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Audaciosamente indo aonde nenhum 
Homem jamais esteve 
 

CRIME EM VULCANO 
 
 A nave estelar Enterprise, comandada por Kirk, dirige-se 
a Vulcano, planeta natal de Spock, para tentar salvar um 
tripulante gravemente ferido. 
 Somente na Academia Vulcana de Ciências existe um 
equipamento que pode ajudar o Dr. McCoy. 
 A máquina, porém, sofre panes teoricamente 
impossíveis, e pacientes começam a morrer. 
 A próxima vítima? Amanda, a mãe de Spock! 
 Para evitar o próximo assassinato, Kirk improvisa-se 
investigador e tenta desvendar o mistério de crimes sem motivo 
num planeta onde eles não deveriam ocorrer. 
 
 
 

 



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 

quando aparecer a referência numerada a uma dessas palavras. 
 

 
 
"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." 
 
 
 

 
USS. ENTERPRISE NCC — 1701 
A United Space Ship Enterprise, uma astronave da classe Constitution foi 
lançada em 2188. Sob o comando do capitão James T. Kirk ficou famosa 
em toda a galáxia, tornando-se símbolo da Frota Estelar. Viajam à bordo da 
nave 430 pessoas, sendo 43 oficiais e 387 tripulantes. Com 
aproximadamente um terço de membros femininos. Sua velocidade de 
cruzeiro é feita em dobra espacial seis — 216 vezes a velocidade da luz (c). 
A de emergência é feita em dobra oito — 512 vezes a velocidade da luz (c). 
Tem 400 torpedos de fóton e três bancos de phasers, com enorme poder de 
fogo. Todo sistema de propulsão e armazenamento de energia é alimentado 
por cristais de dilithium. Casco composto por titânio e alumínio transparente. 
Tem 302 metros de comprimento, 140 m de diâmetro, 71 m de altura e 21 
andares. 
 



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

O imediato e oficial de ciências da nave Enterprise é 
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. É devotado à ciência e guiado 
pela lógica, base filosófica de seu povo. Fisicamente é mais vulcano que 
terrestre: seu sangue, baseado em cobre, é verde e tem pulsação média de 
242 batimento por minuto. Possui uma extraordinária força física e grande 
resistência à dor. Possui capacidade telepática e a capacidade de imobilizar 
um homem através do famoso 'toque de vulcano". 

Leonard H. McCOY é o oficial médico-chefe da Enterprise. 
Um médico da Terra apegado às tradições e arredio à tecnologia de seu 
tempo — reflexo de seu temperamento extremamente humanista e 
romântico — que não o impede de ser um exímio conhecedor do uso dos 



modernos e sofisticados instrumentos médicos. É amigo pessoal e 
conselheiro do capitão Kirk. Vive em freqüentes desentendimentos com 
Spock. O doutor McCoy não gosta da disciplina e protocolo militar. É 
extrovertido, passional e sonhador; guiado pelas emoções que o tornam às 
vezes uma pessoa irascível, mas também amável e dócil. 
 

Tenente-comandante Montgomery SCOTT — engenheiro-chefe da 
Enterprise. Um escocês que possui profundo conhecimento da alta 
tecnologia utilizada nas astronaves. 
É o responsável pela engenharia e manutenção da nave. Assume o 
comando da Enterprise na ausência de Kirk e Spock. 
 

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

Tenente Hikaru Kato SULU, Piloto da Enterprise. Um oriental 
apreciador de botânica e de personalidade romântica. 
Campeão interplanetário de esgrima, colecionador de armas antigas e 
especialista em artes marciais. 
 

Alferes Pavel Andreievich CHECOV, navegador da Enterprise Um 
russo que freqüentemente se admira pela ingenuidade dos seus ancestrais 
soviéticos, que alegavam ter inventado e descoberto quase tudo no 
universo. É jovial, impulsivo e de espírito alegre. 
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William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, Mark Lenard (Sarek), Jane 
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Ao Fandom de Jornada nas Estrelas, que através dos anos tem fornecido uma 
audiência para as histórias que eu, e tantos outros fãs, precisam contar. Gordon 
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Jacqueline Lichtenberg, que leu este manuscrito enquanto era escrito e deu as 
sugestões exatas nos momentos certos, e ao Star Trek Welcommittes, que por muitos 
anos serviu para fazer com que os fãs que amavam Jornada nas Estrelas se 
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colegas e fanzines, trabalhos de artes e músicas engraçadas, posters e broches, 
montagens e convenções; alguma coisa para todo mundo que tem em comum a 
inspiração de um show de televisão que cresceu bem mais que suas encarnações em 
tevê e cinema para se tornar uma parte viva da cultura mundial. 

Tanto nos textos trekkers quanto nos meus outros trabalhos de ficção científica, 
tenho uma forte crença na interação entre autores e fãs. Se você quiser comentar esse 
ou qualquer um dos meus livros pode me contatar através dos meus editores, ou no 
endereço: P.O. Box 625, Murray, KY 42071, U.S.A. Se sua carta exigir uma 
resposta, por favor inclua um envelope selado e subscritado. 

Mas se você estiver interessado em contactar o Fandom, o meio não é através de 
mim, ou de nenhum outro autor de Jornada nas Estrelas. Você quer a Star Trek 
Welcommittes, esta maravilhosa organização. Não esqueça de incluir um envelope 
selado e subscritado já que esta é uma organização sem fins lucrativos, com 
voluntários que amam Jornada nas Estrelas e estão ansiosos para responder às suas 
perguntas e colocá-lo em contato com outros fãs. O endereço atual é: 

Star Trek Welcommitte  
P.O. Drawer 12 Saranac,  
M1 48881 U.S.A 
 
Continue Trekkando! 
Jean Lorrah     -    Murray, Kentucky 
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— Dispare os torpedos fotônicos! 
O capitão James T. Kirk inclinava-se para a frente na cadeira de 

comando, como que fazendo as armas da U.S.S.Enterprise disparar só com 
sua força de vontade. 

Nada aconteceu. 
Na tela, a nave de guerra klingon mirou na nave da Federação e atirou de 

novo. A Enterprise balançou, mas os escudos agüentaram. 
— Senhor Sulu, quero torpedos! — A voz do Capitão era firme e 

determinada. 
— Sem resposta, senhor! — O navegador respondeu, ainda lutando com 

os controles. 
Kirk apertou um botão no braço de sua cadeira. — Controle Auxiliar! Sr. 

Chekov, dispare os torpedos fotônicos! 
— Disparando, Capitão! — E a tela finalmente mostrou os torpedos a 

caminho. 
Entretanto, a voz vinda do Controle Auxiliar não era a de Pavel Chekov. 

O Alferes Carl Remington, recém-saído da Academia, tinha respondido. 
Kirk ouviu o medo em sua voz e imaginou se ele iria agüentar a pressão. 

— Phaser número um, disparar! 
Os klingons se moveram para escapar ao disparo final, as armas de curto 

alcance os atingiram em cheio, mas as telas ainda suportaram. 
— Phaser número dois, agora! — Kirk insistiu em sua vantagem. 
As telas de bombordo dos klingons caíram num satisfatório espetáculo 

de fogos. — Disparar todas as armas! 
Remington respondeu imediatamente. Torpedos e phasers explodiram 

sobre a nave inimiga; a Enterprise recebeu alguns disparos de volta, seus 
próprios escudos entrando em curto circuito por um longo momento. Então o 
resto das telas dos klingons caíram, e a nave de pescoço longo explodiu em 
morte gloriosa. 

— Cessar fogo! — Kirk comandou, mas reparou que os disparos haviam 
parado antes de sua ordem. — Controle Auxiliar! 

Sem resposta. 
— Chekov! Remington! Respondam! 
Houve uma longa pausa. Então a voz de Chekov, fraca e engasgada. — 

Capitão. Auxílio médico... — Uma tosse, então silêncio. 
— Enfermaria! — Kirk exclamou, apertando outro botão. — Magro, 

mande alguém para o Controle Auxiliar, imediatamente! — Então no 



intercom geral — Qualquer um nas proximidades, cuide do Controle 
Auxiliar!  

— Grogan aqui, Capitão! — Veio uma voz feminina enquanto o botão 
do CA piscava tranqüilizador — O Sr. Chekov está inconsciente, e o Sr. 
Remington... eu acho que ele está morto! 

— Grogan, alcance o terminal, a ponte está sem força! 
— Sim, Capitão. 
Mas a batalha já terminara. A nave klingon flutuava morta no espaço, os 

sensores mostravam que não havia nenhuma força, os sistemas de suporte de 
vida não funcionavam. Os alienígenas engasgando, sufocando sob os gases 
do fogo que consumia o resto de seu ar, soavam aos ouvidos da tripulação da 
Enterprise. 

— Enterprise para nave klingon, tripulação preparar para ser trazida a 
bordo de nossa nave! Scotty... 

A voz do engenheiro-chefe respondeu. — Sim, Capitão, vamos tentar... 
mas localizamos só uma dúzia ou isso, ainda vivos, e eles estão morrendo 
enquanto tentamos focalizá-los. 

Kirk sentava quieto agora, enquanto ouvia os relatórios que chegavam. A 
Enterprise sofrerá muitos danos, eles teriam que parar na Base Estelar mais 
próxima para reparos. O computador monitorava a nave, os relatórios de 
danos eram imediatos. Mas pessoas tinham que cuidar de pessoas; os 
relatórios de mortos e feridos seguiam-se numa velocidade menor e mais 
preguiçosa. 

— Nós trouxemos três dos diabos vivos para bordo. — Scotty informou 
enquanto entrava na ponte vindo do turbo-elevador. — Todos doentes como 
cachorros por terem respirado aquela fumaça e todos bem merecedores 
disso! — O escocês dirigiu-se diretamente para o crepitante terminal do 
leme. 

— Onde eles estão? — Kirk perguntou. 
— Enfermaria. Eu suponho que o Dr. McCoy vai arrumá-los direitinho 

pra serem interrogados. 
Kirk encarou a tela que ainda mostrava a nave klingon, agora uma tumba 

para toda sua tripulação, exceto esses três. — Por que eles fizeram isso? — 
Ele pensou alto. — Eu sei que eles disputam nosso direito a este quadrante, 
mas atacar? Tudo que fizemos foi avisá-los que estavam em espaço da 
Federação. 

— Eles são klingons. — Scotty respondeu. — O que o senhor esperava? 
— Mas por que arriscar suas vidas? Aposto como sabiam que tinham 

uma chance minúscula contra uma nave estelar. Por que se preocupar em 
brigar por cem anos-luz cúbicos de vácuo? 



O Sr. Spock, que tinha estado silencioso cuidando de seu posto durante a 
batalha, falou de repente. — "Vamos conquistar um pequeno pedaço de 
terra que só oferece vantagem no nome." 

— Como? — perguntou Kirk. 
— Hamlet — o vulcano completou. — Shakespeare compreendia a 

mentalidade do guerreiro. "Testemunha este exército, numeroso e custoso, 
aventurando o que é mortal e incerto a tudo quanto possa ousar a fortuna, a 
morte e o perigo, somente por uma casca de ovo". — Ele parou, então 
completou — Ou, como um poeta klingon poderia dizer, Capitão, "qualquer 
pretexto por uma batalha". 

— Cinismo, Spock? 
— Observação, Capitão. Eu tenho observado como os klingons agem 

muitas vezes. Eles não são lógicos... mas são previsíveis. 
— Você está sugerindo que talvez eu pudesse ter evitado esse confronto? 

— Kirk perguntou. 
— Não, Capitão, pelo contrário. Estou sugerindo que ao entrar em 

contato com os klingons num quadrante disputado o confronto era inevitável. 
Kirk não se sentiu melhor porque seu Primeiro Oficial concordava que 

ele não tivera outra saída. Devia haver um jeito melhor do que atirar um 
contra o outro. Eles eram como crianças brincando de piratas, mas era 
também uma verdadeira perda de vidas e membros! 

Finalmente McCoy fez seu relatório da enfermaria. — Quatro mortos, 
Capitão. Rosen, Livinger, M'Gura, Jakorski. Noventa e três feridos, mas só 
onze sérios o suficiente para serem confinados à enfermaria. Um deles, 
porém... Jim, quando puder, por favor desça até aqui. 

