender? — 
perguntou Chekov. Se esta nova Ave de Rapina pode disparar enquanto está 
camuflada...? 

— Agora, isso é um enigma — McCoy disse alegremente, em seu lugar 
habitual junto ao cotovelo do capitão, mas sua expressão permaneceu 
fechada. 

O capitão e o Sr. Spock trocaram olhares hesitantes. Chekov movia-se 
nervosamente em seu lugar. Se o capitão estava preocupado, então a situação 
era mesmo irremediável...  

Mas o vulcano disse: — Não creio que haja necessidade de ansiedade. — 
Ele fez uma pausa enquanto os outros reagiam com esperança. — De acordo 
com meus cálculos, temos mais cinco minutos e vinte e dois segundos para 
resolver este dilema. 

— Que diabo de hora para desenvolver um senso de humor — 
murmurou McCoy entredentes, apesar de Chekov duvidar seriamente de 
Spock estar tentando ser engraçado. 

O capitão reagiu estoicamente, mas a incerteza passou por seus olhos. 
Estremecendo, Chekov voltou-se para o leme e decidiu que, afinal de 

contas, ele realmente queria viver. 



 
Azetbur sentava-se ao lado do presidente Ra-ghoratrei da Federação 

Unida de Planetas e observava a procissão de delegados klingons com faixas 
vermelhas, liderados pelo embaixador Kamarag, seguir em fila para a 
Câmara do Conselho. Azetbur desgostava pessoalmente de Kamarag. Ele era 
pouco mais que um ator, apresentando as opiniões do Alto Conselho com 
floreio dramático e sem possuir nenhuma que fosse sua própria. Ainda assim 
ele realizava seu trabalho adequadamente, e seu desejo de discutir a questão 
da paz tanto quanto da guerra tornava-o útil. 

Os klingons tomaram seus lugares, seguidos de perto pela delegação da 
Terra. A profusão de flâmulas e faixas brilhantes, escolhidas por acordo 
mútuo entre os participantes — amarelo para os vulcanos, vermelho para os 
klingons, azul para os romulanos, verde para os humanos da Terra — 
lembravam a Azetbur mais um evento esportivo do que uma conferência 
diplomática. Talvez a comparação fizesse sentido. Ela não tinha dúvidas que 
havia aqueles na multidão que vieram para participar do mais sangrento dos 
esportes. 

Ela remexeu-se ao lado de Ra-ghoratrei. Ela ouvira falar do lendário 
efeito que os ferormônios delta tinham sobre os humanos e outros 
alienígenas, e estava contente pelos klingons serem de algum modo imunes 
ao seu charme. Ela não precisava desta distração agora. Desejava 
permanecer alerta na eventualidade de uma tentativa de ataque, e sua mente 
já estava afetada por duas noites sem sono. Ela usara esse tempo preparando-
se para a conferência e contemplando sua própria moralidade. Após saber da 
fuga de Kirk e do desaparecimento da Enterprise, Kerla sub-repticiamente 
arranjara uma segurança adicional. Se ele se mostrasse tão pouco confiável 
quanto Chang afirmara, ela não tinha nenhuma esperança de sobreviver. 

Ela prevenira Ra-ghoratrei na noite anterior. O delta parecia ciente de 
que ele também podia ser um alvo, mas transmitia confiança. A segurança 
era adequada, ele insistia. Se a chanceler estava preocupada, talvez ela 
devesse fazer arranjos particulares... 

Azetbur não temia a morte. Mas ela temia profundamente sobre o que 
aconteceria a seu povo se ela fosse morta e a conferência de paz falhasse. A 
consciência de que talvez ela pudesse morrer a qualquer momento induziu-
lhe uma acurada hipersensibilidade de visão, audição, tato. A música 
acompanhando a parada de delegados parecia-lhe agonizantemente alta, o 
amarelo das faixas vulcanas brilhavam a ponto de incomodar. O largo aro de 
metal que seu pai usava pendia tão pesadamente em seu pescoço que 
Azetbur lutava para manter-se composta sob seu peso. 

A delegação romulana entrou, liderada pelo embaixador Nanclus e seu 



ajudante, Pardek. Azetbur permitiu que seu olhar passeasse pela multidão: lá 
estava Sarek, pai de Spock, em quem confiara; aqui, o Coronel Worf, que 
realizara uma tarefa desagradável com honra; ao lado dele, Kerla, a quem 
amava mas não confiava. 

Ela não acreditava que Spock fosse capaz de trair seu pai. Nos momentos 
mais terríveis, quando ela procurara pelo sono e ele não viera, o pensamento 
surgira: e se Kirk não fosse culpado? E se o assassinato fosse o resultado de 
uma conspiração ao invés de um ato de vingança pessoal de um pai cego 
pela dor? 

Se isso fosse verdade, então Azetbur tinha mais a temer do que 
imaginara. 

O presidente Ra-ghoratrei descartara polidamente a citação de que a fuga 
de James Kirk representasse qualquer perigo. Ele parecia acreditar nisso, 
mas se assim o fosse, por que Azetbur agora via um brilho de medo em seus 
olhos? 

A música parou. Ra-ghoratrei levantou-se e foi até o palanque. 
— Madame chanceler, membros dos corpos diplomáticos, honrados 

convidados: a Federação Unida de Planetas os saúda por estarem no Campo 
Khitomer. Agora que estamos reunidos, voto para que concluamos essas 
cerimônias e nos dirijamos aos negócios. Madame chanceler? — Ele virou-
se para ela, sorrindo. 

Azetbur levantou-se com graça e um curioso sentimento de fatalidade. 
Os mitos humanos ligavam o destino a uma roda. Ela imaginava ouvir um 
rangido ao longe enquanto ela girava. — Concordo — disse ela, mas não 
sorriu quando a assembléia aplaudiu. 

Comecemos... 
 
O almirante Cartwright tomou seu assento junto aos outros dignitários da 

Federação e forjou uma expressão de interesse polido enquanto fitava a 
multidão. 

Ra-ghoratrei começou seu discurso. — Estamos hoje aqui reunidos por 
grandes esperanças, acreditando que diferentes civilizações de boa vontade 
podem trabalhar juntas para ultrapassar a intolerância... 

Normalmente o almirante Cartwright não teria a paciência de ouvir o 
longo discurso diplomático, mas hoje ele estava gratificado por sua duração; 
ainda não vira o rosto que procurava. 

Esconder sua agitação não era nada fácil. Eles haviam levado um golpe 
ao saberem da fuga de Kirk e da participação da Enterprise no salvamento. 
O pior de tudo fora quando perderam contato com a tenente Valeris a bordo 
da Enterprise; Cartwright podia agora apenas antecipar o pior — que Kirk e 



companhia haviam, de algum modo, conseguido completar o quebra-cabeça 
e estavam a caminho. 

Ele tentou se convencer de que havia poucos motivos para se preocupar. 
Kirk e a tripulação da Enterprise seriam parados antes que sequer chegassem 
a Khitomer — como aqueles a bordo da Kronos Um, sem saber o que os 
atingira. 

— Acreditamos que, com compreensão e paciência, — continuava Ra-
ghoratrei — será possível resolver o que nos separa. Vamos redefinir o 
progresso para que signifique que só porque podemos fazer alguma coisa, 
não quer dizer necessariamente que devamos fazê-la. 

O almirante Cartwright juntou-se aos aplausos, apesar de não poder 
discordar mais do presidente da Federação. Ele já fora capitão de uma nave 
estelar uma vez, há muito tempo, antes do Tratado Organiano. Ele perdera 
sua tripulação para os klingons; sabia do que eles eram capazes, naquela 
época e agora. 

Gorkon fora um tolo em pensar que sua gente poderia mudar. O mais 
longe que ele precisava olhar era para seu próprio chefe de estado. 

Ra-ghoratrei fez uma pausa e fitou a multidão significativamente. — 
Acreditamos que a responsabilidade pelo destino está depositado sobre 
nossos próprios ombros... 

Cartwright moveu-se ligeiramente ao ver o rosto que procurava: um 
klingon de pele escura e sobrancelhas pesadas. Ele esticou o pescoço e 
tentou estabelecer um contato visual, notando com alívio que o klingon 
conseguira passar com uma pequena valise discreta pela segurança. 

O aposento trovejou mais uma vez com os aplausos quando o presidente 
terminou seu discurso. A chanceler Azetbur levantou-se e aproximou-se da 
bancada. Cartwright fez o possível para conter um sorriso. A hora não podia 
ser melhor. 

O klingon sondou a multidão sub-repticiamente. Ele finalmente olhou na 
direção do almirante. 

Seus olhares se prenderam. Cartwright assentiu-lhe discreta e lentamente 
e sentiu seu pulso apressar-se quando o klingon, de valise na mão, dirigiu-se 
para a bancada. 

A Enterprise diminuiu para velocidade de impulso quando se aproximou 
de Khitomer. 

Para Jim Kirk, o tempo ficou mais lento enquanto que a tensão e o 
silêncio aumentavam a níveis quase insuportáveis na ponte. Na tela 
principal, o espaço vazio em nada revelava o perigo que os aguardava. 

Ele se levantou e andou até o posto de ciências, onde Spock estava 
inclinado sobre suas sondas, suas feições solenes iluminadas pela luz azul 



refletida. 
Kirk deu uma olhada por cima do ombro do vulcano e falou com voz 

apressada: — Já estamos perto o bastante para descer? 
O' vulcano meneou a cabeça. — Ainda não. Sondando seção quatro-

dois-três-seis... seção quatro-dois-três-sete... 
— Ela está aqui... em algum lugar — disse Kirk, impaciente, olhando 

novamente para a tela enquanto Khitomer tornava-se visível. Muito ruim que 
a solução não fosse tão fácil quanto fora antes dos romulanos 

melhorarem o desenho do aparelho de camuflagem erradicando o minuto 
de deslocamento espacial que uma vez marcara a localização da nave 
invisível — e que custara a perda de mais de uma nave de guerra. 

Chekov virou-se do leme, seus movimentos retesados de antecipação. — 
Mas se ela estiver camuflada... 

— Então tudo o que obteremos será uma onda de radiação neutrônica — 
finalizou Kirk. — E na hora em que estivermos perto o bastante para 
registrá-la, seremos cinzas. — ele olhou de novo para seu oficial de ciências, 
esperando por uma solução impossível. 

Spock aprumou-se, a expressão pensativa. — Capitão, talvez estejamos 
indo pelo caminho errado. Nossa tarefa é chegar até a conferência. A tarefa 
dela será a de nos impedir. 

Kirk hesitou. — Quer dizer... tornar-nos um alvo? 
O vulcano não respondeu, fitando seu capitão com um olhar calmo. 
Jim reteve a respiração. Spock estava certo, como sempre: não havia 

mais o que eles pudessem fazer, a não ser esperar que Sulu, e as sondas 
hipersensíveis da Excelsior, chegassem a tempo. 

Nesse meio tempo, as chances de sobrevivência da Enterprise a um 
ataque de uma Ave de Rapina camuflada eram absurdamente pequenas. Jim 
sabia que Spock fizera-lhes um favor ao não lhes citar as probabilidades. De 
um certo modo, sentia uma leveza curiosa, um alívio: sempre temera que 
morreria sozinho. O pensamento de morrer aqui, na ponte da Enterprise, 
entre seus amigos, não lhe significava terror. De fato, era mais atraente que o 
pensamento de reformar-se e cada um seguir por um caminho diferente. 

Mas a morte de seus amigos era um outro problema. Jim não podia 
tomar a decisão por eles. 

A calma firmeza nos olhos de Spock deixou claro que o vulcano não 
guardava nenhum arrependimento. Jim virou-se e encontrou o olhar de 
Uhura, então o de Chekov, e finalmente o de McCoy... e encontrou lealdade 
e espontaneidade em todos eles. 

Jim desviou o olhar, moveu-se e hesitou por apenas um segundo antes de 
encontrar a voz. 



— Escudos — ele disse firmemente. — Postos de batalha. — Ele tocou 
um controle no braço da cadeira de comando. 

— Escudos levantados — replicou Chekov. As sirenes soaram um alerta 
vermelho automático. A tripulação estava banhada por uma luz vermelha 
pulsante. — Postos de batalha. 

— Senhor Chekov, leve-nos para a frente. Apenas propulsores. Meia 
força de impulso. 

Os dedos de Chekov tocaram o terminal com prática. Seus olhos 
permaneceram focalizados, assim como o dos outros, no visual nada 
revelador. — Sim, senhor. Propulsores... 

Como andar em ovos, pensou Jim. Observando o quadro ele chamou 
suavemente: — Uhura? 

— Nada, capitão — ela respondeu calmamente atrás dele. — Se estão 
aqui, foram notificados a permanecer em silêncio e ligaram a aparelhagem 
de camuflagem. 

— Se ela disparar, — ditou Spock — tem uma desculpa perfeitamente 
válida. Somos uma nave renegada chegando perigosamente próxima de dois 
chefes de Estado durante uma conferência interestelar vital. 

Junto ao cotovelo de Jim, McCoy fez uma careta. — Obrigado por 
compartilhar disso, Spock... 

Ele cambaleou para a frente quando a nave adernou. A tela visual brilhou 
com a luz cegante da explosão. 

Jim agarrou os braços de sua cadeira e segurou-se até que, lentamente, a 
Enterprise endireitou-se. 

 
McCoy ficou novamente de pé e disse secamente: — Isto é divertido... 
— Capitão. — Chekov estava de volta a seu posto.— Devemos tentar 

devolver o ataque? 
— Em que, Sr. Chekov? — Traçar o trajeto do torpedo até seu 

lançamento levaria tempo. Então a Ave de Rapina já teria mudado de 
posição, principalmente se seu comandante fosse tão astuto quanto Kirk 
suspeitava. 

A força do disparo seguinte atirou-o de sua cadeira para cima de McCoy. 
Ele cegamente esforçou-se para segurar em alguma coisa, e parou quando 
bateu a testa nas costas da cadeira de Chekov. 

Ele libertou-se do doutor e, ignorando o arranhão que se formara em sua 
têmpora, cambaleou de volta para o comando. Não podia fazer nada, mas ele 
tinha que encontrar algum meio de ganhar tempo, de dar à Excelsior uma 
chance de aparecer. 

Kirk instintivamente fitou a tela principal: nada. Ele bateu no controle do 



intercom com o lado de fora de seu pulso, inseguro do que iria dizer até que 
o dissesse. — Scotty! Reverter propulsores! Toda ré a meia força de 
impulso. Para trás. Para trás! 

 
Iluminado pela tênue luz verde da ponte apinhada da Dakronh, Chang 

estava silencioso ao lado de seu artilheiro e observava o recuo batido da 
Enterprise. 

Ele antes havia desprezado James Kirk porque acreditava que o capitão 
se rendera à covardia. Ouvira muitas histórias sobre Kirk. Todas falavam de 
sua coragem. Mas o humano que Chang conhecera não era um guerreiro. 
Esse Kirk tentara engolir seu ódio, sequer jamais tentara vingar-se da morte 
de seu filho. 

Um klingon teria vingado a morte de um parente a qualquer custo. O 
fracasso em fazê-lo era a marca de um covarde. Chang odiara Kirk por essa 
falha — e por sua desonestidade a bordo da Enterprise. Era melhor que Kirk 
declarasse abertamente seu ódio do que escondê-lo atrás de uma falsa 
diplomacia. 

Agora Chang sentia uma admiração relutante. A Enterprise poderia 
sobreviver, camuflada e covardemente, mas ela chegara encarando a morte 
abertamente, como o faria um verdadeiro guerreiro. 

E então essa estranha tática. 
Chang franziu as sobrancelhas e disse, muito suavemente, para seu 

piloto: 
— O que ela está fazendo? 
O piloto deu de ombros. Com uma cutucada e um gesto, Chang o 

instruiu para segui-la. 
E então sorriu, compreendendo de repente. A Enterprise revertera os 

propulsores, dera ré, como se tivesse detectado o inimigo. Kirk estava 
simplesmente tentando estonteá-lo, ganhar tempo. 

Mas por quê? De quem ele esperava ajuda? A tripulação da Dakronh não 
tinha necessidade de amedrontar ninguém... 

O sorriso de Chang aumentou. Deixe Kirk fazer suas jogadas, conseguir 
tempo. Chang não tinha pressa em destruí-lo. De fato, ele se arrependia de 
nem sequer serem páreo um para o outro. Destruir um inimigo indefeso 
parecia de algum modo desonroso. Pelo menos ele sentia que devia permitir 
a Kirk o privilégio de conhecer seu assassino. 

Ele sinalizou para seu piloto enquanto a Dakronh se aproximava. 



TREZE 
 
 
— Ela está esperando o quê? — murmurou Kirk, estreitando os olhos 

para a tela visual, para o que lhe parecia espaço vazio, lutando com uma 
esperança vaga de ver as linhas suaves e familiares da Excelsior. O silêncio 
era muito mais enervante do que o ataque. — Sem dúvida estão tentando 
compreender por que revertemos o curso, perguntando-se se a teremos 
detectado — Spock respondeu calmamente. 

Kirk estacou quando a voz áspera de Chang reverberou pelo intercom. 
— Eu vejo você, Kirk. 

O capitão fitou rapidamente seu visual inútil. — Chang... 
O tom do klingon tornou-se mais gracejante e irônico. — Seja honesto, 

capitão. De guerreiro para guerreiro: Não prefere deste jeito? Como era para 
ser? Sem paz em nosso tempo. Uma vez mais na violação, amigos... 

Antes da morte de Gorkon, Jim pensou, envergonhado, eu teria 
realmente concordado com você. Ele olhou para Uhura, mas ela negou com 
a cabeça: nenhuma chance de traçar a transmissão. 

Kirk bateu no controle do intercom. — Nosso tempo acabou, Chang. A 
história não vai permanecer parada por nossa causa. 

O klingon não respondeu. Kirk tensionou-se, pronto para o próximo 
disparo. — Chang...? 

— Há uma divindade que molda nossos fins, Kirk, cortando-os 
grosseiramente como nós podemos... 

Um clarão brilhante surgiu na tela principal e lançou-se em direção à 
Enterprise. 

— Chegando — relatou Chekov tensamente, um microssegundo antes do 
impacto atingir a nave. Kirk manteve-se em seu lugar. 

A voz queixosa de Scott filtrou-se pelas grades do intercom no braço da 
cadeira. — Ela não pode agüentar muito mais disso, capitão. 

O engenheiro cortou a comunicação de modo abrupto, aparentemente 
ocupado demais no momento para fazer mais do que registrar uma queixa. 

Por entredentes apertados, Kirk disse, baixo demais para Chang ouvir: 
— Sulu, onde diabos você está? 

— "E isto acima de tudo", Kirk — Chang entoou maciamente — "Que 
seja verdadeiro ao menos consigo." 

A Enterprise adernou novamente. 
 



Bem dentro de espaço klingon, a Excelsior tremia como se estivesse 
tentando sacudir-se em pedaços. Sulu relaxou a mandíbula o tanto quanto era 
possível nas circunstâncias, para evitar que seus dentes batessem enquanto o 
comando vibrava sob ele. 

A engenheira da Excelsior acabara de registrar uma queixa via intercom, 
em um tom que — apesar dela ser meio ucraniana, meio bengali, com um 
sotaque que, para as orelhas de Sulu, era o mais distante possível do escocês 

— fazia Sulu lembrar-se vivamente de Montgomery Scott e suas pobres 
crianças. Sulu agradeceu-a, terminou a conversa e virou-se para seu piloto. 

— Ao alcance? 
— Ainda não, capitão? — replicou Lojur, seus olhos focalizados na tela. 
— Vamos, vamos! — Sulu gritou. Kirk e os outros haviam chegado em 

Khitomer alguns minutos antes. Cada segundo de atraso tornava mais 
provável que a Excelsior chegaria para encontrar a Enterprise com o casco 
queimado e a conferência de paz em destroços. — Aumente a velocidade 
para... 

Lojur virou-se alarmado. — Ela vai se desfazer em pedaços! 
— Desfaça-a em pedaços, então! — ordenou Sulu. 
 
Os olhos de Lojur arregalaram-se de medo enquanto ele obedecia. 
Fazendo o melhor para parecer impassível e calmo, o almirante 

Cartwright observava enquanto o assassino klingon movia-se habilmente 
pela multidão. A audiência ouvia polidamente enquanto a chanceler Azetbur 
falava. 

— ... Muitas pessoas especularam quanto aos motivos de meu pai. — 
Azetbur descansou uma mão forte e delicada na bancada. — Havia aqueles 
que diziam que ele era um idealista, motivado por noções visionárias. Outros 
diziam que ele não tinha escolha, que era um tecnocrata pragmático, fazendo 
o melhor em uma situação de devastação. 

Ele fez uma pausa para levantar os olhos e olhar além da multidão para 
alguma visão muito distante, invisível. 

— Grandes homens raramente são bons homens. A verdade é que meu 
pai era ambos: um pragmático e idealista. Se Praxis não houvesse explodido, 
é muito provável que seu idealismo não houvesse encontrado expressão. 
Tampouco o meu. 

— Somos uma raça orgulhosa — continuou ela. — Estamos aqui porque 
pretendemos continuar a ser orgulhosos. — Sua expressão ficou sombria. — 
Se não podemos fazer a guerra... faremos a paz... 

Cartwright ouvia, tão subjugado pela presença de Azetbur quanto o 
restante da multidão. Ele não tinha nada contra ela pessoalmente; de fato, ela 



era na verdade bastante atraente, de um modo klingon vulgar. Ela certamente 
possuía uma certa dignidade — uma suntuosidade — que faltava à maioria 
deles. 

Era quase uma pena ter que observá-la morrer. Mas enfim, isso era para 
o melhor. Cartwright moveu-se em sua cadeira para observar enquanto o 
klingon colocava-se em posição. 

 
Jim Kirk observava quando, na tela da ponte, outro torpedo fotônico fez 

um arco em sua direção. 
— À frente, impulso total! — ele gritou para Chekov. 
A Enterprise pulou para longe do alcance do torpedo com uma diferença 

menor que um milésimo de segundo. Kirk permitiu-se um sorriso cansado, 
mas não relaxou. Ainda sem qualquer sinal da Excelsior. Talvez a nave de 
Sulu tivesse sido vista e destruída de vez quando entrara em espaço klingon 
— mas, conhecendo a nave e seu capitão, Jim duvidava muito. 

A voz de Chang parecia ecoar dos anteparos. Jim podia ouvir-lhe o 
sorriso sardônico. Depois dela... pobrezinha. "Se você tem lágrimas, prepara-
te para gastá-las agora." 

Sua tática de obrigar os klingon a uma perseguição conseguira-lhe um 
pouco de tempo — mas apenas pouco. A nave de Chang estava, sem dúvida 
alguma, em completa perseguição e eles tinham apenas alguns segundos. 
Desesperado, Kirk virou-se para Uhura enquanto Chang declamava no 
intercom: 

— "Por quanto tempo permanecerá um homem no espaço até 
apodrecer?" 