— Remington? — Kirk perguntou, lembrando que Grogan pensara que o 
rapaz estava morto. 

— Sim. Eu gostaria de falar com você em particular. 
Scott tinha colocado o terminal operando de novo; todos os relatórios já 

tinham chegado. — Sr. Spock, assuma o comando — Kirk instruiu e pegou o 
elevador para a enfermaria. 

Aqueles da tripulação que estavam conscientes conseguiram sorrir para o 
Capitão e usou de seu charme como resposta, assegurando-lhes que tinham 
feito um bom trabalho e logo estariam de pé com a ajuda de McCoy. Mas 
sua alegria forçada caiu como uma máscara quando seguiu o médico para 
dentro da Unidade de Terapia Intensiva e viu Carl Remington deitado pálido 
e imóvel. Ele certamente parecia morto. Apenas os indicadores de sinais de 
vida no painel sobre sua cabeça mostravam vida na forma quieta. — Muito 
ruim? 

— Sem esperanças — McCoy replicou. — Droga, Jim, o pior de tudo é 



que vai levar dias pra ele morrer. Ele está totalmente paralisado. Seu sistema 
nervoso voluntário está completamente queimado, ele deve ter recebido uma 
grande carga de energia em um dos últimos disparos da nave klingon. Seu 
sistema involuntário está funcionando, eu o tirei do suporte de vida e... ele 
está vivo, por enquanto. Mas não pode fazer nada, e eu quero dizer nada. Ele 
não pode nem mesmo piscar os olhos. Mas se ele se estabilizar, em vez de 
morrer nos próximos dias, pode continuar assim por muitos anos. 

— Bom Deus — Kirk sussurrou. — Ele sabe? Quer dizer, ele pode nos 
ouvir? Ele está... consciente ai dentro? 

— Eu não sei. Ele não respondeu, não houve nenhum aumento dos 
batimentos cardíacos ou da respiração que indicasse resposta emocional, mas 
talvez ele não possa fazer nem isso. Devo pedir a Spock que...? 

— Não! — Mas depois de um momento Kirk suspirou. — Sim. Nós 
temos que saber. 

Spock, embora sempre relutante em usar o elo mental, concordou. — 
Sim, eu compreendo que o senhor precise saber se o Sr. Remington está 
consciente antes de decidir qual o tratamento para ele. Eu farei o elo com 
ele, doutor, se o senhor me conseguir um pouco de privacidade. 

Kirk e McCoy foram para o consultório do médico, esperar um relatório 
de Spock. Kirk caiu sobre uma cadeira, permitindo pela primeira vez naquele 
dia que seu estado de espírito transparecesse em sua postura. 

— Talvez ele esteja tecnicamente morto — McCoy tentou. — Eu não 
encontrei nenhuma atividade cerebral... 

— E talvez seu corpo também se desligue, e poupe-lhe o problema... — 
Kirk cortou sua resposta zangada e descansou seus cotovelos nos joelhos, 
esfregando as palmas das mãos em seus olhos. — Sinto muito, Magro. Você 
fez tudo que podia. 

— Assim como você. — O médico disse. — Aqui, minha prescrição. — 
Ele segurava um conhaque. Kirk pegou agradecido, sem protestar. Após um 
momento McCoy sentou-se em sua cadeira e disse: — Jim, Remington é um 
desses jovens com quem você se identifica, não é? 

— Magro, eu... 
— Eu sei, você se importa igualmente com toda a tripulação. Mas eu 

também sei que sempre que você vê um desses rapazes verdes, recém-saídos 
da Academia e prontos para tomar a Galáxia, Você se lembra de um certo 
James T. Kirk nascido para ser o mais jovem capitão da Frota Estelar e 
conseguindo isso. 

— Isso foi há muito tempo, Magro. 
— E em horas como essa você se pergunta pra que tudo isso. Por que se 

levantar pra um dia como esse? Eles acontecem com muita freqüência, não 



é? 
Kirk concordou. — Mas alguém tem que fazer isso. Talvez estejamos 

protegendo vácuo aqui, mas se nós deixarmos os klingons terem este pedaço 
particular de vácuo, eles construiriam uma Base Estelar que estaria muito 
próxima de um território populoso da Federação. Mas, droga, isso não torna 
mais fácil ter pessoas mortas ou aleijadas para o resto da vida. 

Ficou sentado, encarando sua bebida e McCoy não o incomodou mais, 
sabendo que o Capitão provavelmente tomaria mais um drinque ou dois, 
dormiria de exaustão e faria um exercício matinal no ginásio antes de 
enfrentar a cerimônia fúnebre. 

Passou-se quase meia hora antes de Spock emergir da UTI, pálido e 
soturno. — O Sr. Remington está... lá, doutor. Ele .não pode responder, mas 
sua mente está alerta, profundamente presa dentro de si mesmo. 

— Oh, Deus! — McCoy disse suavemente, lágrimas acumuladas em 
seus olhos azuis. Ele não deixou que caíssem, mas elas enrouqueceram sua 
voz quando falou. — É quando me pergunto por que sou médico. Se eu não 
tivesse feito nada por esse rapaz hoje, talvez ele tivesse simplesmente 
morrido. Em vez disso, ele está condenado a ser um morto-vivo. — Ele se 
serviu de um conhaque dessa vez, hesitou e então serviu um para Spock. — 
Não discuta, apenas beba. 

— Eu não estou discutindo, doutor. — Respondeu Spock, entornando a 
bebida em um só gole. Então ele se sentou na última cadeira disponível no 
pequeno consultório e disse: — Dr. McCoy, Capitão... pode haver uma 
chance para o Sr. Remington se recuperar. 

— Spock — disse McCoy — não há jeito de reparar esse tipo de dano 
nervoso. Nervos não se regeneram. Se alguém estivesse trabalhando numa 
técnica para regeneração dos nervos eu ao menos teria ouvido falar. 

— Não se estiver acontecendo na Academia Vulcana de Ciências. — 
Spock replicou. — E estiver ainda em estágio experimental. 

— Estiver? — perguntou McCoy, percebendo que a gramática sempre 
perfeita de Spock pediria por um subjuntivo se ele estivesse falando 
hipoteticamente. — Quer dizer que existe essa técnica? 

— Sim, doutor, existe. 
— Mas, como você pode saber disso quando eu não sei? Eu também leio 

a Revista da Academia Vulcana. 
— Eles não completaram suas pesquisas, então ainda não podem 

publicar os resultados — Spock explicou. — Entretanto, eu tenho uma... 
razão pessoal para saber da experiência. 

Kirk endireitou-se, imediatamente alerta pela preocupação do amigo. — 
Pessoal, Spock? Há algo errado? 



— Não comigo. — O vulcano respondeu com o tom sem emoção que 
usava para disfarçar seus sentimentos. Os dois homens reconheceram que 
isso significava que ele estava se controlando cuidadosamente. — É... minha 
mãe. 

— Amanda? — McCoy perguntou, lembrando-se da dama adorável que 
ele conhecera na viagem para Babel. — Ela está doente? Há algo que eu 
possa fazer, Spock? 

— Ela tem xenose degenerativa. 
McCoy segurou sua língua, sabendo que expressões de simpatia não 

seriam bem recebidas pelo seu amigo vulcano. A doença era um dos 
produtos da viagem espacial, parecia ser um tipo de reação alérgica a viver 
por longos períodos em mundos alienígenas. Uma vez que começava, não 
havia cura; as fibras nervosas se dissolviam até a pessoa morrer porque o 
corpo não podia mais funcionar. — Quanto tempo? — Finalmente perguntou 
com gentileza. 

— Nós esperamos, meu pai Sarek e eu, que ela não vá morrer, doutor. 
Ela teria apenas mais alguns meses, mas as técnicas de regeneração 
desenvolvidas pelo curador Sorel e seu parceiro, Dr. Daniel Corrigan, foram 
testados com sucesso no Dr. Corrigan. 

— Parece um homem como você, Magro, — Kirk comentou — testando 
seus experimentos em si mesmo. 

— Embora seja apenas alguns anos mais velho que minha mãe — Spock 
explicou — o Dr. Corrigan começou, há alguns anos, a envelhecer muito 
rápido, fisicamente. Felizmente sua mente manteve-se intacta e junto com 
Sorel foram capazes de desenvolver uma metodologia. Sarek me disse que o 
Dr. Corrigan recuperou-se completamente. Neste momento eles estão 
testando a técnica apenas em pessoas que não podem ser curadas outra 
forma. Minha mãe está no stasis agora, em alguns dias ela será liberada. A 
última comunicação de meu pai dizia que os monitores mostram uma 
regeneração quase total. Ela ficará bem e terá muitos anos mais com meu 
pai. 

— Spock — disse Kirk — estou muito feliz em ouvir isso. Mas por que 
você não nos disse isso antes? 

— Eu pretendia, mas a comunicação chegou pouco antes da batalha. Eu 
ia pedir para descer em Vulcano e solicitar que o senhor viesse comigo, Dr. 
McCoy. Acredito firmemente no Dr. Corrigan, que tem sido o médico de 
minha mãe por muitos anos. Entretanto.... 

— Obrigado, Spock. — McCoy sentiu-se aquecido pela confiança de 
Spock. — Eu ficaria honrado. Você acha que eles aceitariam Remington? 
Jim, a Enterprise terá que ficar em doca para reparos de qualquer jeito... 



— Leve Remignton para Vulcano, Magro. Isso é uma ordem. E é claro 
que sua licença está concedida, Spock. Pelo menos você terá uma licença em 
casa e nós não estamos tão longe de Vulcano! 

— Já que o senhor também terá tempo de licença, Capitão - Spock disse 
formalmente — posso convidá-lo para minha casa? Estou certo que meu pai 
ficará honrado em ter os dois como convidados e, quando minha mãe for 
liberada do stasis, ela certamente ficará satisfeita em revê-los. 

Ficou assim acertado, para alívio de todas as partes. Agora o único 
problema era McCoy manter Remington vivo até chegarem a Vulcano. 



DOIS 
 
Sarek de Vulcano saiu do chuveiro sônico e escolheu uma roupa leve, 

compatível com o verão vulcano. O dia prometia ser tórrido o bastante para 
deixar os próprios nativos desconfortáveis. Com certeza seus estudantes 
estariam inquietos; como se permitira ele ser coagido a ensinar no primeiro 
nível do curso de computação, sempre quase lotado de alienígenas? 

A casa estava vazia, mas ele se acostumara a isso no último mês. Se 
Amanda tinha de ficar em stasis, era bom que estivesse escapando do 
período mais quente do verão. À despeito de todo seu tempo em Vulcano, 
ela ainda se ressentia desse tipo de calor. 

Lembrando-se que teria convidados humanos chegando esta tarde, Sarek 
colocou a unidade refrigeradora vários graus abaixo da temperatura que seria 
confortável para si. Mesmo Spock precisaria de alguns dias para se readaptar 
com o impiedoso Verão vulcano. Já fazia quase dois anos desde que Spock 
viera a Vulcano, por razões tão lamentáveis... 

Não! — Sarek recusou-se a lidar com o passado. Amanda estava certa. 
Errara ao repudiar seu filho. Arrependia-se profundamente por não ter estado 
ao lado de Spock no que deveria ter sido seu casamento, mas o que estava 
feito, estava feito. E na viagem para Babel, pai e filho redescobriram-se; sim, 
ele esperava ansioso para ver Spock outra vez. 

Todavia, ele não ignorava a ironia de Spock estar voltando à casa para 
rever seu pai acompanhado dos mesmos dois homens que o levara para seu 
Koon-ut-Kal-if-fee. Tendo conhecido o impertinente doutor e o bravo, 
mesmo que impetuoso, capitão na mesma viagem da tão disputada 
Conferência de Paz, Sarek aprovava totalmente a escolha de amigos do filho. 
Ele esperava, entretanto, que Spock não sentisse necessidade de trazer 
protetores para a casa de sua família. 