— Mantenha-o falando — murmurou Spock. 
Mas Uhura meneou a cabeça. — Estão se movendo rápido demais para 

conseguir fixá-los. 
— "Nossos divertimentos agora terminaram", Kirk. Kirk franziu o cenho 

para seu inimigo invisível. 
— E quanto ao calor? — perguntou Uhura, ainda tentando. 
— Não de alguma distância real. — disse o capitão. — Ela não vai ser 

captada com nenhum tipo de sonda. 
— Pena que não podemos cheirá-la — suspirou McCoy. 
Chekov meio que virou-se para juntar-se à conversa, sua expressão 

transmitindo uma resignação taciturna. — No espaço, ninguém pode senti-lo 
suar. 

O pronunciamento dramático de Chang continuou a filtrar-se pelo 
intercom principal. E para agravar a situação, Kirk decidiu que o klingon 
daria um passável ator shakespeareano. 



— "Se esta nobreza da mente para sofrer as picadas e flechadas da 
ultrajante fortuna, ou levantar braços contra um mar de problemas..." 

— Uma pena que as naves estelares nunca sejam equipadas com cães de 
caça — murmurou Kirk, e então agarrou-se no braço da cadeira de comando 
quando outro torpedo atingiu a Enterprise. 

Um vapor sibilou do teto quando os sistemas de ventilação e 
umidificação se foram. O capitão olhou para cima enquanto puxava-se de 
volta a sua cadeira, sabendo que os sistemas de suporte de vida seriam os 
próximos. 

Spock continuou a conversa sem perder um ponto. — Não creio que a 
Frota Estelar tenha previsto nossa situação atual. 

Uhura torceu o lábio ceticamente para ele. — Talvez possamos escrever-
lhes uma carta? 

— É melhor datá-la posteriormente — Scott disse da engenharia, sua voz 
filtrando-se através da mesa de Uhura. 

A nave adernou novamente sob um disparo mais pesado. Kirk conseguiu 
manter-se sentado desta vez. Em meio a tudo isso, ele observava Spock. 
Inclinado sobre seu visor, o vulcano franzia a testa, estreitando os olhos em 
uma expressão pensativa que o capitão conhecia muito bem. 

Inspiração. Talvez Spock tivesse topado com alguma resposta... 
— "Não tem um klingon mãos, órgãos... afeições, paixões?" — entoou 

Chang. — "Façam-nos cócegas, não riremos; cortem-nos, não sangraremos 
— e julguem-nos mal, não deveremos nos vingar?" 

— Capitão — disse Spock. — Os sensores indicam ligeiros traços de 
plasma. 

Kirk virou-se para seu imediato. Magro também percebeu a expressão do 
vulcano e inclinou-se para a frente para ouvir esperançoso. 

— Sob força de impulso — Spock disse-lhes em voz baixa — baixa 
demais para que aqueles a bordo da nave klingon pudessem ouvir — ela 
despende combustível como qualquer outra nave. Nós chamamos isso de 
plasma. Não sei o nome klingon para isso, mas sob qualquer designação, era 
apenas gás ionizado. A imensa drenagem de força causada pelo uso 
simultâneo da camuflagem e dos sistemas de artilharia não podiam ocorrer 
sem quaisquer gastos. Talvez eles devessem reduzir a força de camuflagem 
brevemente antes de disparar... 

— O que poderia explicar os traços de plasma — finalizou Kirk. 
— Precisamente. Eles podem ser incapazes de camuflar completamente 

os produtos exauridos de seus propulsores de impulso. Mas uma mira 
acurada será difícil. 

Kirk não teve vontade de sorrir. — O equipamento portátil do 



laboratório de ciências, para análise atmosférica... 
Spock assentiu. Os olhos do doutor arregalaram-se quando ele olhou do 

vulcano para o capitão e de volta para o vulcano. 
— Então é isso — McCoy disse alegremente. — Um trabalho muito 

delicado, no entanto, e Scotty está preso na Engenharia neste exato 
momento. — Ele dirigiu-se para o elevador. — Eu vou realizar uma cirurgia 
num torpedo. Nunca se sabe... 

Spock fitou o capitão e, após receber uma concordância, acompanhou 
Mccoy. — você deve precisar de assistência, doutor. 

Quando as portas do elevador abriram-se, McCoy lançou um olhar 
matreiro para o vulcano. — Fascinante... 

Eles entraram no elevador bem na hora em que a nave estremeceu, 
novamente atingida. 

Kirk fitou a tela com esperança renovada. Se a Enterprise pudesse ao 
menos agüentar os disparos, haveria uma chance... — Senhor Chekov, 
diminua. Leve-nos para a frente, somente propulsores, um quarto de força de 
impulso. 

— Sim, senhor — replicou Chekov. — Propulsores... 
 
Pela primeira vez em sua vida, enquanto corria com Spock em direção ao 

laboratório de ciências, McCoy estava começando a entender a hilariedade 
que Jim Kirk sentia em circunstâncias que lhe ameaçavam a vida. 

Normalmente o doutor estaria completamente aterrorizado — demais até 
para sequer ser de alguma utilidade — apesar do número de vezes que já 
encarara a morte. Mas ele agora sentia-se revigorado, realmente ansiando 
pela chance de vencer as impossibilidades, de dar uma mão no salvamento 
da nave. 

Talvez, ele resolveu, fosse porque esta era sua última chance. 
Ridículo, é claro. Ele estivera ansiando pela reforma, por todo aquele 

tempo livre para fazer o que ele quisesse. Em Rura Penthe, onde pensara que 
certamente estaria acabado, o pensamento do tempo que não teria com 
Joanna e seus netos trouxera-lhe lágrimas aos olhos. Ele estava cansado de 
ficar pulando pela galáxia, arriscando sua vida pelos caprichos da Frota... 

Mas agora, enquanto olhava para Spock a seu lado, os olhos de McCoy 
doeram uma vez mais. Ele e o vulcano haviam estado pela vida... e morte... 
juntos. Eles haviam compartilhado da consciência, e ocorreu ao doutor que 
não havia mais ninguém em todo o Universo que o conhecesse tão bem — 
nem Jim, nem mesmo sua própria filha. 

McCoy piscou e limpou a garganta quando entraram no laboratório de 
ciências. Ele deixou o vulcano localizar o equipamento. A memória de 



Spock era melhor, seus movimentos mais rápidos. Com o passar dos anos 
que conhecia Spock, o vulcano mal havia envelhecido, não tinha um único 
fio de cabelo prateado, apesar de McCoy — e agora até mesmo Jim — ter 
um respeitável montante de grisalho. 

Como seria para Spock daqui há um século, lidar com a perda de todos 
os seus amigos? 

Bem, droga, pensou McCoy quando ele se enevoou novamente, isso é o 
que ele ganha por ficar pairando entre nós humanos... 

Spock descobriu um dos sensores pesados e o arrastou; apesar de ser 
muito leve, sua carga o deixava pesado. Mccoy pegou uma ponta e 
equilibrou-se, mas Spock sustentou-lhe todo o peso. 

O coração do doutor batia de excitação, mas ele não sentia nenhum 
medo, apenas uma intensa e feliz consciência de que ele estava com Spock, a 
bordo da Enterprise, fazendo algo diferente no Universo. Queria que o 
momento jamais terminasse — ainda assim, ao mesmo tempo, se ele 
terminasse abruptamente em morte, então de algum modo isso também 
estaria certo. 

Não surpreendia que Jim uma vez jurara que jamais desistiria de sua 
nave... 

— Spock — McCoy gaguejou enquanto eles meio vacilavam meio 
corriam pelo corredor oscilante com o sensor — Eu sei que você não vai 
acreditar nisso, mas... de um certo modo, vou sentir falta disto aqui. 

O vulcano o Fitou. Por um instante McCoy percebeu alguma coisa muito 
próxima a nostalgia nos olhos de Spock. Então Spock levantou uma 
sobrancelha. — Suspeito que não esteja se referindo especificamente a esta 
situação. 

McCoy reclamou com agravante calma. — Aposto que você teria 
preferido fincar o pé na cama. 

A sobrancelha subiu ainda mais. — Não vejo propósito em fincar o pé na 
cama,,Doutor. Os vulcanos dormem nela deitados. 

Por um momento McCoy não percebeu. E então ele se deu conta que a 
estafa o fizera usar uma expressão idiomática que não ouvia desde que era 
um garoto. Todos os garotos de sua vizinhança usavam "fincar o pé" para 
significar "permanecer". 

Certo, ele quase rebateu, então eu dei uma mancada. Você tem que ser 
tão absurdamente liter... E então ele viu o brilho nos olhos do vulcano. 

— Spock — disse ele, com uma nova surpresa — isso foi realmente 
engraçado. 

— Nós realmente dormimos deitados — admitiu Spock, sua expressão 
perfeitamente impassível mas o brilho de humor era inegável. 



O corredor caiu violentamente para um lado. O peso do sensor 
repentinamente projetou-se para cima de McCoy, quase desequilibrando-o. 

A voz de Chang retumbava pelo intercom central: — "Sou constante 
como a estrela norte... 

— Eu pagaria um bom dinheiro — McCoy falou secamente, enquanto 
Spock ajustava os sensores, permitindo-se recompor seu equilíbrio — se ele 
calasse a boca. 

Kirk ouvia sombrio enquanto a voz de Scott filtrava-se pelo intercom: — 
Capitão, ela está levando uma boa surra. Escudos enfraquecendo. 

— Relatório de danos — disse Kirk, mantendo seus olhos no visual. 
— Primeiro casco cortado — relatou Uhura, a voz tranqüila. Falha no 

casco se... 
Ela se interrompeu abruptamente. Kirk ouviu o sorriso largo em sua voz 

sem mesmo vê-lo. Ele estava por demais ocupado sorrindo diante da visão 
na tela principal. 

— Capitão, mensagem do capitão Sulu: "A cavalaria chegou!" 
Quando a Excelsior, suave e bela, surgiu na tela da ponte, a voz de 

Chang filtrou-se pelo intercom uma vez mais: — Então... "O jogo está em 
movimento." 

Na tela, um torpedo avançava em direção à Excelsior e explodiu sem 
qualquer dano contra seus escudos. 

— "Grite danos! E deixe passar os cães de guerra." 
Kirk fez uma prece silenciosa de agradecimento a Sulu. Em voz alta, 

ordenou: Mantenha-nos firmes, Sr. Scott. Prontos para disparar... — Ele 
apertou outro controle. — Magro...? 

 
Quando a sala de torpedos tremeu com o impacto do último disparo, 

Spock calibrava o sensor iônico enquanto McCoy trabalhava freneticamente 
em uma abertura no nariz do torpedo. 

— Magro... — a voz de Kirk filtrou-se acima. — Onde está o meu 
torpedo? 

— Eu e minha boca grande — murmurou McCoy. 
Spock completou seu trabalho e olhou para cima, notando que a 

segurança inicial do doutor desertara dele. McCoy estava quase terminando 
de produzir um buraco capaz de acomodar o sensor, mas a ansiedade o 
tornava desajeitado. 

Spock falou-lhe no que esperava ser um tom confortador. — Acalme-se, 
doutor. A operação está quase completa. 

McCoy olhou para cima, quase sorriu e assentiu. Dentro de segundos ele 
produzira uma abertura adequada. Spock levantou o sensor e permitiu que o 



doutor o guiasse para dentro da abertura. 
Curioso que ele trabalhasse tão bem com esse humano, que o  

compreendesse melhor do que a outro vulcano. De certo modo, a filosofia  
truncada de Valeris era lógica. Ele, Spock, estava no momento trabalhando 
para destruir um klingon, exatamente como Valeris o fizera. Ele estava 
matando para trazer a paz. Mas ele estava destruindo os destruidores. Ela 
matara para perpetuar a guerra; ele mataria para perpetuar a paz.  

Ele não precisava se perguntar o que era mais lógico.  
McCoy ajustou o sensor no lugar com um volteio final e olhou para 

cima, radiante pela proeza. — Obrigado, enfermeiro. Jim, ela está pronta! 
Tranque e arme! 

Ele e Spock pularam para fora do caminho quando o torpedo começou a 
descer pelo elevador. McCoy suspirou. — Que pena que vamos nos reformar 
logo agora que comecei a entender você, Spock. 

Spock permitiu-se um sorriso interno. — Nós estávamos começando a 
acertar noss...  

O impacto da explosão seguinte os lançou no chão. 
 
Na ponte, Jim Kirk foi arremessado de sua cadeira. Ele lutou para ficar 

de pé, sem nem sentir os arranhões, sabendo apenas que esta explosão fora a 
pior — o que significava que os escudos da Enterprise estavam caindo. 

E se isso acontecesse... 
— Uhura... — gaguejou ele, endireitando-se contra o comando enquanto 

se virava para Comunicações. 
Por um instante a cadeira permaneceu vazia. E então ele viu a fina mão 

escura alcançar e agarrar a ponta da cadeira. 
Kirk cambaleou em meio aos tripulantes que se recuperavam e colocou-a 

em sua cadeira. Ela inspirou profundamente e agradeceu-lhe com a cabeça. 
— Capitão — disse Chekov, enquanto Kirk corria de volta para o 

comando. O piloto já estava de volta a seu posto, respondendo à pergunta 
que estava nos lábios de Kirk. Seu tom de voz continha um quê de juízo 
final. — Os escudos caíram, senhor. 

Kirk não desperdiçou um segundo. — Disparar! 
Chekov apertou o controle antes mesmo que o capitão tivesse terminado 

de formular a palavra. Na tela à sua frente, um torpedo - este saindo 
realmente da Enterprise - brilhou. Kirk reteve a respiração e observou-o 
tomar uma trajetória volteante e hesitante. Não havia meios de saber, senão 
no último instante, se o diabo da coisa iria funcionar... 

A bordo da Dakronh, Chang sorriu da débil tentativa da Enterprise de 
tentar disparar cegamente. Ela não era ameaça. Na verdade, ele não via 



nenhum razão para desperdiçar a energia necessária para erguer os escudos 
da Dakronh. Se ele tinha alguma preocupação que fosse, relacionava-se a 
esta nova nave, a Excelsior, que viera ajudar Kirk. A Excelsior podia ser 
mais rápida, seus escudos mais fortes, mas Chang sabia que ela jamais 
poderia sobrepujar a Dakronh. Tudo de que precisava era de paciência e um 
pouco de astúcia. E Chang possuía ambas. 

Ele também sentia uma admiração crescente por esses humanos que 
juntavam-se contra possibilidades inúteis. Ele certamente não poderia culpar 
o capitão da Excelsior por estar vindo ajudar seu ex-comandante 
principalmente em tais circunstâncias perigosas. Tampouco poderia culpar 
Kirk por sua tenacidade, seus truquezinhos para ganhar tempo — como o 
lançamento deste torpedo mal guiado. Isso era digno de guerreiros klingons. 

E por isso Chang não se apressava em destruí-los. Ao invés disso, ele 
permitiu-lhes saborear a batalha, como ele o fazia. E quando o torpedo 
começou suas cabriolagens pirotécnicas, Chang riu rouco. Kirk era um 
adversário bastante interessante. 

O torpedo girou mais, então firmou-se e seguiu na direção da Dakronh. 
Chang levantou uma sobrancelha e deu um curto grito de descrença. 

Pura sorte, que ele viesse para esse lado. A Dakronh era indetectável. Logo a 
arma voltaria a seu volteio errático... 

O artilheiro virou-se excitado para seu comandante. 
— General, ele está vindo direto para nós! 
— Então saia do caminho — ordenou Chang com um ar de impaciência, 

apesar das batidas de seu coração aumentarem. — Força de impulso. 
O piloto assentiu. O artilheiro suspirou com alívio audível quando a 

Dakronh desviou-se prontamente da arma que vinha em sua direção. 
O torpedo parou. Circulou mais uma vez. Então lentamente voltou-se e 

perseguiu a Dakronh. 
Chang observava, descrente. 
— General, ele nos segue! — gritou o artilheiro. 
— ... ou não ser — sussurrou Chang, fascinado, seu olhar único 

focalizado na visão impossível em sua tela principal. 
As palavras selaram sua garantia de morte. Na hora em que ele abriu a 

boca para enviar o comando de erguer escudos, já era tarde demais. 
Exultante, Sulu observava enquanto a Enterprise dava um tiro certeiro. 

No visual da ponte da Excelsior, a Ave de Rapina rodopiou, iluminada pelas 
chamas, lançando destroços enquanto lutava para recuperar sua posição. 

— Mire para o centro dessa explosão e dispare! — ordenou Sulu. No 
fundo de sua mente ele estava atônito pela tolice do comandante. A Ave 
sequer tentara erguer os escudos. 



— Erguer escudos! — gritou Chang, quando a Dakronh foi atingida por 
uma segunda explosão. O piloto gritou, levantando as mãos do terminal que 
chovia fagulhas. Uma fumaça acre, sufocante, enchia a ponte. 

— Escudos criticamente atingidos! — o artilheiro gritou acima do caos. 
— Eles não vão se manter. 

— Ainda estamos camuflados? Podemos nos mover? 
— Sim. Temos alguma força de impulso. 
Chang semicerrou um olho furioso para o visual bem na hora em que a 

Enterprise e a Excelsior colocavam-se em posição, com a Dakronh 
completando o triângulo mortal. Ele não via sentido em fugir do destino. E 
não havia desonra em ser vencido por homens como Kirk. Ele fechou o olho 
e sorriu quando as duas naves abriram fogo. Toda a ponte ao seu redor 
dissolveu-se em gritos e fragmentos flamejantes. 

O klingon do almirante Cartwright encontrou facilmente seu caminho até 
o elevador traseiro e subiu até um camarote deserto que ficava acima do 
tablado do orador. Aqui, ele poderia permanecer escondido da vista dos 
espectadores até o último instante. Ele sentou-se, abriu sua valise e começou 
a montar a arma que fora confeccionada especialmente para a ocasião. As 
sondas de segurança captaram seus componentes separados como um 
datapad inócuo. Apenas uma inspeção visual poderia provar sua utilidade. 
Ele passara com facilidade pelos sensores. Montado, o phaser era bastante 
letal, com quatro vezes o alcance e o dobro da mira de sua réplica padrão da 
Federação. 

O assassino completou sua tarefa e levantou a arma, mirando na parede 
mais distante, e então abaixou-a. Ele nunca matara antes — não assim, frente 
a frente, onde ele via a vítima — mas conhecia a disciplina do serviço e 
servira como oficial de armas próximo à fronteira Federação-Klingon. Suas 
mãos não tremiam nem mesmo ligeiramente. Ele vira amigos sendo mortos 
na mão do inimigo e isso era o bastante. 

Abaixo, a audiência aplaudiu o final do discurso de Azetbur. O assassino 
se levantou, levantou sua arma e manteve a chanceler sob sua mira, então 
sorriu quando o presidente Ra-ghoratrei moveu-se à frente. 

Quando o contra-almirante Smillie juntou-se aos dois, o assassino 
deslizou seu dedo pelo gatilho. Era necessária apenas uma ligeira pressão... 

Jim Kirk materializou-se na aglomeração de Khitomer e saiu em 
desabada corrida na direção do tablado central onde estavam Azetbur, Ra-
ghoratrei e o almirante Smillie. 

Ele se infiltrou pela multidão, suas costas completamente vulneráveis, 
meio esperando que a cada segundo sentisse uma tiro de phaser, ou de um 
conspirador ou de um guarda segurança ou de um klingon ultrajado... mas 



não havia tempo de sentir medo, de fazer qualquer outra coisa a não ser 
confiar naquelas pessoas de sua tripulação que o seguiam. 

— Senhor Presidente! — gritou Kirk. 
O presidente Ra-ghoratrei parou e fitou-o completamente chocado — um 

alvo perfeito, pensou Jim. Três pessoas poderosas, todas de uma só vez... 
Ele passou correndo pelos guardas, subiu o tablado e jogou Ra-ghoratrei 

no chão, consciente de duas coisas em meio à confusão: o alarme no rosto de 
Azetbur e o calor ressacado do tiro de phaser a milímetros acima de suas 
costas. O aposento retumbou com sons de pânico e ultraje enquanto os 
espectadores tentavam fugir para a segurança. Jim olhou para cima ao ouvir 
o som da voz ultrajada do almirante Cartwright. 

— Prendam estes homens! 
A multidão afinou-se para revelar Spock, dirigindo-se para confrontar 

Cartwright. No tom de voz mais gelado que Jim jamais o ouvira usar, o 
vulcano disse: — Prenda-se a si mesmo, almirante. 

Ele deu um passo para o lado para revelar Valeris, pálida mas composta, 
as mãos presas juntas. 

McCoy juntou-se aos vulcanos para fitar Cartwright furioso. — Temos 
uma confissão total. 

Eles se sobressaltaram ao ouvir o som de um disparo de phaser. Kirk 
seguiu a direção do tiro de Scott, acima, para um camarote fechado com 
vidro onde um assassino klingon aparentemente estivera se escondendo. O 
assassino gritou, agarrando o rosto, onde o disparo de Scott o atingira, e caiu 
pelo vidro sobre a multidão apavorada lá embaixo. 

Cartwright, o embaixador Nanclus e um punhado de oficiais correram 
em fuga, dividindo-se em diferentes direções. Sulu se materializou, um 
phaser na mão, a tempo de seguir alguns. Na outra ponta do aposento, Magro 
fez sua parte em parar alguns — com, Jim notou deliciado, a entusiástica, se 
não excessiva, ajuda física do brigadeiro Kerla. 

Ra-ghoratrei e Azetbur estavam de pé e ladeado por guardas. O 
presidente da Federação ainda fitava Kirk, descrente. 

O olhar de Azetbur era gelado. — Qual é o significado disso? 
Kirk levantou as mãos para demonstrar que não intencionava nenhuma 

mal, e sorriu fracamente para os guardas menos do que confiáveis. 
— É sobre o futuro, Madame Chanceler. Algumas pessoas acreditam que 

o futuro significa o fim da história. 
Ele fez uma pausa para estabelecer contato visual com o embaixador 

romulano, Nanclus, agora ladeado por pessoal da segurança da Federação. 
— Mas nós ainda não nos livramos da história. 
Ele voltou-se novamente para Azetbur. — Seu pai citou Hamlet. Ele 



chamou o futuro de "a terra desconhecida". — Fez uma pausa enquanto 
Spock, com Valeris a reboque, juntou-se a ele. 

— Eu sempre presumi que Hamlet falava sobre a morte — ofereceu-se 
Spock. 

Kirk assentiu. — Gorkon pensava que "a terra desconhecida" poderia 
significar alguma coisa a mais, outro tipo de vida. As pessoas podem ter 
muito medo das mudanças. — Ele hesitou. — Eu sei que eu tinha. — Ele 
girou a cabeça para encontrar o olhar de Valeris. — Há uma expressão da 
Velha Terra: "leva-se tempo para se conhecer alguém." 

A vulcana abaixou os olhos, incapaz de olhá-lo. A princípio Jim pensou 
— apesar de sentir que estava enganado — que havia lágrimas neles. 

Ele encarou a chanceler novamente. — Foi preciso que seu pai morresse 
para eu ver como estava errado. Eu vim porque queria que seus assassinos 
fossem levados à justiça... e para ter certeza de que sua morte não foi 
desperdiçada, que a conferência de paz continuaria. — Ele abaixou a voz. — 
Os vulcanos têm uma expressão: Lamento com você... 