Sarek andou desde sua casa, nos arredores do ShiKahr, até a Academia 
Vulcana de Ciências, onde ensinava e fazia pesquisas quando não estava fora 
do planeta em missões diplomáticas. Sorel insistia que ele fizesse pelo 
menos esse exercício diariamente, para ter certeza que seu coração 
mantivesse um funcionamento perfeito após a cirurgia de emergência feita 
pelo Dr. McCoy. Há anos que Sarek não se sentia tão bem quanto agora, 
depois de recuperar-se. A caminhada era prazerosa, não uma obrigação, 
embora ele esperasse pelo frescor do fim de tarde para caminhar de volta. 

A doença de Amanda viera como um choque. Sarek enfrentara sua 
própria mortalidade à bordo da Enterprise, mas afora a probabilidade de ele 
sobreviver à sua esposa humana, nunca enfrentara realmente a possibilidade 



de perder Amanda. Seu alívio com os relatórios que Sorel e Corrigan lhe 
fizeram nos últimos dias não era muito vulcano, mas ele não se importava. 
Amanda ficaria bem de novo! 

No escritório de Sarek, sua assistente Eleyna Miller, estava examinando 
os programas feitos por sua turma. — Bom dia, Sarek — ela disse 
formalmente. — Eu acho que você gostaria de olhar a tentativa de programa 
do Sr. Watson para navegação de uma nave estelar. Ao menos, é isso que 
deduzo ser. 

Sarek inclinou-se sobre seu ombro e examinou a tela. As colunas dos 
números deveriam-lhe ser totalmente familiares, afinal ele ensinava esta 
mesma matéria e passava os mesmos problemas há anos. Porém as respostas 
do Sr. Watson eram sempre únicas. — Usando este programa, marque um 
curso em dobra 4 de Vulcano para a Terra — ele instruiu o computador. 

— Não é possível — o computador respondeu com sua voz anasalada. 
— Não dá para chegar lá, por aqui. — Sarek disse a Eleyna, sem 

expressão, e foi recompensado com um de seus olhares desaprovadores. 
Embora humana como Amanda, Eleyna não compartilhava o senso de 

humor da esposa de Sarek, ao contrário, mesmo depois de mais de um ano 
trabalhando próxima a Sarek, talvez não acreditasse que um vulcano pudesse 
brincar com ela. Por outro lado, poderia ser parte da atitude "Eu sou mais 
vulcano que os vulcanos" que alguns humanos usavam quando estudavam 
ali. Muitas vezes Sarek quis dizer a Eleyna para ser ela mesma, mas nunca 
pode certificar-se que a fachada extremamente formal que ela usava não era 
seu verdadeiro eu, então engolia o comentário. 

Ele buscou o programa de Watson, marcando os erros e acrescentando 
notas explicando onde o estudante falhara. Quando terminou, era hora da 
aula. A temperatura estava subindo. As salas de aula eram vários graus mais 
frias que o exterior, mas isso não era suficiente para o conforto de muitos 
alienígenas. Sarek olhou por sobre o mar de suarentos e inquietos humanos, 
pontuados ocasionalmente por andorianos, hemanites ou lemnorianos. Os 
poucos vulcanos sentavam-se eretos, prestando completa atenção, tomando 
notas e ainda, após um mês de aulas, parecendo um tanto desaprovadores 
quando o resto da classe ria das piadas ocasionais de Sarek. 

Os dois telaritas, Sarek notou, estavam ausentes — sem dúvida enfiados 
em seus alojamentos com o ar-condicionado no máximo. 

Sarek terminou suas demonstrações do novo problema e esperou pelas 
dúvidas. Como sempre, a resposta imediata do Sr. Watson demonstrou que 
ele não havia compreendido. Pacientemente, Sarek explicou de novo, 
imaginando mais uma vez como Watson passara nos testes de admissão da 
Academia. T'Sia, uma garota vulcana de uma das colônias, fez uma pergunta 



inteligente, a discussão continuou até o horário terminar. 
Dois humanos, o Sr. Zarn e o Sr. Stevens, saíram com T'Sia, ainda 

debatendo. Sarek ficou imaginando se a jovem tinha a mais vaga noção de 
quão atraente era para os machos humanos. Embora ela parecesse 
completamente crescida, T'Sia não atingiria a maturidade sexual senão em 
mais vinte anos. Os jovens humanos, encontrando completa falta de resposta 
ou compreensão, logo perderiam o interesse. Ele vira novos estudantes 
passarem por este processo muitas vezes. 

Mulheres humanas eram mais sutis e muito mais propensas a saber ou 
deduzir os fatos sobre a biologia vulcana. Elas não perdiam tempo com 
estudantes vulcanos; as poucas que procuravam um verdadeiro desafio 
focavam suas atenções em seus professores. Mas porque os homens vulcanos 
que atingiam a maturidade sexual ou eram prometidos ou casados, nenhuma 
dessas tentativas fora bem sucedida, até onde Sarek soubesse. 

Retornando a seu escritório, ele encontrou Eleyna trabalhando no 
computador. Pela primeira vez, imaginou o que ela faria em seu tempo livre. 
Será que ela tinha algum tempo livre? Era um acontecimento muito raro 
Sarek não encontrá-la no escritório. Sua dissertação evoluía admiravelmente, 
não podia encontrar nenhum erro em seu trabalho ou em sua assistência. E 
ainda... ele não parecia conseguir conhecê-la. Muitos de seus estudantes 
humanos, homens e mulheres, tinham se tornado seus amigos, mas Eleyna 
era um enigma. 

Pensando em seus estudantes brincando com os jogos da sedução, Sarek 
considerou se na idade de Eleyna ela não deveria ter um companheiro. A 
escolha de consortes era uma coisa rotineira na sociedade de Vulcano. No 
ano passado, Sarek e Amanda haviam ajudado a encontrar um aceitável 
companheiro para a filha de sua prima. Mas os humanos não operavam desta 
forma. 

Ah, mas Eleyna parecia tentar agir como vulcana. Sarek imaginou se ela 
apreciaria ser apresentada a algum de seus estudantes masculinos. No 
entanto, talvez fosse melhor esperar e pedir um conselho a Amanda. 

— Eleyna, estou indo ao hospital — ele avisou-a. 
Ela olhou para cima, assustada, estava tão entretida que não o ouvira 

entrar. Sua compostura escorregou um pouco e ela enrubesceu, mordendo 
seu lábio inferior. Então sua fachada estava de volta. Limpou sua tela e 
colocou sua mão sobre o disco dentro do drive. — Os programas de seus 
alunos já estão com notas, Sarek. Posso trabalhar em meu próprio terminal, 
no meu quarto, se você... 

— Não, Eleyna, continue com o que estava fazendo. Estarei de volta em 
aproximadamente um-ponto-três horas — ele disse, porque vira que ela 



estava trabalhando com o disco verde que acessava o computador central da 
Academia. No nível de seu trabalho, Eleyna precisava constantemente de 
programas do sistema principal que não eram acessíveis dos terminais dos 
estudantes, mas facilmente alcançáveis em um dos terminais dos escritórios 
da faculdade. Satisfeito em permitir à sua estudante o tempo que ela 
precisava para trabalhar, atravessou o campus até os prédios médicos. 

Sarek seguiu seu caminho pelas frias profundezas do complexo 
hospitalar, até uma porta marcada com CAMPO ESTERILIZADO. Entrou na 
câmara, tirou as roupas, esperou os raios banharem seu corpo e vestiu o traje 
descartável esterilizado que estava disponível. Descalço, passou pela porta 
interior e falou na fechadura que ele insistira que fosse ligada à sua voz 
assim como às dos médicos. — Sarek para ver Amanda. 

A porta abriu-se e ele entrou no quarto esterilizado. As luzes instaladas 
sobre as ripas da parede esquerda se acenderam, mas Sarek estava 
interessado apenas na luz fosca que iluminava a massa fluida no centro do 
quarto. A névoa azulada estava num estado líquido-gasoso coloidal. Dentro, 
Amanda flutuava, suspensa por unidades antigravitacionais. Nada tocava a 
névoa a não ser seu corpo. Não haviam paredes cercando o líquido, um 
campo de força o mantinha firmemente numa forma de caixa retangular. 

Em mais seis dias Amanda seria removida do fluído e trazida de volta à 
consciência. No fim do mês, Sorel prometera ontem, ela seria liberada do 
hospital, completamente curada. 

Enquanto flutuava vagarosamente na névoa, seus longos cabelos 
prateados em padrões sem objetivo, Amanda parecia uma criatura mítica dos 
oceanos de seu misterioso planeta natal. Sarek não podia vê-la bem o 
bastante para notar quaisquer mudanças; embora o tratamento fosse 
especificamente para impedir e reverter a degeneração dos nervos que 
haviam começado a aleijá-la, também teria efeito em reverter seu 
envelhecimento, como ocorrera com o Dr. Corrigan. 

Amanda rira quando Corrigan lhe disse isso. — Ora, você vai fazer 
parecer que Sarek assaltou um berçário! 

— Não, mas quando terminar você provavelmente estará muito parecida 
como era por volta dos trinta anos — o médico lhe assegurou. Sarek ficou 
satisfeito em ouvir isso. Embora Amanda estive na casa dos vinte quando a 
conhecera e se casara, acreditava que ela tinha melhorado com a idade; ele 
preferia a graça e a sabedoria da maturidade. 

A porta atrás dele se abriu suavemente e alguém também descalço andou 
até a parede de madeira. Sarek lembrou-se de onde estava. Sabia que não 
devia perguntar sobre as leituras; atrapalhar um dos técnicos de Sorel daria 
ao curador uma desculpa para cancelar o privilégio de visita que ele achara 



tão ilógica. 
Mas o intruso não saiu depois de estudar os mostradores; em vez disse 

veio até ao lado de Sarek e este descobriu que era o próprio Sorel. 
Embora fossem aproximadamente da mesma idade, Sorel sempre 

parecera muito mais velho que Sarek. Os curadores eram os mais formais e 
controlados de todos os vulcanos; tinham que ser, por possuírem os mais 
fortes P.E.S. e terem de lidar com mentes doentes tanto quanto com corpos 
doentes. 

Sorel era tão alto quanto Sarek, mas bem mais magro. Seu cabelo preto e 
liso mostrava apenas os primeiros sinais de cinza, enquanto o de Sarek já era 
grisalho há anos. Mas eram os olhos de Sorel que o tornavam inescrutável. A 
íris era tão negra que não se podia distingui-la das pupilas. Já que também 
não permitia que sua face demonstrasse seus sentimentos, às vezes parecia a 
Sarek que ele era tratado por um computador... e muito crítico, ainda por 
cima. 

Esperou que o curador começasse a conversa. Se houvesse qualquer 
mudança nas condições de Amanda, Sorel lhe diria; se não, não havia porque 
perguntar. 

Depois de alguns momentos, Sorel disse abruptamente: — Sarek, eu 
devo me desculpar. 

Surpreso, Sarek esperou até poder falar impassivelmente. — Você não 
me fez nenhum ofensa, Sorel. 

— Eu não fiz nenhum esforço para compreender seu pedido de privilégio 
de visita, meramente porque era ilógico. Agora... minha esposa está em 
stasis. 

— T'Zan? Eu não sabia que ela estava doente. 
— Um acidente, ontem à noite. T'Zan consertava um estimulador neural, 

ele entrou em curto-circuito e ela sofreu extensos danos nervosos. Nós 
tememos... que mesmo a câmara de stasis não assegure completa 
regeneração. 

— Quem é seu médico? 
— Corrigan. 
É claro. O parceiro de Sorel, o médico humano que viera para Vulcano 

com os primeiros cientistas humanos convidados da Academia... e que havia 
encontrado um lar ali, como poucos humanos conseguiram. Sorel e Corrigan 
se associaram pela primeira vez para trazer Spock à vida e a sociedade 
floresceu por muitos anos. Eles eram reconhecidos como o melhor time 
médico de Vulcano. 