Por um momento a expressão de Azetbur tornou-se escura, 
impenetrável... e então brilhou com uma radiação que cresceu lentamente. 
Jim sentiu que jamais vira um rosto tão belo — fosse klingon, vulcano, 
romulano, humano. 

— Você restaurou a fé de meu pai — Azetbur disse suavemente. 
Jim esforçou-se para manter sua voz estável. — Você restaurou a de meu 

filho. 
Ele não tinha certeza de quem dera o primeiro passo, klingon ou 

humano. No final isso pouco importava. Ele e Azetbur abraçaram-se em dor 
e alegria compartilhadas, e por um certo tempo nenhum dos dois ouviu os 
aplausos retumbantes. 



Epílogo 
 
 
Ao final de um dia de negociações bem sucedidas em Khitomer, Azetbur 

escapuliu de seus guardas, aliviada de poder livrar-se deles, de não mais 
temer por sua morte. 

Como ela esperava, Kerla estava no quarto de hóspedes dele. Ele deu um 
passo atrás quando ela entrou, sua expressão polida. Ela sentiu cautela mas 
não raiva nele. Ele permaneceu perto da porta enquanto ela falava. 

— O general Chang está morto — disse ela. — Ra-ghoratrei e eu nos 
encontramos com Kirk. Tanto quanto podemos determinar, Chang conspirou 
com o almirante Cartwright e o embaixador Nanclus, entre outros, para 
manter-nos em guerra. 

— Chang — Kerla repetiu baixinho, fitando além dela enquanto tentava 
absorver a notícia. — Mas ele era um guerreiro, jurara proteger seu pai. E 
você. 

— Ele era um mentiroso — disse Azetbur. — Nem todos os guerreiros 
são tão honrados, brigadeiro. — Ela finalmente compreendera por que ela 
não fora morta: Chang e seus conspiradores concluíram que era necessário 
que ela vivesse o tempo suficiente para ir à conferência. — Ele arranjou 
minha segurança, e assim as negociações poderiam continuar — e Ra-
ghoratrei também poderia ser assassinado. Com tanto a Federação quando o 
Império Klingon se culpando um ao outro pela morte de seus líderes, a 
guerra seria inevitável. 

Kerla balançou a cabeça, descrente. — Então os conspiradores a bordo 
da Enterprise arranjaram o ataque à Kronos Um? 

— Não. Chang arranjou o ataque, usando uma nova nave projetada para 
disparar enquanto estivesse camuflada. Ele estava a bordo da nave, atacando 
a Enterprise, quando sua nave foi destruída junto com ele. — Azetbur fez 
uma pausa. — Pode-se culpar tanto o Império quanto os Romulanos e a 
Federação pela morte de meu pai. Temos tanta culpa quanto os outros. 

— E eu sou culpada. — Ela abaixou a voz. — Eu ouvi Chang. Acreditei 
nele quando me disse que você estava conspirando contra meu pai. 

Kerla enrijeceu-se, furioso. — Chang lhe disse... 
Ela não o deixou terminar. — Quando Gorkon morreu, eu temi que você 

estivesse me usando como um meio de obter poder... que você me quisesse 
apenas porque gostaria de ser o consorte da chanceler. Eu estava errada. — 
Ela deu um passo na direção dele, colocou a mão em seu peito e sentiu alívio 



quando ele não recuou ao seu toque. — Eu deveria ter confiado em você. 
Você estava certo: eu me arrependo de tê-lo mandado embora. 

Ela sentiu-lhe a hesitação enquanto o alívio enfrentava a raiva; e então 
ele falou suavemente, sua voz profunda ressoando sob seus dedos. 

— Agora você sabe. Espero que não existam mais perguntas em seu 
coração, Zeta. 

Em resposta, ela agarrou-lhe o pulso e puxou-lhe a mão para seu rosto. 
Ele sorriu, os dentes brancos contra sua pele de bronze, então hesitou. 

Azetbur intrigou-se. — O que está errado? 
Kerla soltou um suspiro tristonho. — Você disse que havia somente uma 

daquelas naves? Que arma incrível ela seria para o Império. 
Ela parou, indignada, e retirou a mão, à beira de enxotá-lo antes de sua 

risada interrompê-la. 
— Pela segurança das negociações, é claro. Pode confiar em mim, Zeta. 

Mas jamais cometa o erro de confiar na Federação ou nos romulanos. 
— Suponho que precise de um guerreiro para me aconselhar — disse-lhe 

Azetbur. 
— Posso aconselhá-la, minha senhora, em coisas muito mais 

interessantes do que política. — Sorrindo, ele a puxou para si. 
 
Segura e incontestável, a Enterprise erguia-se acima de Khitomer. 
Na ponte, Jim Kirk não conseguia se decidir a dar a ordem para voltar 

para casa — não ainda, não quando todos seus amigos estavam aqui, juntos. 
Ele olhou para cada um — Spock, McCoy, Uhura, Chekov, Scotty — 
tentando guardar a cena na memória. 

Somente um lugar permanecia inapropriadamente vazio — ao leme, 
onde Sulu e, posteriormente, Valeris sentaram-se. 

 
Uhura sentava-se de costas para seu posto, encarando a cadeira vazia ao 

lado de Chekov. Sua mais recente ocupante no momento encontrava-se 
presa. Quando voltassem para a Terra, Valeris seria julgada e levada à Corte 
Marcial, junto com seus colaboradores. 

Em consideração à ajuda que a Enterprise fornecera em expor o 
estratagema, as acusações contra Spock e a tripulação por recusarem-se a 
obedecer ordens diretas e por violar o espaço klingon haviam sido 
abandonadas, assim com as acusações contra o capitão e a tripulação da 
Excelsior. 

A mesma mensagem subespacial trouxera notícias sobre a recuperação 
de Carol Marcus. A distância entre Khitomer e a Base Estelar Vinte e Três 
era grande demais para permitir-lhe comunicação direta, mas em uma 



questão de horas Jim sabia que falaria com Carol novamente. 
Atrás dele, Uhura suspirou ruidosamente. Jim girou em sua cadeira para 

vê-la sentada, um braço posicionado contra seu terminal. 
— Eles devem me prender também — ela disse taciturnamente. — Eu 

me sentia como a tenente Valeris. 
Todos nós, pensou Kirk, exceto Spock. Ele olhou para seu imediato, 

profundamente ciente de como o vulcano devia ter se magoado. Mas a 
expressão de Spock permaneceu impassível. Ele arqueou uma sobrancelha 
inclinada na direção de Uhura. — Mas você não realizou uma conspiração 
— Spock lhe disse. 

De seu tradicional lugar à esquerda do capitão, McCoy juntou-se à 
conversa. — Eles não prendem pessoas por terem sentimentos. 

— Se o fizessem — falou Chekov, girando em direção a eles — todos 
teríamos que ser presos. — Ele fez uma pausa para olhar significativamente 
para Kirk. — Como realmente podemos confiar neles? 

Uma questão difícil. Quem poderia dizer, Kirk perguntou-se, quantos 
outros Changs existiam dentro do Império Klingon e se os Gorkons e 
Azetburs poderiam vencê-los? 

Ao mesmo tempo, Jim via o que Spock vira todo o tempo: a paz era a 
única escolha lógica. 

— Tudo o que posso dizer, Sr. Chekov, é... — Kirk hesitou o suficiente 
para fitar Spock — o único meio de saber se um homem é confiável... 

— ... é confiando nele. — terminou Spock e, repentina e 
surpreendentemente, brindou Jim com um fantasma esmaecido de um 
sorriso. 

— Capitão Kirk? — A imagem de Sulu surgiu na tela principal. 
Kirk virou-se para ela, ainda um sorriso nos lábios. — Kirk falando. — 

Ele estudou Sulu afetuosamente; finalmente ele estava cercado por todos os 
seus amigos mais queridos. 

— Tanto quanto à tripulação da Enterprise, devo-lhe meus 
agradecimentos, capitão Sulu. 

As feições largas e plácidas de Sulu iluminaram-se com um sorriso. — É 
bom vê-lo em ação uma vez mais, capitão Kirk. Cuide-se. 

No visual sua imagem desvaneceu-se na da Excelsior, lisa e atordoante 
enquanto ela se apressava a entrar em velocidade de dobra e a sair da visão. 

Com afeição e mais do que uma pequena sensação de perda, Jim 
observou-a partir. 

— Por Deus — inspirou McCoy, olhando hipnotizado para a tela — essa 
é uma nave realmente grande. 

Próximo, em seu posto, Scott — que nos anos anteriores havia alfinetado 



Sulu impediosamente sobre a Excelsior ser um amontoado de aparelhagens 
inúteis — olhava-a com uma expressão de franca admiração. — Não tão 
grande quanto seu capitão, creio. 

— É hora de nos colocarmos a caminho, senhores — Kirk esticou 
casualmente seus músculos doloridos, como se o pensamento de voltar para 
casa não lhe fosse doloroso. Assim como ele desejava desesperadamente ver 
Carol novamente, ele de repente descobriu que era impossível imaginar sua 
vida sem esta nave, esta tripulação. — Uma vez mais salvamos a civilização, 
como de costume. 

McCoy soltou um som curto e sarcástico. — E as boas novas são que 
eles não vão nos processar. 

— Capitão... 
O tom de alarme na voz de Uhura fê-lo virar-se para encará-la. 
— Estou recebendo uma mensagem do Comando da Frota Estelar. — 

Ela franziu as sobrancelhas; sua voz tomou um tom indignado. — Devemos 
voltar para o Quartel General imediatamente — para sermos 
descomissionados. 

Jim fitou-a, não desejando dar-lhe a ordem, ciente do repentino silêncio e 
dos olhos focalizados sobre ele. Spock finalmente falou, clara e 
precisamente. — Se eu fosse completamente humano... eu os mandaria para 
o inferno. 

McCoy girou bruscamente a cabeça na direção do vulcano para agraciá-
lo com um sorriso surpreso, mas agradecido. Como os outros, Jim achou 
impossível não sorrir. 

Em um tom que sem qualquer possibilidade de erro refletia o sentimento 
de Spock, Chekov virou-se para Kirk e perguntou: — Qual o curso, capitão? 

Jim fitou a tela visual, o espaço estrelado. — Segunda estrela à direita e 
continue em frente até pela manhã. 

Serena e incontestável, a Enterprise estabeleceu curso através do espaço 
klingon. 

 
Diário de Bordo  
U.S.S. Enterprise  
Data estelar 9529.1: 
Este é o cruzeiro final da nave estelar Enterprise sob meu comando. 

Esta nave e sua história logo ficarão ao encargo de uma nova geração. A 
eles e aos seus descendentes, entregaremos nosso futuro. Eles continuarão 
as jornadas que começamos, viajando por todas as terras desconhecidas, 
audaciosamente indo onde nenhum homem.... onde ninguém jamais esteve. 



Glossário Jornada nas Estrelas 
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados 

neste livro. Procuramos destacar os nomes próprios que têm alguma 
importância na trama e os termos técnicos que sâo comumente 
mencionados na série Jornada nas Estrelas. Os conceitos científicos 
deste glossário fazem parte do universo ficcional da série, não 
devendo ser confundidos com os conceitos científicos reais 
abordados no Glossário Cultural. 

 
ACADEMIA: Centro de treinamento e formação dos oficiais da 

Frota Estelar. Um dos seus testes mais conhecidos é o Kobayashi 
Maru, um exame prático que testa a capacidade de comando e o 
caráter daqueles que almejam o posto de capitão de nave estelar. 

 
CAROL MARCUS: Médica especialista em genética. Coordenava 

o primeiro programa de terapia física da Frota Estelar quando 
conheceu James Kirk - então com 29 anos e recém-promovido a 
capitão - ferido na frente de batalha. Os dois se apaixonaram e Carol 
convidou-o a viver com ela; ficaram juntos durante três meses. Nessa 
época, Kirk pediu-a em casamento, ela recusou, ao perceber que o 
trabalho dele iria se tornar mais importante que o seu relacionamento 
com ela. Após se separarem, não revelou que estava grávida. E 
também nunca contou ao filho, David, quem era e onde estava seu 
pai. Foi a criadora e diretora do Projeto Gênesis. 

 
COMANDO DA FROTA ESTELAR: Localizado na São Francisco 

do século XXIII, onde as decisões mais importantes da Federação de 
Planetas são tomadas. 

 

DATAPAD: Prancheta de dados com a qual 



pode-se fazer anotações em qualquer localidade da nave e que pode 
ter conexão com o computador central. Uma espécie de computador 
portátil extremamente sofisticado, mas de utilização simples. 

 
DAVID: David Marcus, filho da Dra. Carol Marcus. Não sabia que 

era filho do capitão Kirk - até a detonação do Torpedo Gênesis por 
Khan — e acreditava que seu pai fosse um cientista. Mesmo sendo 
contra a "mentalidade dos militares" de só pensarem na guerra e 
nunca no amanhã, acabou respeitando e aceitando Kirk como seu 
pai. Doutor em Física, Genética, Engenharia e Matemática, foi um 
dos responsáveis, junto com sua mãe, pelo Projeto Gênesis. Para 
acelerá-lo, porém, acabou utilizando um material proibido e 
condenado eticamente por cientistas, o que determinou o fracasso do 
projeto. David e a tenente Saavik estavam investigando o planeta 
Gênesis, quando descobriram que os efeitos do projeto haviam 
proporcionado ao corpo de Spock uma regeneração acelerada. 
Foram, então, capturados pelos klingons que buscavam o segredo 
de Gênesis. Sob as ordens do comandante klingon Kruge, David foi 
morto, depois de salvar Spock e Saavik. 

 
DOBRA ESPACIAL: Conceito físico que se utiliza das 

características métricas do espaço-tempo. Para ir de um ponto à 
outro de um mesmo espaço, em vez de percorrer todos os pontos 
entre eles, "dobra-se" o espaço, fazendo os dois pontos ficarem mais 
"próximos". Sua utilização para vencer distâncias interestelares foi 
proposta pelo cientista Zefram Edark Cochrane, um nativo de Alpha 
Centauri, e propiciou um avanço da exploração espacial, derrubando 
as barreiras das distâncias interestelares. Nos primórdios da era 
espacial do planeta Terra, em fins do século XX, a nave mais veloz 
construída na época atingia velocidades da ordem de 40.000 km/h. A 
essa velocidade, uma viagem até a estrela mais próxima - a centauri 
- teria demorado mais de 120.000 anos! 

 
ESCUDO DEFLETOR: Uma barreira física invisível que suporta 

cargas (disparos e impactos) de altíssima intensidade. Todos os 
escudos do sistema de defesa são ativados automaticamente por 
qualquer objeto em curso de colisão com a nave. 

 
FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS: Organização política, 

econômica e social, fundamentada no conceito da diversidade, com 



diferentes mundos, raças e culturas. Reconhece os direitos 
individuais de todos os seres à autodeterminação, e a seguir seus 
próprios destinos. Seus membros não podem interferir com o 
desenvolvimento natural de qualquer cultura. Seus membros 
fundadores são: Terra, Vulcano, Tellar, Andor e Alpha Centauri. É 
organizada pelo Conselho da Federação, órgão de maior autoridade, 
que constantemente avalia suas próprias decisões. O Conselho se 
autofiscaliza e se autogerencia. Fazem parte dele as mentes mais 
sábias da Federação, o que inclui diplomatas, educadores, 
dirigentes, cientistas e outros profissionais. 

 

FROTA ESTELAR: Uma divisão de segurança e 
pesquisa da Federação de Planetas que controla a navegação 
espacial. Freqüentemente toma decisões no tocante ao bem-estar 
das civilizações. Apesar de ser taxada de braço militar da Federação, 
a Frota é controlada por leis muito rígidas como, por exemplo, a 
chamada Primeira Diretriz, que proíbe a interferência física, política 
ou ideológica em outras civilizações. 

 
GÊNESIS: Um projeto civil sob controle direto da Dra. Carol 

Marcus. Sua base era a estação orbital Regula I. O Projeto Gênesis 
foi descrito como um processo através do qual a estrutura molecular 
de qualquer matéria é recuperada e reorganizada, gerando vida. O 
Projeto ainda estava na Fase II - experiência em um subterrâneo 
desabitado -quando Khan roubou o Torpedo Gênesis que seria 
utilizado para experiências em escala planetária. Após, várias 
tentativas de destruir a Enterprise, Khan, como último recurso, 
explodiu o Torpedo. Seriamente avariada, a Enterprise só conseguiu 
se salvar após o sacrifício de Spock — que se expôs à radiação — 
para ativar os propulsores de dobra da Enterprise e fugir. Khan 
também morreu após a explosão, que causou o "efeito gênesis", 
gerando o planeta Gênesis. O planeta apresentou uma enorme 
instabilidade e o Dr. David Marcus confessou que usara protomatéria 



- uma substância instável que os cientistas consideravam perigosa e 
imprevisível — na matriz de Gênesis pensando encontrar a solução 
para certos problemas do Projeto. Isso provocou a desintegração do 
planeta Gênesis e o fracasso do projeto. 

 
HALKAN: Os habitantes de Halka são uma raça independente de 

humanóides com uma filosofia social extremamente desenvolvida. 
Seu mundo é abundante em depósitos de cristais de dilithium. Os 
halkans são muito relutantes em comercializar seus minérios devido 
aos atos de violência praticados com armas baseadas em dilithium. 

 
JANICE RAND: Durante o segundo ano da missão de cinco anos 

da Enterprise, Janice Rand serviu a bordo da nave como ordenança 
do capitão Kirk. Nesse período nutriu um forte sentimento por ele, 
embora nunca o tenha explicitamente manifestado, assim como 
nunca foi explicitamente correspondida. Retornou à Academia para 
ingressar nos cursos de tecnologia e manutenção de teletransporte. 
Após o seu término, foi indicada para o Comando da Frota Estelar 
onde assumiu como chefe de transporte. 

 
KATRA : É a palavra vulcana para designar a alma, o espírito 

vivo, a essência, tudo que não é material, toda a sabedoria, tudo o 
que se é, verdadeiramente. O vulcanos acreditam na presença da 
Mente Universal, com quem é possível entrar em contato. Eles 
possuem numerosas disciplinas — como a do Kolinahr — e 
cerimônias místicas para conseguir esse contato. Devido a sua 
natureza telepática, possuem também uma versão da imortalidade 
racional. Quando a morte de um vulcano se aproxima, ele une a sua 
mente com seu amigo mais próximo. Ele passa a sua essência, o 
seu katra, para essa pessoa, que passa a ser o Guardião do Katra, 
devendo levá-lo então para o Monte Seleya, em Vulcano onde está o 
Pavilhão do Antigo Pensamento. O /caíra e retransmitido para uma 
espécie de depósito. O conhecimento e as experiências da pessoa 
morta passam, então, a integrar a hereditariedade da raça, disponível 
para qualquer um que deseje consultá-la. No caso de Spock - que 
morrera após restaurar a força dos propulsores de dobra da 
Enterprise - o Dr. McCoy foi o seu Guardião do Katra. Como não 
conseguiram autorização para ir até Vulcano, Kirk, McCoy e a 
tripulação da Enterprise roubaram a nave e fugiram. Primeiramente 
foram para o planeta Gênesis, em resgate ao corpo de Spock, 



regenerado pela Onda Gênesis; e em seguida para Vulcano, onde 
Sarek, o pai de Spock, exigiu a realização da cerimônia do fal tor 
pan, a reunificação. Até então, existiam apenas lendas a respeito do 
processo de reunificação, em que o katra é reintegrado ao corpo. 
Esse processo é considerado perigoso e muito difícil para ambos. A 
cerimônia foi realizada com sucesso por T'lar, a alta sacerdotisa do 
Pavilhão. 

 
KHAN: Khan Noonian Singh, guerreiro sikh do norte da índia, foi 

líder e ditador de um quarto do planeta Terra e um dos "super-
homens" geneticamente engendrados que protagonizaram as 
Guerras Eugênicas. Foi encontrado, junto com sua tripulação, pela 
Enterprise em unidades de congelamento criogênica na nave SS 
Botany Bay-DY100. Khan manobrou, então, a historiadora da 
Enterprise, tenente Maria McGivers, para reviver sua tripulação. Após 
quase morrer, Kirk venceu Khan condenando-o e ao seu pessoal, ao 
exílio no planeta Alfa Ceti V. Quatorze anos depois, a USS Reliant 
NCC-1864, procurando um local para os testes do Projeto Gênesis, 
encontrou Khan e o que sobrou do seu pessoal. O capitão Clark 
Terrel e o primeiro oficial Checov, pensando estarem em Alfa VI, 
foram presos por Khan, que explicou que Alfa VI havia explodido seis 
meses após o seu desembarque. O choque deslocou Alfa V de sua 
órbita devastando e transformando o planeta em um enorme deserto. 
Khan, insana e obsessivamente, culpava Kirk por não investigar seu 
progresso no planeta, provocando com isso a morte do seu pessoal 
e, principalmente, de sua esposa. Utilizando-se, então, de um 
pequeno animal nativo do planeta - cujos filhotes entram pelo ouvido 
e se alojam no córtex cerebral, fazendo a vítima extremamente 
suscetível à sugestão - dominou o capitão Clark e Checov, 
controlando, assim, a Reliant que passou a perseguir a Enterprise 
para matar Kirk. 

 
KLAA: Jovem e impetuoso capitão klingon que viu na 

possibilidade de derrotar James Kirk a grande glória de sua carreira. 
Em função disso, perseguiu a Enterprise que fora roubada pelo 
vulcano Sybok que tentava chegar até ShaKaRe, a Fonte, o lendário 
lugar da Criação. Conhecido pelos humanos como Éden, entre os 
klingons como Qui'tu e entre os romulanos como Vorta Vor. Lá, 
acabou cedendo às ordens do General Korrd e ajudando Kirk e seus 
homens a deixar o planeta. 



 
KLINGON: Raça tipicamente agressiva e expansionista, 

representa a maior ameaça militar para a Federação de Planetas. 
Por muitos anos, a sua verdadeira aparência física ficou 
desconhecida, já que os klingons encontrados ao longo da fronteira 
eram uma combinação klingon-humano criada geneticamente para 
permitir infiltrações em territórios da Federação. Somente com a 
interceptação de transmissões durante a missão contra Vger foi 
revelada a verdadeira natureza da raça klingon. O planeta natal dos 
klingons foi sacudido, durante séculos, por uma brutal guerra civil, 
até que, 400 anos antes da formação da Federação de Planetas, um 
poderoso líder, Kahiess, "o Inesquecível", uniu as tribos guerreiras. 
Iniciou um período de conquistas e dominações com o mote 'Todos e 
tudo o que nós encontrarmos é nosso para comandar". O Império 
Klingon, preponderantemente militar, é constituído por vários 
planetas sob um regime violento e ditatorial. A guerra é o conceito 
central da religião klingon — um complexo código de ritual, honra e 
crueldade - e tem suas bases firmadas na conquista de outros 
planetas. Seus objetivos se chocam diretamente com os interesses 
da Federação. Várias vezes, naves da Frota Estelar tiveram 
confrontos com os cruzadores de batalha klingons. Entretanto nunca 
ocorreu uma guerra interestelar, graças ao Tratado de Paz 
Organiano, firmado pelas duas partes. 