Sorel continuou — Daniel não me perguntou, simplesmente registrou 
minha voz na porta da câmara de stasis de T'Zan. Eu não achei que fosse 



fazer nada tão ilógico... e eu já estive lá esta manhã mesmo. 
Achando que o curador poderia ficar embaraçado em admitir um ato 

emocional, Sarek sugeriu: — Naturalmente você quis inspecionar o trabalho 
do Dr. Corrigan. 

Um fraco sorriso, o primeiro que Sarek via no rosto do curador, 
contorceu a boca de Sorel. — Não, Sarek. Eu olhei para os mostradores, mas 
não sabia o que eles diziam. Fui para fazer o que você faz, estar com ela, 
olhar para ela. Eu invejo seu conhecimento de que quando sua esposa for 
liberada do stasis, ela estará bem. 

— Se T'Zan não estiver bem quando for liberada, Corrigan achará um 
jeito de curá-la. Humanos são assim. Quando exaurem todas as 
possibilidades lógicas, eles aplicam as ilógicas até que tenham sucesso. 

Sorel franziu a testa, olhou para o tanque de stasis e de volta para Sarek. 
— Às vezes imagino se sua união com uma humana não o modificou. 
Mesmo assim, eu nunca vi Amanda agir ilogicamente, enquanto você... 

Sarek esperou ser lembrado mais uma vez pelo quão estúpido, -embora 
nenhum vulcano usasse uma palavra tão forte-, ele havia sido por aceitar a 
missão de Babel quando já sofrerá dois ataques cardíacos. Em vez disso, 
Sorel disse: — Eu ouvi dizer que seus estudantes o consideram uma espécie 
de... comediante. — Ele usou a palavra humana, a língua vulcana não 
possuía tal termo. 

— Estudantes alienígenas respondem a técnicas diferentes das mais bem 
sucedidas com vulcanos. — Sarek respondeu. 

— Ainda assim, Amanda tem muito sucesso ensinando vulcanos. 
— Isso mesmo. Entretanto, você conhece um ato ilógico da parte de 

Amanda. 
— Mesmo? Relembre-me. 
— Ela se casou comigo. — Sarek explicou. 
— Ah. Realmente. — Sorel encarou a névoa azulada outra vez. — Você 

provocou deliberantemente a inclinação vulcana para a curiosidade, Sarek. 
Como foi que você casou com ela? Perdoe-me. Eu não espero que você 
responda. 

O momento embaraçoso foi interrompido quando a porta abriu-se pela 
terceira vez, para permitir a entrada do Dr. Daniel Corrigan. O médico 
humano era baixo e atarracado, genial e gregário. Ele nunca tentou adotar as 
maneiras vulcanas e ainda assim, de algum modo, conseguiu manter sua 
associação com Sorel, o mais formal dos vulcanos. — Eu deveria saber que 
você estaria fazendo rondas como sempre, Sorel. — Ele cumprimentou o 
parceiro. — Bom dia, Sarek. 

— Bom dia, Dr. Corrigan. Se o senhor deseja consultar Sorel... 



— Não, não há o que consultar, mas boas notícias. T'Zan está 
respondendo muito melhor do que podíamos prever. O prognóstico agora é 
recuperação completa. Mas eu suponho que você checou tudo pessoalmente. 

— Não, Daniel. Eu li os mostradores, mas fui incapaz de interpretar os 
dados. 

Sarek surpreendeu-se que curador vulcano admitisse uma emoção diante 
do humano. Então compreendeu que a surpresa era que, em todos esses anos 
que trabalhavam juntos profissionalmente, ele nunca soube que tivessem 
também uma amizade pessoal. 

— Obrigado, Daniel — Sorel estava dizendo. — Você pode estimar 
quanto tempo T'Zan deverá ficar em stasis? 

— Vinte ou vinte e cinco dias. Nós a manteremos cuidadosamente 
monitorada mas é só uma questão de tempo agora. 

— Estou satisfeito em ouvir que T'Zan ficará bem, disse Sarek. — Sua 
ausência o deixa sozinho em casa, Sorel? 

— Sim — replicou o curador. — Todas as minhas crianças já deixaram a 
casa, embora Soton tenha aposentos aqui na Academia. Entretanto minha 
filha T'Mir estará em casa esta noite. 

— E meu filho — disse Sarek. — Dois de seus amigos estarão com ele e 
eu planejo levar todos ao Angelo's para jantar. Você e sua filha gostariam de 
se juntar a nós, Sorel? E o senhor também, Dr. Corrigan? 

— Nós temos um novo paciente chegando para ser colocado em stasis — 
disse Corrigan. — Um tripulante de nave estelar com severos danos 
nervosos. Nossa técnica pode ser capaz de ajudá-lo. 

— Sim — respondeu Sarek. — Eu sei, é por isso que Spock e seus 
amigos estão vindo para cá. Uma vez que tenham instalado o desafortunado 
jovem no stasis, talvez possamos jantar todos juntos. 

— T'Mir chegará muito tarde para se juntar a nós — contou Sorel — 
mas eu ficaria honrado, Sarek. 

— Doutor Corrigan? 
— Eu ficarei encantado em juntar-me a vocês. E me chame de Daniel, 

apenas meus pacientes humanos me chamam de Dr. Corrigan. 
Retornando a seu escritório, Sarek descobriu que Eleyna se fora. Ele 

estava atrasado, ela sem dúvida saíra há dez minutos, quando sua um ponto 
três horas terminara. Mais vulcana que os vulcanos mesmo! 

Sentando-se para seu próprio trabalho, ele disse: — Computador. 
— Operando. Você deseja continuar com o programa em progresso? — 
A tela mostrou um código que Sarek reconheceu como o da programação 

médica da Academia. - Então insira disquete A, faixa S. 
Sarek não tinha tal disco; devia ser um de Eleyna. Mas seu trabalho não 



tinha nada haver com Medicina. Ele percebeu, quando leu o código na tela, 
que ela estivera estudando as novas técnicas de stasis. Checando o progresso 
de Amanda, sem dúvida. Então ela não era tão fria quanto tentava parecer. 

Em sua privacidade, permitiu-se sorrir diante da recusa da garota em 
demonstrar que se importava, perguntando a ele. Não poderia contar que 
essa descoberta o fez sentir um certo calor paternal para com ela. Mas havia 
uma coisa que podia fazer. Pensando bem, o Dr. Corrigan não era casado. 
Agora que o homem estava em perfeita saúde... 



TRÊS 
 
Leonard McCoy havia estado em Vulcano apenas uma vez antes em sua 

vida e ele preferia esquecer aquela ocasião. Entretanto, não achou que tinha 
esquecido a gravidade ou a temperatura até que a energia do teletransporte se 
dissolveu no Terminal de Transporte do Hospital Central da Academia e 
ondas de calor fizeram o suor brotar em sua pele como se ele estivesse sendo 
cozido. 

Ao lado dele, o Capitão Kirk ecoou seu pensamento: — Eu não lembrava 
que era tão quente! 

— É o meio do verão — Spock disse calmamente e desceu da plataforma 
para saudar seu pai. 

Spock poderia parecer completamente sem emoções para qualquer outro, 
mas McCoy o viu engolir em seco enquanto levantava sua mão na saudação 
vulcana. — Paz e vida longa, Sarek. 

Mas Sarek não mais aceitava a formalidade vinda de seu filho. Cruzou as 
mãos na altura dos pulsos, palmas para fora na direção de Spock, como 
McCoy tinha visto Amanda fazer na Enterprise. — Bem vindo ao lar, meu 
filho. 

Spock não hesitou em tocar as mãos de seu pai. — Estou satisfeito de 
estar aqui. Mamãe? 

— Ela ficará bem logo. — Sarek virou-se para os outros, agora 
oferecendo a saudação vulcana. — Capitão Kirk, Dr. McCoy, que possam 
viver muito e prosperamente. 

— Obrigado e o mesmo para o senhor, Sr. Embaixador — disse Kirk, 
conseguindo forçar sua mão na posição correta. 

McCoy nem mesmo tentou. — Nós apreciamos sua hospitalidade, 
senhor, mas eu tenho um paciente... 

— E claro. Por favor, faça com que o desçam imediatamente. Tudo está 
pronto. 

Havia atendentes esperando com uma maça antigravitacional para levar 
Carl Remington do ponto de descida para dentro do complexo central do 
hospital. Ali, McCoy encontrou pela primeira vez a famosa equipe médica 
Sorel/Corrigan — um desencontro, se ele já tinha visto um, ainda assim suas 
impressionantes contribuições para a ciência médica enchiam os periódicos 
médicos há décadas. 

Corrigan era tão alegre quanto McCoy era misantropo, um irlandês baixo 
e careca com risonhos olhos azuis e uma constituição atarracada - 
dificilmente aparentava ser velho o bastante para ter trabalhado com Sorel 



por todos esses anos. — Deixe-me ver — ele disse quando McCoy 
perguntou sua idade. — Eu esqueci de pensar em anos-padrões, já que vivi 
tanto tempo em Vulcano. Eu tenho setenta... — ele se perdeu, calculando. 

— Setenta e três ponto seis um anos, precisamente — ajudou Sorel. O 
curador parecia-se mais com um computador ambulante do que Spock em 
seus piores dias. 

— Então o fato de você aparentar uns trinta anos se deve ao tratamento 
em stasis? — McCoy perguntou a Corrigan. 

— Está certo. A intenção não é efeitos cosméticos. Eu estava morrendo, 
doutor. Entretanto, o fato de me sentir com trinta e cinco de novo é mesmo 
uma benção. 

— Você acha que seu campo de stasis vai se tornar um tratamento 
geriátrico padrão? 

— Isso é muito perigoso — Sorel respondeu. — A interrupção do stasis 
mesmo que por milissegundos, causa o colapso do campo e causa a morte do 
ocupante, cujo todo o suporte de vida depende do campo. 

— Mas certamente vocês tem um sistema de apoio? — McCoy 
perguntou. 

— Claro — replicou o curador. — Há duas fontes de força operando 
simultaneamente, porque mesmo os poucos segundos que levaria para uma 
segunda fonte de força entrar em funcionamento seria muito tempo. Uma 
vez que o campo caia, leva-se aproximadamente vinte e sete ponto nove 
minutos para remontá-lo depois que a força é restaurada. Nesse tempo, o 
paciente estaria morto. 

McCoy estava observando a névoa azul tomando forma lentamente em 
torno do corpo de Carl Remington, já suspenso pelas unidades 
antigravitacionais no meio da pequena sala. — Mas o Sr. Remington estava 
vivo sem suporte de vida antes de vocês o botarem aí dentro. 

— O campo de stasis ainda está se formando, ele ainda sobrevive por si 
mesmo — Sorel replicou. — Apenas depois que o campo é completado é 
que ele substituirá seu próprio sistema nervoso involuntário. 

— Mas não há nada errado com seu sistema involuntário! — McCoy 
protestou. 

— Ele interferiria no processo de cura — Corrigan explicou — 
impedindo a regeneração dos nervos danificados de seu sistema voluntário. 
O campo desliga as defesas nervosas do organismo assim como certas 
drogas desligam o sistema imunológico químico quando um transplante é 
feito. Assim como esta técnica deixa o paciente vulnerável a todo o tipo de 
infecção até que seu sistema imunológico esteja restaurado, o campo de 
stasis deixa o paciente vulnerável a ter todo seu corpo desligado, até que seu 



próprio sistema nervoso seja restaurado. 
— O senhor compreende, Dr. McCoy — disse Sorel — que nós estamos 

colocando nesse programa apenas os pacientes que de outro jeito não teriam 
muito tempo — ou como o Sr. Remington, que não estão vivos em nenhum 
sentido exceto no das funções orgânicas. Ele não está disponível para 
pessoas que querem simplesmente reverter o processo de envelhecimento e 
provavelmente nunca estará. 

— Por que não? Vocês não perderam nenhum paciente ainda, não é? 
— Eu sou o único que passou por todo o processo — Corrigan replicou. 

— Os outros três pacientes ainda não passaram pela parte mais perigosa do 
procedimento, que só pode ser feita por um curador vulcano. 

— Ou um telepata similarmente treinado — Sorel completou. — Para 
liberar o paciente do stasis, um curador deve fazer um elo com ele e trazer 
sua mente de volta ao contato com seu corpo. É um procedimento muito 
delicado, doutor, extremamente difícil e mesmo doloroso. Daniel confiava 
em mim completamente e mesmo assim eu tive grande dificuldade em 
estabelecer um elo com ele. 

— Ele quer dizer que eu o fiz passar um inferno — Corrigan interpretou. 
Sorel continuou calmamente. — Quando chegar a hora de tirar Amanda 

do stasis, Sarek fará o elo junto comigo, porque eles estão unidos. Nós 
presumimos que isso o tornará mais fácil, mas não experimentamos ainda, 
estamos apenas estabelecendo uma hipótese. T’Par será a primeira healer a 
tirar minha esposa do stasis mas eu também entrarei no elo, pela mesma 
razão. 

— A volta que Sorel está dando — Corrigan interrompeu — é para dizer 
isso: estamos quase certos que podemos regenerar o sistema nervoso 
voluntário de Carl Remington. O que não podemos garantir é reunir sua 
mente a seu corpo depois. O senhor já viu os resultados das experiências de 
privação sensorial, doutor? 

McCoy estremeceu. — Sim. Paranóia, alucinações, ilusão... 
— Precisamente. Eu não estou exagerando quando digo que fiz Sorel 

passar pelo inferno para me trazer de volta. Para mim, ele parecia o próprio 
demônio e ele é meu amigo mais íntimo. Se eu não pudesse confiar em 
Sorel, então não poderia confiar em mais ninguém no Universo. Então... 
como fazemos Remington confiar em Sorel ou T’Par, ou qualquer outro 
curador tentando trazê-lo de volta a seu corpo? Ele não conhece nenhum 
deles. Pode se refugiar em catatonia permanente. Nós simplesmente não 
sabemos ainda. 

McCoy olhou de Corrigan para Sorel, incapaz de ler algo nos 
inescrutáveis olhos negros. Mas então o curador disse: — Nós devemos 



tentar. Todos nós somos curadores, e é nosso dever salvar vidas. Nós o 
avisamos do dano potencial, Dr. McCoy, mas vulcanos e humanos têm uma 
filosofia em comum. "Onde há vida, há esperança." 



QUATRO 
 
James T. Kirk não podia mais contar o número de planetas que ele 

visitara numa sua vida cuidando da Galáxia, mas conhecia muito poucos 
com alguma população humana que não tivesse um restaurante italiano. O de 
Vulcano era, naturalmente, situado próximo ao campus da famosa Academia 
Vulcana de Ciências. Chamava-se Angelo's, era dirigido por um casal 
humano que havia emigrado do Sistema Deneb. Talvez fosse dado como 
certo, para uma pessoa menos viajada, que um restaurante italiano seria 
dirigido por humanos, mas Kirk havia aprendido a checar essas coisas depois 
de experimentar uma pizza andoriana e um líquen tellarita. 

É claro que se Sarek escolhera aquele restaurante, Kirk sabia que a 
comida seria segura para consumação humana; entretanto, conhecendo os 
gostos de Spock, ele imaginava se seria saborosa. No momento que o grupo 
de seis atravessou a porta, os humanos souberam que estavam no lugar certo. 
O ar estava impregnado de aromas deliciosos e o próprio Ângelo, um 
humano moreno com uma risada contagiante e um sotaque italiano tão forte 
quanto o russo de Chekov ou o escocês de Scott, veio correndo arrumar 
lugares para o grupo do Embaixador. 

Embora a maioria dos fregueses fossem estudantes humanos, Kirk viu 
vários vulcanos quando eles eram levados para as diferentes salas. Era um 
desses maravilhosos serviços de família, claramente expandido através dos 
anos, conforme os negócios cresciam. Uma sala nos fundos foi arrumada 
para eles, com linho, porcelana chinesa e cristais importados da Terra e a 
temperatura colocada bem abaixo de qualquer outra que Kirk encontrara 
hoje. Com um suspiro de alívio, sentou-se e decidiu que, afinal de contas, 
talvez pudesse comer, agora que não estava usando toda a sua energia para 
suar. 

McCoy e Spock estavam quietos, mas Sarek estava mais comunicativo 
do que Kirk jamais o tinha visto. Sorel, o curador vulcano, era mais 
intimidante que Sarek, mas o pequeno doutor humano, Corrigan, era uma 
surpresa prazerosa. Como um homem como ele podia passar a vida num 
lugar como Vulcano? 

Mas quando via como eles interagiam, Kirk descobriu: Corrigan 
simplesmente era ele mesmo. Havia um ditado vulcano: "Eu me regozijo em 
nossas diferenças". Kirk compreendeu que estava vendo isso em ação. 

Embora sem carne, a comida era excelente. Kirk recostou-se e 
aproveitou a companhia — principalmente observando Spock observar seu 
pai. 



— Um problema de ser um médico — disse Daniel Corrigan, enquanto 
se servia de outra fatia de pão — é que eu não tenho tempo para cozinhar. 
Sabe, Sarek, eu ficarei feliz quando Amanda sair do stasis só para poder 
provar seu pão de novo. 

— A padaria do Sam tem uma grande variedade de pães, — disse Sarek 
— muito superiores aos produtos computadorizados. Kirk conjecturou se 

"Sam" era um nome vulcano ou humano. 
— O seu kreyla é muito bom — concordou Corrigan — mas eles não 

fazem justiça aos pães no estilo da Terra. 
— Esse discussão é muito ilógica — Sorel objetou. — Nutrição é 

nutrição. Uma perfeita dieta balanceada pode ser providenciada por qualquer 
computador de cozinha. 

— Isso vindo de um homem que acabou de comer uma berinjela à 
parmigiana e dois pratos de spaghetti — observou Corrigan. — Não me diga 
que você não sente a diferença entre comida de verdade e nutrição 
computadorizada. 

— Se ele não sente, eu sinto — McCoy intercedeu. — Eu não tinha uma 
refeição tão boa desde minha última licença em Wringley. Muito obrigado, 
Sr. Embaixador. 

— Sarek — o pai de Spock corrigiu. — Eu não estou em missão 
diplomática agora. 

Corrigan, porém, não tinha desistido de seu associado vulcano. — Você 
vai me disser que teria comido isso tudo se estivesse lidando com algo de 
computador? 

— Eu não comia desde ontem de manhã — o curador replicou em 
serena dignidade. 

— Eu nunca consegui fazê-lo almoçar — disse Corrigan. 
— Vulcanos não almoçam — falaram em coro Sarek, Spock e Sorel e os 

três humanos riram. 
— O que você precisa, Daniel — disse Sorel — é casar com uma mulher 

que seja boa cozinheira. 
— Tá bem, tá bem! Eu paro de tentar fazê-lo comer direito se você parar 

de tentar me casar! 
Kirk lembrou-se que todos os homens vulcanos eram casados — tinham 

de ser — e olhou para Spock. Seu Primeiro Oficial, entretanto, estava 
ocupado inspecionando o quase intocado vinho em seu copo. Para que Sarek 
não entrasse no assunto de seu filho não ter se unido, Kirk decidiu voltar à 
discussão sobre comida. — Essa foi a melhor refeição que tive em muito 
tempo também, Sarek. De fato, quase supera um lugarzinho em Rigel IV... 

Eles se debruçaram sobre o vinho, aproveitando a companhia e a 



conversa como Kirk nunca achara possível num grupo tão desencontrado de 
humanos e vulcanos. Estava parecendo que ia ser uma agradável licença 
afinal — se apenas conseguissem ficar longe do calor! 

De repente, Sorel enrijeceu-se. Seu rosto ficou pálido e sua mão fechou-
se sobre o peito. 

Corrigan ficou imediatamente em pé, a sonda médica na mão. — O que 
é? — Ele perguntou. 

Sorel engasgou uma vez e então conseguiu algum controle. — T'Zan. 
— Sorel, ela está em stasis — disse Corrigan. — Não pode sentir nada. 
— Ela está morrendo — o curador disse, seus olhos focalizados em algo 

que não estava naquela sala com eles. 
— Não! — exclamou Corrigan. — Oh Deus, não, não pode ser! Mas 

vamos, vamos voltar ao hospital. 
Kirk e Spock foram na frente, abrindo caminho para o curador, que 

tropeçou, apoiando-se pesadamente sobre o médico humano. Sarek colocou-
se no outro lado de Sorel para ajudar a suportá-lo. 

Eles tinham vindo em dois carros, Kirk, Spock e McCoy com Sarek e 
Corrigan e Sorel juntos. Agora, com Sorel perto de desmaiar, Sarek colocou 
ambos no banco traseiro do carro em que vieram, dizendo: — Cuide dele, 
Daniel. Eu dirijo. Spock, você leva meu carro. 

— Vamos, Spock! — disse McCoy, correndo em direção do carro de 
Sarek. — Se algo está acontecendo com um dos pacientes em stasis, pode 
acontecer a todos os três. 



CINCO 
 
— Os monitores! — Daniel Corrigan disse, do banco de trás. — Não 

pode haver nada errado ou o hospital já estaria nos contactando! 
— Confie mais numa união do que em monitores — Sarek disse 

secamente, passando pelo lado errado para ultrapassar dois veículos lentos. 
Felizmente, o carro na contramão era dirigido por outro vulcano que os 
evitou facilmente. Se apenas eles não encontrassem nenhum alienígena! 

Sarek não sentia nada, mas forçou seu medo por Amanda para fora com 
uma fórmula vulcana de meditação. 

Como algo poderia dar errado em apenas uma das câmaras de stasis? 
Como ele permitira que sua esposa passasse por este tratamento quando eles 
sabiam tão pouco sobre ele? 

Ela estaria morta em muito pouco tempo sem ele — forçou-se a lembrar. 
— Talvez agora. 

Quando eles dobravam uma esquina a dois quarteirões do hospital, o 
comunicador de Daniel começou a apitar e em segundos o de Sorel também 
tocava. 

— Fala Corrigan. O que está havendo? 
— Queda de força na câmara de stasis de Lady T'Zan. Por favor, venha, 

doutor! 
— Eu estou a caminho. Sorel está comigo. 
Neste momento Sorel soltou um gemido estrangulado, o mais horrível 

som que Sarek já tinha ouvido. Ele chegou à entrada de emergência com 
uma freada brusca e virou-se para achar Daniel segurando Sorel, que havia 
enterrado seu rosto nas mãos. — Estamos aqui — Daniel disse a ele. — 
Vamos, nós temos que ajudá-la! 

Quando Sorel levantou a cabeça, Sarek não precisou ouvir. A face do 
curador estava congelada, imóvel, inexpressiva. — Nós chegamos muito 
tarde. Ela está morta. 

— Então nós a ressuscitaremos! — Daniel insistiu. — Sarek, por favor, 
cuide de Sorel. — E o médico humano deixou o carro e correu para dentro 
do prédio. 

Sarek vivera muito tempo com uma humana para saber que nenhuma 
lógica iria impedir os esforços de Daniel para salvar T'Zan. Ele também 
sabia que seus esforços seriam inúteis; o sistema tinha sido cuidadosamente 
explicado a ele antes de Amanda entrar no stasis. Com seu sistema nervoso 
impedido de funcionar, T'Zan não poderia ser revivida nem mesmo pelo 
mais avançado equipamento de suporte de vida. 



A vida que agora precisava de suporte era a de Sorel. O inesperado 
rompimento de sua união de casamento poderia destruir sua mente. A morte 
do corpo podia se seguir mais lentamente, mas seria inevitável se ele não 
conseguisse o elo reparador que precisava agora. 

Quando Sarek disse — Sorel, você precisa entrar no hospital — o 
curador seguiu-o sem protestos, um autômato. Os olhos ilegíveis não eram 
mais inescrutáveis — apenas vazios. 

A curadora T'Par já estava se dirigindo para eles enquanto Sarek guiava 
Sorel pela entrada. Ela tocou a face de Sorel levemente e disse: — Nós 
precisamos de um de sua família. 

— Eu vou chamar seu filho — disse Sarek e foi para o terminal de 
comunicação sobre a mesa. O enfermeiro lhe forneceu o código de Soton. 
Um rapaz com as feições similares as de Sorel apareceu na tela. 