 
KOLINAHR: O filósofo e líder vulcano Surak estabeleceu um 

método de disciplina, uma complexa combinação de exercícios 
mentais e físicos auto-impostos que possibilitam a descoberta de um 
senso de aperfeiçoamento, realização e serenidade. O ritual final 
ligado com esta disciplina é o Kolinahr, a queda final das emoções, 
só conseguido através do domínio da mente após um árduo 
treinamento físico e mental. Surak, na realidade, pregava o controle 
da emoção, não sua supressão; seus seguidores, no entanto, se 
viram obrigados a tornar a disciplina mais rígida para prosseguir com 
a doutrina de um povo acostumado à violência. O Kolinahr foi 
instituído pelos Mestres de Gol para expurgar totalmente a emoção e 
fazer prevalecer os conceitos de Surak. Representa a retirada dos 
medos e necessidades do corpo e a união harmônica com a Mente 
Universal, o encontrar da perfeita lógica. Surak realizou a primeira 
cerimônia do Kolinahr em uma área do deserto vulcano próxima à 
cidade de ShiKahr. No local, atualmente, existe uma estátua de 



Surak, encravada na face do pico de uma montanha. O altar do 
Kolinahr fica no sopé da estátua. Acima estão as galerias que 
visualizam a estátua e os templos que a rodeiam. O templo mais 
importante é o Pavilhão do Antigo Pensamento esculpido no topo do 
Monte Seleya, onde está o depósito de katras, os restos espirituais 
dos vulcanos. 

 
KORRD: General e herói militar do Império klingon que caiu em 

desgraça e acabou sendo afastado das altas esferas ao ser 
designado embaixador em Nimbus III, o chamado "Planeta da Paz 
Galáctica", uma tentativa de criar uma comunidade harmônica, mas 
na realidade um verdadeiro desterro para diversas raças. Durante os 
acontecimentos desencadeados por um vulcano místico, Sybok 
(irmão de Spock) que, para realizar seus planos de encontrar 
ShaKaRe, o lendário planeta-morada de Deus, seqüestrou 
embaixadores de varias raças, Korrd travou conhecimento com Kirk e 
ajudou Spock a salvar a vida do capitão, entregando ao vulcano a 
Okrona, nave do capitão Klaa. 

 
KRUGE: Comandante klingon que tomou conhecimento da 

existência e detonação do Torpedo Gênesis, através de um relatório 
secreto roubado da Frota por uma agente klingon chamada Valkris. 
Acreditando ser esta a arma definitiva, rumou até o planeta Gênesis 
para descobrir seu segredo. Desrespeitando o Tratado Organiano, 
destruiu a USS Grissom, que realizava investigações científicas no 
planeta. Depois de encontrar David, Saavik e Spock no planeta, deu 
ordens para eliminar um deles e assim conseguir de Kirk, que estava 
em sua perseguição, o segredo de Gênesis. Os klingons iam matar 
Saavik quando David tentou impedi-los. Lutando com o klingon, foi 
morto. Kirk, que já havia descido ao planeta, derrotou Kruge em 
combate, ocasionando a morte do klingon. Durante os 
acontecimentos do caso Gênesis, os organianos nunca se 
manifestaram ou interferiram. 

 
MARCUSLAB: Após os eventos do Projeto Gênesis o Conselho 

de Ciências da Federação criou o "Centro Avançado de Pesquisas 
Genéticas Dr. David Marcus", mais conhecido como Laboratórios 
Marcus (MarcusLab). Dirigido pela Dra. Carol Marcus, seu objetivo 
básico é encontrar soluções para a fome em todos os planetas, 
incluindo os não filiados à Federação. 



 
ORGANIANOS: Habitantes do planeta Organia IV, o quarto de 

seis planetas, orbitando uma brilhante estrela anã amarela. Por estar 
localizado dentro de um setor estratégico do espaço, na fronteira 
entre a Federação e o Império Klingon, além de ser o único planeta 
de classe M (superfície do tipo silicato/água, atmosfera oxidante e 
geologicamente ativo) do setor, foi alvo da disputa entre a Federação 
e o Império, que desejavam estabelecer ali uma base. Pensou-se 
inicialmente que os organianos eram humanóides pacíficos e 
amigáveis vivendo em um padrão primitivo de vida, numa sociedade 
absolutamente estagnada e sem nenhum progresso. Entretanto, 
assim que Federação e Império estavam para iniciar uma guerra pela 
disputa do planeta, os organianos se revelaram como poderosos 
seres de energia pura. Sua aparência humanóide era apenas 
cortesia para com os visitantes. Eles tornaram inoperantes as armas 
de ambos os lados e impuseram o Tratado de Paz Organiano às 
duas partes. Existe uma profecia organiana de que, no futuro, 
Federação e Império se tornarão amigos e trabalharão juntos. 

 
PHASER: Armamento básico da Frota Estelar, que sobrepujou o 

antigo laser. É usado em armas portáteis para defesa pessoal; 
canhões de pequeno porte e em bancos de armazenamento de 
astronaves para ataque e defesa em manobras no espaço. 

 
ROMULANOS: Acredita-se que sejam os descendentes dos 

separatistas vulcanos liderados por S'task que, contrários às idéias 
pacifistas de Surak e sua "disciplina lógica", deixaram Vulcano em 
busca de um novo mundo. Estabeleceram-se em dois planetas, 
Ch'rihan e Ch'hauran, posteriormente chamados de Romulus e 
Remus pela nave USS Carnal nas primeiras tentativas de contato. A 
cultura militar e guerreira dos romulanos levou-os imediatamente a 
uma violenta guerra, entre o século XXI e XXII, contra a Federação, 
que terminou com o Tratado de Alfa Trianguli - provavelmente o 
único tratado da história da Federação negociado inteiramente por 
um computador (os representantes dos dois lados nunca se viram 
pessoalmente). O Tratado estabeleceu uma Zona Neutra, marcada e 
guardada por satélites de defesa e monitoramento de ambos os 
lados. 

 
SAAVIK: Única sobrevivente de uma colônia sob controle 



romulano, foi encontrada por uma patrulha da Frota. É o primeiro 
caso que se conhece de miscigenação romulano-vulcano. Foi levada 
por Spock para Vulcano, que quebrou o seu silêncio com Sarek, seu 
pai, para pedir-lhe que aceitasse a órfã em sua casa. Ele concordou 
e Saavik foi educada na maneira vulcana. Ela é parcialmente 
telepata e possui enorme força, como os vulcanos, mas sente 
grandes dificuldades em controlar suas emoções. Decidiu desde 
cedo que iria participar da Frota e principalmente da causa da paz 
galáctica. Estava em treinamento a bordo da Enterprise quando ela 
foi atacada por Khan, que tentava destruir Kirk. Logo após a criação 
do planeta Gênesis, solicitou transferência para trabalhar com o Dr. 
David na investigação do mundo que acabara de nascer. 
Descobriram que Spock, cujo corpo havia sido enviado para o 
planeta, não estava morto de fato. Seu corpo fora regenerado pela 
Onda Gênesis e era agora uma criança em contínuo crescimento, 
numa estreita ligação com o planeta, que também envelhecia 
rapidamente. Saavik auxiliou Spock, em seu corpo indisciplinado a 
lidar com a idade e a chegada do pon farr. Mais tarde, foram 
capturados pelos klingons que procuravam o segredo de Gênesis. 
David sacrificou sua vida para protegê-la, num gesto que marcou 
Saavik profundamente. Permaneceu em Vulcano após a missão 
Gênesis. 

 
SAREK: Embaixador de Vulcano e diretor da Academia Vulcana 

de Ciências. Pertence a uma das mais importantes famílias de 
Vulcano. É casado com a professora terrestre Amanda Grayson, com 
quem teve um filho, Spock. Por anos não falou com seu filho, depois 
que ele decidiu entrar e seguir carreira na Frota Estelar. A total 
reconciliação só ocorreu recentemente. 

 
SHIKAHR: Capital do planeta Vulcano, onde está localizada a 

Academia Vulcana de Ciências, conhecida através da Galáxia por 
seus estudos e pesquisas em todas as áreas do conhecimento. 
Devido às suas habilidades telepáticas, os vulcanos naturalmente 
estão interessados nos poderes da mente. A Academia Vulcana 
investiga também isto, de uma maneira cientifica, embora exista uma 
corrente de crença mística bem desenvolvida em Vulcano. 

 
STYLES: O capitão Edward Styles graduou-se pela Academia na 

mesma classe de Kirk. Oficial afetado, com um alto instinto de 



competitividade, recebeu a indicação para comandar a Excelsior 
depois que Sulu foi preterido do comando. 

 
TRANSPORTADOR: Um aparelho de teleportação que 

desmaterializa qualquer objeto ou pessoa, 'dissolvendo" sua 
estrutura atômica e materializando-a novamente em qualquer outra 
parte. Um transportador permite o desembarque da tripulação ou da 
carga de uma nave sem necessidade de uma nave auxiliar. 

 
TRICORDER: Aparelho portátil de múltiplas funções, misto de 

computador e sensor. Mede, analisa e arquiva uma infinidade de 
parâmetros. Existem várias versões, dependendo das 
especialidades: o tricorder médico tem suas funções voltadas para a 
análise de órgãos internos de seres vivos, o de engenharia para 
análise de materiais, e assim por diante. 

 
TUBO JEFFRIES: Um espaço existente em várias seções da 

nave onde estão localizados inúmeros circuitos de controle da 
Engenharia e da Comunicações. Seu nome é uma homenagem a 
Walter Jeffries, um conhecido técnico e artista do século XX. 

 
UNIDADES ANTIGRAVITACIONAIS: Aparelhos que anulam o 

efeito da gravidade quando em operação. Podem ser encontrados na 
forma de sistemas mecânicos que, implantados no objeto, o fazem 
"levitar", facilitando assim o transporte, ou então como feixes de 
energia. Sua tecnologia foi desenvolvida durante o ano 2196. 

 
USS EXCELSIOR: A USS Excelsior NX-2000 é a nova geração 

de naves estelares, construídas para substituir as naves de classe 
Constitution (como a Enterprise). Tendo como base algumas teorias 
avançadas do Dr. Cochrane, ela possui a tecnologia dos propulsores 
de velocidade de transdobra. Da mesma maneira que a dobra pode 
ser descrita como um pequeno corte através do espaço regular, a 
transdobra pode ser descrita como um pequeno corte através do 
espaço de dobra. Sulu havia sido indicado por Kirk para o seu 
comando, porém, após os eventos da missão Gênesis, na qual 
conspirou e desobedeceu ordens com Kirk e a tripulação da 
Enterprise para retornar a Gênesis e salvar a vida de Spock, foi 
preterido no comando. 

 



VGER: A Voyager 6, lançada há mais de 300 anos, foi criada 
para coletar dados e transmiti-los à Terra. Desapareceu em um 
buraco negro e emergiu em outra parte da Galáxia, caindo no campo 
gravitacional de um planeta de máquinas. A Voyager 6 foi então 
examinada e sua simples programação do século XX descoberta: 
aprender ó que pode ser aprendido e entregar essa informação ao 
seu criador. As máquinas interpretaram isso literalmente, e refizeram 
a Voyager 6 para que completasse sua programação. Em sua 
viagem de volta, adquiriu tanto conhecimento, que ganhou 
consciência própria, atingindo a lógica perfeita e tornando-se uma 
coisa viva. Entretanto, Vger sentia-se vazio e incompleto, até que o 
sacrifício do comandante Decker e da tenente llia, unindo-se a ele, 
permitiu sua transformação numa forma de vida superior. 