— Isso é uma mensagem — ele disse. — Minha irmã T'Mir está 
voltando de fora do planeta hoje. Vou encontrá-la no espaçoporto e levá-la a 
casa de meu pai, Sorel. Eu poderei ser encontrado lá. — A imagem deu o 
código de Sorel, mas tudo o que Sarek conseguiu neste número foi uma 
imagem de Sorel dizendo que não estava de serviço e que o hospital o 
contataria em caso de emergência. 

Frustrado, Sarek disse desnecessariamente: — Eles ainda não retornaram 
do espaçoporto. — Então percebeu que James Kirk estava parado, 
observando sobre seu ombro seus esforços. 

— Eu posso? — O humano perguntou e apertou um novo código. — 
Central Espacial Vulcana, aqui é o Capitão James T. Kirk da Frota Estelar. 
Código de emergência 3B. Preciso encontrar uma passageira recém-chegada 
a Vulcano. — Ele se voltou para Sarek. — Você sabe em que nave ela viria? 

— Não. 
— Bem, seu nome então. 
— T'Mir. Seu irmão Soton está esperando-a. 
— Código 3B — Kirk repetiu. — Preciso localizar uma passageira 

recém-chegada, T’Mir, uma jovem mulher vulcana, ou seu irmão, Soton, que 
está no espaçoporto para encontrá-la. Eles são necessários no Hospital da 
Academia de Vulcano, emergência de família. Nós manteremos este canal 
aberto. 

— Central Espacial de Vulcano oferece toda a cortesia ao Capitão Kirk 
da Frota Estelar — uma voz respondeu. — Nós estamos chamando T'Mir e 
Soton em todos os canais. 

— Obrigado, Capitão — disse Sarek. Ele poderia ter atingido o mesmo 
resultado, mas não sem um preciosa perda de tempo por causa de 
intermediários. — Espero que T'Mir e Soton não estejam em trânsito. 



— Carro? — Kirk perguntou. 
— Eu não sei. Eles podem estar a bordo de um transporte público. 
— Droga! — disse Kirk. — Por que a garota não desceu direto em casa? 
— T’Mir não tem prioridade médica ou emergencial. Ela tem que passar 

pela imigração, então não poderia descer direto em ShiKahr. 
— Bem, ela tem uma prioridade emergencial agora, se pudermos 

encontrá-la. Vamos — ele disse ilogicamente para a tela em branco — 
respondam ao chamado, crianças. Seu pai precisa de vocês. 

Se a situação não fosse tão grave, Sarek teria se divertido com o 
comportamento ilógico do humano, tão parecido com o de Amanda. Kirk era 
um capitão estelar, Amanda uma conhecida professora, doutora em línguas. 
Eles eram bem sucedidos, eficientes... e completamente humanos. 

Como em resposta ao pedido de Kirk, duas faces vulcanas preencheram 
a tela, uma era de Soton, a outra a de uma jovem mulher, claramente sua 
irmã. Sua compostura era admirável, mas Sarek podia ver o controle em seus 
olhos. O elo de sua família era obviamente forte, as notícias que ele lhes 
dava sobre a morte de sua mãe era apenas uma confirmação do que eles 
tinham sentido. 

— Vocês precisam vir para o Hospital da Academia imediatamente — 
Sarek disse. — Seu pai... 

— Nós compreendemos — disse Soton, olhando para sua irmã e então 
de volta para Sarek. — Eu tenho o carro de terra de papai. Levará três 
horas... 

— Muito tempo! — disse Sarek. 
— Eu arrumarei para que sejam transportados para cá — disse Kirk. — 

Onde vocês estão? 
A cena na tela se expandiu para mostrar uma mulher vulcana num 

uniforme da Frota Estelar. — Nós os chamamos na Central Espacial, 
Capitão. 

— Excelente. Me ligue com o que estiver orbitando a estação em posição 
de pegar esses jovens e mandá-los para cá. Fique neste canal, Tenente, você 
tem todas as coordenadas aí. 

— Sim, senhor — a mulher vulcana replicou. 
Sua imagem desvaneceu e foi substituída pelo rosto de um homem 

vulcano com uma túnica bege e insígnia vermelha. Um cientista. Havia 
pouco pessoal militar nas Estações Espaciais vulcanas e esses poucos não 
estavam no comando. Sarek ficou pronto para apoiar Kirk se necessário. Mas 
a atitude do humano mudou imediatamente de comando para diplomacia. — 
Estação Orbital Dois, a Frota Estelar solicita auxílio de emergência para 
ajudar civis vulcanos. 



— Como eu posso auxiliá-lo, Capitão? 
— Soton e T’Mir estão na Central Espacial de Vulcano. Sua mãe acabou 

de morrer. Seu pai está no Hospital da Academia de Ciências... 
— Eu compreendo, Capitão. Nós transportaremos os dois para bordo da 

Estação Orbital Dois e daqui direto para o Terminal de Transporte do 
Hospital Central da Academia. 

O cientista e a Tenente da Frota Estelar começaram a trocar coordenadas. 
Finalmente a Tenente voltou sua atenção para Kirk. — Soton e T’Mir estão 
sendo escoltados para o transportador. 

— Muito eficiente, Tenente...? 
— T'Vel, senhor. 
— Eu cuidarei que haja um registro em sua folha. E de mim, 

pessoalmente, obrigado. 
— De nada — ela replicou imediatamente, como Sarek teria feito — 

usando cortesia da cultura humana quando lidando com um humano, assim 
como Kirk tinha escorregado sem esforço da atitude de comando para a 
deferência requerida quando pedindo auxilio a um cientista civil. 

Sarek tinha consciência de Spock parado atrás de Kirk e esperava que ele 
tivesse notado a flexibilidade da mulher vulcana tanto quanto a do capitão 
humano. 

Tanto Kirk quanto T'Vel estavam prontos para desligar a comunicação. 
Sarek perguntou asperamente: — Quanto tempo, Tenente, até Soton e T'Mir 
chegarem? 

— Levará aproximadamente cinco ponto oito minutos para andar daqui 
até o transportador — ela disse, fornecendo o único dado que tinha. 

Ainda seria muito tempo. Transportar, mudar coordenadas, transportar 
de novo — então a longa caminhada do transporte da Academia... 

— Obrigado, Capitão Kirk — Sarek disse. — Eu não poderia ter 
conseguido este transporte tão rápido quanto o senhor... e, neste momento, a 
vida de Sorel deve ser contada em minutos. 

Ao se voltarem da mesa, Corrigan e McCoy vinham pelo corredor. — 
Foi uma falha em apenas uma unidade — McCoy anunciou. — Tanto a de 
Amanda, quanto a de Remington estão funcionando bem. Os engenheiros 
estão por toda a parte tentando encontrar a falha. 

— Mas T'Zan está morta — Corrigan disse. — Onde está Sorel? Seus 
filhos... 

— Eles estão a caminho — Kirk adiantou. 
— Graças a Deus! — disse o médico. 
Foi quando um jovem homem vulcano, vestindo um casaco de 

laboratório veio de outro corredor e chegou até a mesa da recepção. — Eu 



ouvi... que Lady T'Zan... 
— Ela está morta — o enfermeiro lhe contou. 
— O que aconteceu? — perguntou, sua voz tensa, embora no resto ele 

mantivesse o decoro. 
Sarek o reconheceu como Sendet, um estudante que havia feito um 

excelente trabalho na classe avançada de computador há alguns anos. Agora 
Sendet usava uma insígnia verde com um risco vermelho cruzando-o, 
indicando que ele era parte da equipe de tecnologia médica do hospital. 

— Até que a família de Lady T'Zan libere a informação — o enfermeiro 
estava dizendo a Sendet — eu não posso dizer mais nada a você. 

— Nós trabalhávamos juntos no laboratório de neurofísica — Sendet 
disse. — Eu estava com ela a noite passada quando foi ferida. Soube que 
com o novo equipamento de stasis não havia perigo para sua vida. 

— Sendet — Daniel Corrigan olhou para o alto jovem vulcano. — 
Houve uma falha de força na unidade de stasis. Isso é tudo que se sabe até 
agora. Por favor, vá e diga aos colegas de T'Zan o que aconteceu. 

Sendet estudou o médico humano por um momento, então disse rígido: 
— Sim, Daniel. E a família de T'Zan? 

— T’Par está com Sorel e seus filhos estão a caminho. Não há nada que 
você possa fazer aqui. 

— Não... — Sendet falou macio — eu não sou um membro da família de 
Sorel. 

Sarek não pode identificar o tom estranho com que o jovem homem 
falou. Sendet se virou e os deixou. Daniel encaminhou-se para o conjunto de 
escritórios que ele e Sorel dividiam quando a curadora T’Par apareceu. 

— Daniel, — ela disse — Sorel está morrendo e resiste ao meu elo. Seus 
filhos... 

— Estarão aqui em aproximadamente vinte e dois minutos — Sarek 
estimou ao se aproximar do médico e da curadora. 

— Muito tempo. — Disse T’Par. — Sorel está se afastando da vida. 
— Não! — gritou Daniel. — Ele não pode! Não deixarei Sorel morrer 

também! — Ele dirigiu-se para o escritório. 
A voz doce de T’Par o parou. — Ele não pode ver ou ouvir você, Daniel. 

Só há um meio de você ajudá-lo: faça um elo com ele. 
Sarek viu a face do médico empalidecer — viu T’Par dar um passo para 

trás quando seu P.E.S. de curadora captou o medo primitivo. Ela recuperou 
o controle instantaneamente e continuou como se não tivesse notado a reação 
de Daniel. — Você é tão íntimo dele quanto um irmão e vocês já fizeram o 
elo antes. Você deve tentar, Daniel, se puder impedir que sua mente fuja 
apenas por alguns minutos, até que seus filhos cheguem, salvará a sua vida. 



Havia um brilho de medo nos olhos azuis do médico humano. — Eu não 
posso fazer isso. Eu vou... eu vou afastá-lo, T’Par, com a dor e o medo que 
sinto da própria idéia de fazer o elo de novo. Eu não sou vulcano! 

— Nem Sorel é humano — disse a curadora — mas ele fez o elo com 
você para trazê-lo do stasis, sofreu a sua dor e seu medo para que você 
pudesse viver. Você não deve algo a Sorel, Daniel? 

O médico sacudiu os ombros. — Eu lhe devo minha vida — ele disse — 
muitas vezes. Muito bem, T’Par... eu tentarei. O quanto custar, eu o manterei 
aqui para sua família. 



SEIS 
 
Daniel Corrigan entrou no escritório de Sorel silenciosamente, embora 

não houvesse qualquer razão para andar na ponta dos pés. O fim do mundo 
não perturbaria o curador agora. 

Sorel estava deitado no sofá usado para os elos mentais, o corpo largado, 
os olhos abertos, mas sem focalizar. Ele parecia morto. Corrigan usou 
automaticamente sua sonda médica. Sorel mal estava vivo. Seus sinais vitais 
estavam caindo enquanto Corrigan lia a sonda. 

T"Par dissera que tudo que ele precisava fazer era tocar a face de seu 
amigo e o elo se formaria, se Sorel o aceitasse como família. Se não... 

Deliberadamente, Corrigan afastou a alternativa de sua mente. Aprendera 
algumas técnicas vulcanas em todos aqueles anos lá e gastou um momento 
recompondo-se, enquanto sentava-se na cadeira do curador. Então ele se 
concentrou em memórias positivas: Sorel e T’Zan aceitando-o como amigo 
há tantos anos; a harmonia que ele e Sorel encontraram ao unir suas 
habilidades médicas; as muitas vezes que Sorel o apoiara em seus 
problemas, aceitando suas diferenças humanas sem o julgamento de tantos 
outros vulcanos. 

Eu me regozijo em nossas diferenças, Corrigan repetia para si mesmo 
enquanto se preparava para aceitar a única diferença que o enervava: o elo 
mental. Não estava sozinho; poucos humanos podiam suportar a invasão do 
seu "eu" sem medo, ainda assim não podia permitir que seu medo afastasse 
Sorel para mais dentro de si, mais longe da vida. 