 
VELA VOTIVA: O uso de velas para fins litúrgicos é antiqüíssimo 

e não se limita à cultura de Vulcano. A cera, o pavio, o fogo e o ar 
que se unem na chama ardente simbolizam a síntese de todos os 
elementos da natureza. A chama, em todas as tradições, é um 
símbolo de purificação e iluminação. É a imagem do espírito de 
transcendência. 

 
VULCANO: Um dos principais planetas da Federação. Conhecido 

por suas temperaturas elevadas durante o dia e muito baixas durante 
a noite, este exótico mundo tem uma atmosfera muito rarefeita que 
dificulta a respiração para os humanos. Vulcano passou por um 
sangrento período onde diversas tribos combateram entre si para 
obter a soberania do planeta. Surak, um mestre da filosofia, política e 
história, usando seus grandes conhecimentos e sua superior 
capacidade de comunicação telepática, iniciou uma campanha para 
substituir as emoções pela lógica. Graças à essa "disciplina lógica", 
os vulcanos conseguiram escapar da destruição e floresceram como 
uma das raças mais inteligentes, sábias e pacíficas do Universo. 

 
ZONA NEUTRA KLINGON: Região de fronteira entre a 

Federação de Planetas e o Império Klingon. Nessa área, nenhuma 
ação hostil ou uso de força é tolerado. 



 
 



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. 

 
A TERRA DESCONHECIDA: Referência a Hamlet, tragédia em 5 

atos de Shakespeare onde Hamlet, príncipe da Dinamarca, vinga a 
morte do pai e tira do trono da Dinamarca seu tio Cláudio, o 
assassino. A incumbência lhe foi transmitida pelo próprio morto que 
lhe fala na forma de um fantasma. Quando Hamlet fala sobre "a terra 
desconhecida" há duas exegeses fundamentais sobre o monólogo: 
ou Hamlet está refletindo sobre o suicídio, ou está pensando em sua 
tarefa de matar Cláudio. O solilóquio "ser ou não ser" tem dado 
margem a um grande número de discussões críticas, centradas em 
saber o que inspira primordialmente seus pensamentos: existir ou 
não existir, viver ou suicidar-se, ou ainda existir ou não existir depois 
da morte. 

 

CAMPO GRAVITACIONAL: 
Todo corpo com massa produz no espaço ao seu redor um campo 
gravitacional. Qualquer outro corpo com massa, sujeito a esse 
campo, é por ele afetado e atraído em direção à massa que o 
originou. A intensidade do campo num dado ponto depende da 
massa do corpo que lhe deu origem e da distância ao corpo. 
Normalmente, o campo gravitacional é extremamente fraco, se 
comparado a outros tipos de campos (eletromagnético e nuclear) e 
apenas corpos muito massivos (como estrelas, planetas e 
asteróides) geram campos gravitacionais facilmente perceptíveis. A 
tecnologia atual (1992) não permite vislumbrar a possibilidade de se 
criarem campos gravitacionais artificiais. O máximo que podemos 
conseguir é simular um campo gravitacional no interior de uma nave, 
colocando-a em rápida rotação. A inércia faz com que os corpos 



tendam a sair pela tangente, mantendo-se pressionados contra as 
paredes laterais, como se houvesse um campo centrífugo. 

 
CINDERELA: Conto do escritor e arquiteto francês Charles 

Perrault (1628-1703) célebre pela coletânea para crianças Contos da 
Mãe Ganso que publicou em 1697, com o nome de seu filho, Perrault 
d'Armancour. Nesse conto, uma jovem, maltratada pela madrasta, 
desdenhada pelas irmãs e confinada na borralheira (local onde se 
rejuntam cinzas do forno a lenha), torna-se, graças à sua fada-
madrinha, uma bela donzela que comparece ao grande baile do filho 
do rei. O príncipe encanta-se por ela, mas Cinderela, a Gata 
Borralheira, desaparece à meia-noite, e ele só a encontra graças ao 
sapatinho de cristal, muito pequeno, que ela perde ao deixar 
correndo o baile. O livro Contos da Mãe Ganso narra histórias 
recolhidas junto ao povo, respeitando o que tivessem de cruel, de 
moral própria e de poético. Mistura a tradição popular com minúcias 
características de sua época. 

 
CHAGALL: O pintor judeu-russo Marc Chagall (1887-1985) é 

considerado um dos maiores artistas plásticos do século XX. Sua 
obra é caracterizada por evocar a riqueza de imaginação e 
exuberante criatividade dos contos populares judaicos e a vida dos 
judeus na Rússia. Notabilizou-se por explorar temas bíblicos em seus 
quadros. 

 
DUMAS: O escritor francês Alexandre Dumas (1802-1870), 

ajudado por muitos colaboradores assinou perto de trezentas obras. 
Foi o escritor mais popular da época romântica com seus dramas e 
romances, entre eles Os Três Mosqueteiros (1844) e O Conde de 
Monte Cristo (1845) obra na qual descreve as atribulações de um 
inocente injustamente acusado e condenado, vivendo num presídio 
em condições sub-humanas. 

 
ESPAÇO VITAL : A teoria do "espaço vital", juntamente com a 

idéia da superioridade "ariana", foi a base da política expansionista e 
ditatorial de Adolf Hitler (1889-1945), o chefe (Führer) do Estado 
alemão a partir de 1934. Foi usada para justificar as sucessivas 
anexações (Áustria, Sudetos, Boêmia e Morávia) e a invasão de 
Dantzig e da Polônia que acabaram provocando a 2ª Guerra Mundial 
(1939). 



 
ETANOL : Outra denominação para o álcool etílico (CH3-CH2-

OH) contido nos vinhos, cervejas e licores. 
 
FERORMÔNIOS: Hormônios voláteis que se difundem como 

cheiros pelo ar e transportam mensagens químicas que afetam o 
comportamento dos indivíduos da espécie que os produz. Existem 
borboletas cujo macho é capaz, por exemplo, de detectar 
ferormônios emitidos por uma fêmea de sua espécie a quilômetros 
de distância e em concentrações extremamente diluídas. 

 
GÁS IONIZADO : Todo gás é constituído de moléculas ou átomos 

neutros, comportando-se como mau condutor de eletricidade. Ao ser 
percorrido por uma descarga elétrica ou por radiação de alta energia 
pode ter alguns de seus elétrons dissociados de seus núcleos, 
ionizando-se e tornando-se condutor de eletricidade. É o que 
acontece, por exemplo, com o gás no interior do tubo de uma 
lâmpada fluorescente. Sob certas condições, o gás ionizado é 
chamado de plasma ou 49 estado da matéria. 

 
GULAG : O termo que virou sinônimo de campo de prisioneiros, é 

uma referência ao livro O Arquipélago Gulag do escritor soviético 
Alexander Isaievitch Solzhenitsyn (1918- ) prêmio Nobel de Literatura 
em 1970. O livro, escrito com base em suas experiências como 
prisioneiro e em depoimentos de outros 227 ex-detentos, descreve 
os acontecimentos vividos, entre 1918 e 1956, na imensa rede de 
campos de trabalho soviéticos, por onde passaram - segundo o autor 
- 66 milhões de pessoas. Os prisioneiros do regime soviético viviam 
em "ilhas", tão numerosas que formavam um arquipélago, e todo 
esse sistema era administrado pelo Departamento Gulag 
(Administração Geral dos Campos). 

 
HOLOGRAMA: Imagem que se forma através de figuras de 

interferência de ondas eletromagnéticas. Cada pedaço do holograma 
contém informações suficientes para reconstruir a imagem inteira. 
Quando um holograma é convenientemente iluminado, apresenta 
imagens ligeiramente diferentes em função do ângulo do qual está 
sendo observado. Desta forma, a imagem observada pelo olho 
esquerdo é diferente da observada pelo olho direito, criando uma 
ilusão perfeita de tridimensionalidade. 



HOMO SAPIENS: Do ponto de vista da classificação biológica o 
homem moderno pertence ao sub-reino dos metazoários, filo dos 
cordados, sub-filo dos vertebrados, classe dos mamíferos, ordem dos 
primatas, sub-ordem dos antropóides, família dos hominídeos, 
gênero homo, espécie sapiens, sub-espécie sapiens. O homem de 
Neanderthal, do qual não descendemos, era homo sapiens. O 
homem moderno (descendente do Cro-Magnon) é homo sapiens 
sapiens. 

 
MATÉRIA/ANTI-MATÉRIA: Toda matéria é constituída de 

átomos, e estes, de partículas elementares. As principais partículas 
são o próton, o nêutron e o elétron. Existem partículas idênticas a 
essas, em massa, mas com características magnéticas e elétricas 
opostas. Assim sendo, temos por exemplo, elétrons positivos 
chamados anti-elétrons ou pósitrons. Com essas partículas é 
possível a formação de anti-átomos, os constituintes da anti-matéria. 
Quando matéria e anti-matéria entram em contato, se aniquilam, 
transformando-se totalmente em energia. De fato, essa é a forma 
mais eficiente de produção de energia. 

 
NAVALHA DE OCCAM: Princípio formulado pelo filósofo 

escolástico inglês Guilherme de Occam (1285-1349) que afirmava: 
"não devemos multiplicar as hipóteses sem necessidade", ou seja, 
devemos sempre buscar a explicação mais simples pois ela tem mais 
chance de ser a verdadeira. 

 
NIXON: Richard Milhous Nixon (1913- ) foi o 37º presidente dos 

Estados Unidos da América (1969-74). Iniciou negociações com a 
União Soviética, em 1969, sobre a limitação de armas (Salt I); sendo 
o primeiro presidente norte-americano a visitar aquele país. No ano 
seguinte ao da admissão da China comunista na Organização das 
Nações Unidas (1971), Nixon realizou uma viagem àquele país, 
marcando o início de uma aproximação antes considerada 
impossível. Por ser politicamente reacionário e por fazer do anti-
comunismo um dos carros-chefes de sua campanha eleitoral, sua 
viagem à República Popular da China revestiu-se de particular 
importância e significado, donde a ex-pressão: "Somente Nixon 
poderia ir à China". Seu mandato foi cassado como conseqüência do 
"Escândalo Watergate". 

 



OZÔNIO: Nas altas camadas da atmosfera terrestre o gás 
oxigênio (O2) é transformado pela radiação solar em ozônio (O3) que 
bloqueia parcialmente a passagem da radiação ultravioleta 
cancerígena. Durante a noite a camada de ozônio se transforma 
novamente em oxigênio: normal. Certos solventes e propelentes de 
aerosóis, os haletos orgânicos, poluem a alta atmosfera interferindo 
no ciclo descrito e impedindo parcialmente a formação de novo 
ozônio, aumentando os perigos de câncer da pele. 

 
POLLYANNA: Jovem heroína do romance homônimo da 

escritora norte-americana Eleanor H. Porter (1868-1920). Uma 
pessoa excessivamente otimista que faz o "jogo do contente". 

 
RADIAÇÃO NEUTRÔNICA: Uma radiação constituída de 

partículas elementares sem carga elétrica denominadas nêutrons. É 
particularmente nociva aos seres vivos, causando danos mínimos 
aos objetos inanimados. 

 
RAMO DE OLIVEIRA: Nas tradições judaico-cristãs, a oliveira é 

símbolo de paz: foi um ramo de oliveira que a pomba trouxe para 
Noé no fim do Dilúvio. No Japão, simboliza a amabilidade, assim 
como o sucesso nos estudos e empreendimentos civis e guerreiros. 

 
SHAKESPEARE: William Shakespeare (1564-1616) é 

considerado um dos maiores gênios da dramaturgia universal. 
Serviu-se da linguagem teatral para expressar sua visão da condição 
humana. Produziu uma obra universal: para todos os homens, para 
todas as épocas. 
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