Aprofundando-se em sua memória, Corrigan lembrou-se da primeira vez 
que fora convidado a casa de Sorel — uma cena no jardim, Soton quando 
criança brincando com sua irmã menor, T'Mir, ambos guardados pelo sehlat 
da família, uma criatura com aparência de urso e grandes garras que os 
vulcanos criaram para ser tão gentil e leal quanto um cachorro. 

Corrigan podia ouvir os sinos no brinquedo das crianças, sentia a suave 
brisa da tarde, respirava o aroma das flores do jardim... 

Ele tocou a face de Sorel. 
Desespero! 
Vazio! 
Morte! 
Lutando contra o instinto de recuar, Corrigan preencheu insistentemente 

o vácuo com a agradável cena familiar. 
A poderosa mente treinada de Sorel tomou o controle, Corrigan lutou 

contra o terror para descobrir que Sorel não tinha interesse em invadir sua 



mente agora. Em vez disso Sorel ansiava por alguém mais com as memórias 
de T'Zan, querendo apenas vê-la de novo, tocá-la de novo... 

Como se a memória de Corrigan fosse o catalisador para liberar o fluido 
de memórias benéficas, a dor e o desespero murcharam. O ponto de vista da 
cena lembrada mudou das crianças brincando sob o olhar observador da fera 
para sua mãe, olhando-as com o prazer que todo vulcano sentia na presença 
de crianças. 

Corrigan sempre achara que T'Zan era bonita, o calor em seus olhos 
castanhos parecendo, naqueles dias, que ela aceitava a ele mais que seu 
marido fazia. 

Mas através dos olhos de Sorel, Corrigan viu uma T’Zan diferente, tão 
calorosa e ainda mais bela. Ele sentiu a força de sua união de casamento, 
algo que nunca compreendera, mas que simplesmente aceitara como um fato 
da vida vulcana. 

Nada do que eleja experimentara num elo mental era como isso. Em vez 
de intrusão, embaraço, invasão de privacidade, havia complementação, 
aceitação, boas-vindas. 

As memórias de Sorel assumiram. A união de Sorel e T’Zan. Como se 
fosse sua própria memória, Corrigan soube que Sorel havia se unido em 
criança, mas que a garota morrera dois anos depois por causa de uma febre 
rara. Eles mal se conheceram; o corte da união infantil foi dolorosa, mas 
nada comparável ao fim de uma união completa de casamento entre adultos. 

A falta de uma companheira fora uma vantagem para o treinamento 
como curador de Sorel. Sem os sentimentos de alguém mais a interferir no 
seus nem as dolorosas experiências mentais que teve de aprender a aceitar, 
bloquear ou aliviar, atravessando uma união para atormentar uma outra 
pessoa; ele aprendeu todo o controle de um curador. Mas sua dedicação fora 
fria, ambiciosa, determinada. Vivia sem algo vital para a constituição 
vulcana... mas não sentiu falta até que encontrou T’Zan. 

Ela também estava em treinamento na Academia, estudando neurofísica, 
o relacionamento entre os elementos químicos e físicos do sistema nervoso e 
percepção sensorial e emocional. Um dia, ela fez uma palestra de 
demonstração na classe de curadores em treinamento de Sorel e pela 
primeira vez em todos seus anos de Academia, Sorel foi incapaz de manter 
sua atenção na aula. 

Depois, ele a seguiu até a área de pesquisa do hospital. Ela se virou na 
porta, sem entrar no laboratório, seus quentes olhos castanhos estudando-o, 
uma pergunta no fundo dos olhos, embora seu rosto permanecesse 
controlado. 

— Você não está unida — foram suas primeiras palavras para com ela. 



— Nem você — replicou ela, olhando-o secamente. 
— Sua palestra ... — ele tropeçou. 
— Você não a ouviu — ela respondeu. 
— Eu... sim, isto é correto. Posso pegar suas notas emprestadas para 

estudar? Perdoe-me... — Ele se sentiu um tolo completo. Não tinha idéia do 
que lhe dizer e também não queria deixar sua presença. 

A atração não foi sexual, não poderia ser já que ambos eram 
fisiologicamente imaturos. Eles foram mentalmente ligados. Desunidos, 
foram atraídos inevitavelmente um para o outro, apesar de suas diferenças. 

— Há um concerto amanhã a tarde — T’Zan disse. — Gostaria de ir 
comigo? 

Ele nunca fora a um concerto da Academia, não sabia nada de música, 
exceto que era normalmente ensinada às crianças, mas disse sim com 
ansiedade e saiu com as suas notas de aula presas firmemente na mão. 

Ele descobriu a hora e o lugar do concerto, o quarto de T'Zan na 
Academia e na tarde seguinte bateu à sua porta para encontrá-la esperando. 
Ela também fizera algumas pesquisas, pois já sabia seu nome — Você é da 
mesma família que o poeta Soran. Você o conheceu bem? 

Soran era um parente distante, cujos trabalhos, pela maior parte de sua 
vida, foram considerados longe de serem tradicionais. Há alguns anos, 
quando começava a alcançar aceitação e reconhecimento, ele morrera. Sendo 
um tanto quanto cínico em relação às artes, Sorel suspeitava que a adulação 
que o trabalho de Soran recebia desde então era devida à sua morte, mas não 
disse isso a T'Zan. Logo ficou feliz por não ter dito nada, pois ela conhecia e 
compreendia a poesia de Soran e tinha o dom de torná-la compreensível aos 
outros. Ele passou a apreciar a sensibilidade do homem e agora arrependia-
se das oportunidades perdidas em conversar com ele nos raros encontros 
familiares. 

O relacionamento de Sorel e T'Zan foi construído sobre paradoxos. 
T'Zan, que tinha um calor incomum entre os vulcanos, estava trabalhando 
num campo estéril e clínico da neurofísica, que tentava definir os 
sentimentos em termos de reações químicas e físicas. Sorel tinha o forte 
P.E.S. requerido de um curador, mas lhe faltava a empatia para trabalhar 
bem com os pacientes que mais necessitavam de sua ajuda, até que 
encontrou T'Zan. Embora ele mal passasse no seu exame de neurofísica, seus 
professores notaram uma melhora firme em sua sensibilidade para problemas 
mentais e físicos enquanto seu relacionamento progredia. 

Embora a família de T'Zan não tivesse a longa e heróica história da de 
Sorel, que podia ser traçada até a pequena comunidade de filósofos rebeldes 
fundada por Surak, era uma linhagem respeitável e os pais de Sorel ficaram 



aliviados por não terem que procurar uma companheira aceitável para seu 
filho. 

Então Sorel e T'Zan se uniram, saindo facilmente da grande proximidade 
que conheceram em todos esses meses para a unidade á qual eles resistiram 
deliberadamente até a cerimônia que a tornou aceitável. 

Eles eram adultos, não crianças, sob a lei vulcana; sua união constituía 
em casamento e montaram uma casa juntos, mesmo que a maturidade sexual 
e as crianças viessem anos depois. Terminaram seu treinamento, começaram 
suas carreiras e viveram em harmonia. 

As memórias de Sorel mudaram, carregando o humano com a força de 
sua mente para o terror da loucura de seu primeiro pon farr, a doce 
segurança da firme sanidade de T’Zan. Não houve a possibilidade de um 
desafio quando eles enfrentaram o ritual de fogo e sinos. Enfim, provaram 
sua unidade aos olhos do mundo como eles já a conheciam na privacidade de 
sua união. Sorel prendeu T’Zan em seus braços, acalmando seu fogo em sua 
frieza de boas-vindas. 

T’Zan lhe deu um filho, Soton e mais tarde uma filha, T’Mir. Corrigan 
apareceu nas memórias de Sorel, alienígena mas respeitado, então amigo, 
depois irmão. Eles uniram suas habilidades médicas primeiro para trazer a 
vida o primeiro híbrido vulcano/humano, o filho de Sarek e Amanda, Spock. 

Mas quando este infante, uma criança de herança tão impossível e 
diferente, estava florescendo... a terceira criança de Sorel, uma menina, 
nasceu prematura e doente. A despeito da combinação de suas habilidades, 
ela morreu horas depois do nascimento. 

Foi quando Corrigan compreendeu o valor das crianças para os vulcanos, 
cada uma delas uma ligação preciosa com o futuro. Não se ouvia falar de 
abuso ou negligência de crianças ali; cada criança era desejada e se os 
vulcanos dizem não conhecer o significado da palavra amor, eles certamente 
demonstravam que conheciam bem o sentimento em seus cuidados por suas 
crianças. 

Então quando disse as palavras formais — Eu sofro contigo — para 
Sorel e T'Zan, ele as disse com todo seu coração. Agora, revivendo as 
memórias do ponto de vista de Sorel, descobriu que o curador realmente 
sentira sua simpatia. Também descobriu que foi a partir daí que Sorel 
imaginou porque ele nunca se casara. 

A curiosidade vulcana de Sorel focalizou-se nas memórias de Corrigan... 
que estranho se ver através de outros olhos! 

A princípio, Sorel aceitava o estado de solteiro de Daniel por sua 
juventude. Humanos não se uniam, então seu colega teria que encontrar uma 
esposa como ele o fizera. Não havia muitas escolhas, poucas mulheres 



humanas vinham a Vulcano, exceto como estudantes da Academia. 
Houve uma professora visitante, Theresa Albarini, com quem Daniel 

passara muito tempo. Mas ela não queria ficar em Vulcano e Daniel já estava 
estabelecido ali. Sorel sentira a tristeza em seu amigo quando de sua partida, 
mas não sabia como lidar com a emoção humana. 

Daniel não se mostrou seriamente interessado em nenhuma mulher por 
vários anos, até que se envolveu com o caso de Miranda Jones, uma humana 
telepata e cega que viera a Vulcano para ser treinada a controlar sua 
habilidade. 

Sorel sabia que Daniel estava atraído por Miranda e esperava que a 
jovem pudesse entender que homem bom ele era. Ele tinha duvidado que ela 
pudesse, ainda desconfiando do valor da mulher humana neste aspecto. 
Quando falou sobre isso com T’Zan, que trabalhara muito próxima a 
Miranda, desenhando a teia sensora que a possibilitava "ver", ela dissera: — 
Não encoraje Daniel, meu marido. Eu não acredito que Miranda seja capaz 
de apreciá-lo. 

E alguns dias depois Sorel encontrara Daniel sentado derrotado em seu 
escritório, seu rosto nas mãos. — Você está doente, Daniel? — ele 
perguntou. 

Seu amigo olhou para cima e tentou um sorriso que não foi bem 
sucedido. — Não, não estou doente, só estúpido. Você sabia bem, Miranda 
Jones foi a primeira mulher humana em anos que você e T’Zan não jogaram 
pra cima de mim. Sou apenas um velho tolo, Sorel, pra achar que uma doce 
jovem como Miranda poderia se interessar por mim. 

E essa foi a primeira vez que Sorel percebeu que seu amigo estava 
envelhecendo. Seus estágios relativos de vida mudaram drasticamente; 
quando Daniel chegara a Vulcano era mais jovem que Sorel, não só 
literalmente em anos de vida, mas no estágio de sua vida. Agora Sorel estava 
chegando a sua meia idade e Daniel já passara por isso e estava à beira da 
velhice! 

Nos anos seguintes, o rápido recrudescimento do envelhecimento de seu 
amigo, muito mais rápido do que seria para humanos, fez com que Sorel 
trabalhasse mais arduamente na técnica do stasis que haviam começado a 
experimentar alguns anos antes. No começo, eles esperavam tentar regenerar 
os nervos cuja atrofia causaram a cegueira de Miranda Jones, mas ela deixou 
Vulcano muito antes que sua técnica chegasse ao menos ao estágio de ser 
usada como último recurso de pacientes terminais. 

Ele salvou Daniel... mas T'Zan! 
T’Zan! 
A dor poderosa tomou conta de novo, Corrigan incapaz de fazer mais do 



que juntar sua própria tristeza da perda de uma amiga querida ao grande 
desespero de Sorel. 

— Não foi nossa técnica — ele tentou dizer a Sorel — foi uma falha na 
força. — Mas sua própria incerteza sobre a causa interferiu com sua 
afirmação ao amigo. 

Porém não havia remorso na tristeza do curador e nenhuma culpa para 
Daniel também. Não havia nada a não ser o completo vazio onde T'Zan 
estivera, um vazio que só podia ser parcialmente preenchido com memórias. 
Porque memórias traziam de volta o fato de que ela se fora. Morta. Fora de 
alcance... 

Pai. 
Outra presença entrou no elo, integrando-se gentilmente a tristeza, e 

então uma segunda presença, menos certa, mas não menos sofredora. Soton, 
com o seguro toque mental que um dia faria dele um curador tão bom 
quanto seu pai, e T'Mir, voltando para casa após anos fora do planeta para 
uma recepção tão terrível. 

Eu sofro contigo. A resposta foi tão natural que Corrigan mal pensou 
nela e os dois jovens tocaram sua mente em gratidão e tristeza dividida. 

Sorel aceitou o elo com suas crianças. Corrigan sentiu os elos naturais de 
família chegando a ele também. Que estranho que, no meio de tanta dor, se 
pudesse conhecer a alegria da aceitação! 

Então o contato diminuiu e ele tomou consciência do mundo físico de 
novo. T'Par levantara sua mão do rosto de Sorel. Soton e T'Mir seguravam as 
mãos de seu pai e cada um tocou Corrigan, enquanto T’Par desconectava-o 
do elo. 

— Eles cuidarão dele agora — T’Par disse, suavemente. — Venha 
Daniel, você precisa descansar. Você fez muito bem. Sorel viverá. 

Ele se afastou relutantemente e caiu sobre T’Par quando tentou se 
levantar. Percebeu que seu rosto estava molhado de lágrimas, mas a 
curadora apenas as secou com um lenço macio e o guiou para seu próprio 
escritório. Ele estava exausto demais para tentar ir para casa. Deitou-se em 
seu sofá. 

T'Par tirou seus sapatos e colocou um cobertor sobre ele, então tocou sua 
testa. — Eu devo...? 

— Eu dormirei — respondeu, querendo agora apenas que ela fosse 
embora para que pudesse soluçar a vontade na maneira humana de aliviar a 
dor. T’Par concordou e saiu. 

Sozinho, Daniel Corrigan chorou pela perda de uma amiga querida e 
pela perda de algo que nunca conhecera até aquela noite: a família que tivera 
por uns poucos momentos na profundeza de amor e alegria que poucos 



podiam experimentar. A família que agora estava fechada em si, dividindo 
sua tristeza. 

Depois de algum tempo, sozinho, ele adormeceu. 



SETE 
 
Sarek acordou em sua hora habitual, mas depois de ficarem acordados 

até tarde da noite no calor e gravidade, no ar mais rarefeito do que estavam 
acostumados, seus convidados humanos não mostravam sinais de 
movimento. Mesmo Spock ainda dormia pesado. 

Então Sarek foi para o escritório de casa que ele e Amanda dividiam e 
chamou seu escritório na Academia. Como esperava, Eleyna já estava lá. 
Quando apareceu na tela, ela falou: — Sarek! 

— Por favor, cuide de minha turma da manhã, Eleyna. 
— E claro — ela respondeu. — Mas Sarek, você está bem? Não está 

doente? 
— Não, eu não estou doente. Entretanto, houve uma emergência ontem à 

noite que manteve meus convidados acordados até tarde. 
— Uma emergência? 
— Uma das câmaras de stasis teve uma pane e o paciente morreu. 
— Não... sua esposa? — A voz da jovem escondia cuidadosamente suas 

emoções. 
— Não. T’Zan, esposa do curador Sorel. 
Eleyna afastou o olhar da tela por um momento, então voltou. — Eu não 

sabia que havia mais alguém em stasis. Estou... satisfeita que Amanda esteja 
a salvo. — Havia um pequeno tremor em sua voz. 

— Ela está a salvo. Mas meus convidados quererão ir ao hospital esta 
manhã e gostaria de checar os dados pessoalmente. Cuide da minha turma, 
Eleyna, você pode ensiná-la tão bem quanto eu. — Ele compreendeu de 
repente que ela podia ser sua saída, pelo menos até que completasse seu 
curso e deixasse Vulcano. — De fato — lhe disse — recomendarei a Senek 
que você dê este curso no próximo semestre. Você é completamente 
qualificada e experiência de ensino será uma adição útil em suas credenciais. 

— Estou honrada com sua confiança em mim, Sarek — disse neutra-
mente e Sarek pensou se ela entendera que ele encontrara uma maneira 
lógica de transferir um dever. 

Sarek foi para a cozinha, a cozinha de Amanda, cheirando a especiarias e 
ervas que ela guardava em pequenos potes. Sua esposa era uma ótima 
cozinheira; Sarek achava fácil comer duas refeições ao dia quando Amanda 
as preparava. Por si mesmo, comeria apenas um pedaço de fruta como café 
da manhã, e havia dias em que esquecia completamente a refeição da tarde. 

Mas com convidados em casa, correu a lista de refeições que Amanda 
havia preparado e congelado antes de entrar no stasis, selecionou um 



saboroso cozido de vegetais que manteria seu sabor mesmo se eles 
chegassem tarde em casa e programou o computador da cozinha para 
descongelá-lo e aquecê-lo para a tarde. Então pegou suco de kasa e colocou 
o café para esquentar. 

Surpreendentemente Spock ainda não levantara. Esperava que os 
humanos levantassem tarde, mas seu filho normalmente acordava cedo e 
Sarek esperava ter algum tempo em particular com ele durante esta licença, a 
primeira de Spock desde que pai e filho tinham "construído suas cercas", 
como Amanda dizia, na viagem à Babel. 

Sarek já ouvira a expressão humana, sabia o que significava, mas quando 
foi aplicada à situação com seu filho, ponderou sobre o significado literal. — 
Minha esposa — perguntou — por que colocar cercas no relacionamento de 
duas pessoas significa melhorá-lo? 

Eles estavam à bordo da Enterprise, depois que Sarek fora liberado da 
Enfermaria. Em algumas horas chegariam a Babel, onde a história da 
Federação seria escrita. 

— Você não está para fazer a paz, colocando uma cerca em volta de 
Coridan? — Amanda perguntou. 

— Por favor, elucide. 
— Na Terra, se um fazendeiro plantava milho e outro tinha gado, se a 

cerca entre as terras estava quebrada, o gado comeria e pisaria no milho. Os 
fazendeiros poderiam ter muitas discussões sobre isso, mas se eles as 
esquecessem e consertassem a cerca, tanto as discussões quanto os 
incidentes parariam. 

— Então — disse Sarek — se nós colocarmos a "cerca" de associado da 
Federação em volta de Coridan, nós mantemos os orianos longe do 
dilithium... 

— Como o gado longe do milho — Amanda replicou, seus olhos azuis 
brilhando. Então ponderou. — Quando as pessoas tem filosofias 
inconciliáveis, como a crença da Federação em liberdade e a crença dos 
orianos na escravidão, não há nada a fazer senão colocar uma "cerca" que os 
dois lados respeitem. Isso também funciona com os indivíduos. 

Ela recuperou, para ele, na biblioteca da nave, um poema do século 
vinte, "Mending Wall" de Robert Frost. Sarek lera com cuidado e achou ter 
compreendido o conceito: "boas cercas fazem bons vizinhos". 

Agora, porém, era a primeira Unha do poema que se repetia em sua 
mente: "Existe algo que não ama uma parede". Ele não desejava uma parede 
entre si mesmo e seu filho. Certamente suas diferenças não eram 
irreconciliáveis. Agora que Sarek aceitara a escolha de Spock pela carreira 
na Frota Estelar, não tinha mais certeza que houvessem quaisquer diferenças. 



Ainda assim no resto da viagem à Babel e em outra oportunidade em que 
Sarek viajara na Enterprise, Spock afundara-se em trabalho e evitara ver seu 
pai, exceto em reuniões públicas. 

Dois momentos ficaram na memória de Sarek, momentos em que ele 
esperara que a barreira estivesse se dissolvendo. O primeiro fora na 
Enfermaria, depois de sua cirurgia, quando p'ai e filho tinham, 
espontaneamente, se unido para "atormentar" Amanda. O outro fora num 
jogo de pôquer — um simples jogo humano baseado em probabilidades 
matemáticas. Vários dos colegas de Spock convidaram os dois vulcanos para 
se juntarem a eles. Sarek lembrava-se da surpresa de Spock, indicada, é 
claro, por não mais que um levantar de sobrancelha, quando seu pai 
concordou. 

As normas da nave proibiam o jogo por dinheiro, então as apostas eram 
com itens consumíveis. Entre eles, Spock e Sarek acumularam muitas coisas, 
inclusive várias garrafas de uísque muito antigo. 

Mas os momentos de camaradagem foram fugazes, como se Spock 
lamentasse abaixar a guarda e reassumisse sua formalidade... talvez temendo 
ter ofendido seu pai. 

Nós não devemos continuar assim — Sarek pensou. — Spock é meu 
filho. Por que não podemos ser amigos também ? 



OITO 
 
Daniel Corrigan acordou de repente, seus reflexos físicos clarearam a 

memória instantaneamente e ele olhou para seu cronômetro com um pouco 
de culpa. Meio da manhã. Já tinha perdido três consultas! E tinha cobrir a 
ausência de Sorel... 

Nenhum paciente esperando no escritório no lado de fora, mas TSel, que 
arrumava as agendas tanto de Sorel quanto de Corrigan, estava em sua mesa. 
Ela levantou os olhos quando entrou e informou: — Sorel está se 
recuperando num transe de cura. As duas câmaras ocupadas de stasis estão 
funcionando normalmente. T’Par e M'Benga estão recebendo seus pacientes 
hoje. T’Par me instruiu a lhe dar chá theris e chamá-la quando você 
acordasse. 

Corrigan sabia que era melhor não discutir. Quando ele acabou de beber 
seu chá, T’Par chegou. Ela o levou para seu escritório e tocou seu rosto, o 
frio, impessoal toque mental que ele conhecia até a noite passada. Lutou para 
não fugir. 

— Você parece estar bem, Daniel. Mas não quero que trabalhe hoje. 
Durma de novo se puder, e tire conforto do conhecimento de que não 
importa o quão doloroso esse elo tenha sido para você, ele salvou a vida de 
Sorel. 

— Não foi doloroso — Corrigan replicou. — Eu nunca conheci nada 
como isto antes. 

— Sorel aceitou você como família, eu esperei que ele o fizesse. Mas 
não sabia se você perceberia alguma diferença no elo. Quando eu entrei, 
pareceu que você experimentava o mesmo desconforto... — Ela parou 
quando compreendeu. — Essa foi a resposta a minha intromissão. Perdoe-
me, Daniel. Eu não deveria tê-lo tirado do elo tão abruptamente. 

— Estou bem. As crianças... as crianças de Sorel? 
— Elas purgaram suas dores junto com seu pai e estão descansando. 

Como você devia descansar. 
— Eu já dormi demais por agora — ele lhe disse. — O que eu preciso é 

de um chuveiro e um pouco de café. Então quero ver os relatórios da 
engenharia sobre o que aconteceu na câmara de stasis. 

— Daniel... — ela começou reprovadora. 
— Eu não vou atender a pacientes hoje, é possível que meu julgamento 

esteja prejudicado. Mas, tenho que satisfazer minha curiosidade sobre o que 
deu errado ontem à noite. 

Curiosidade era uma emoção que os vulcanos reconheciam e até 



aprovavam. — Eu compreendo — T’Par disse. — Não se sobrecarregue, 
Daniel. 

Ele tomou banho e fez a barba. O chuveiro sônico limpou rapidamente 
suas roupas e ele as vestiu de novo, sentindo-se mais como ele mesmo. 
Tinha sua própria máquina de café no escritório e logo estava sentado 
bebericando a perfumada beberagem enquanto estudava os relatórios na tela 
de seu computador. Eles não lhe disseram nada. Franziu a testa, apertou 
botões, franziu de novo. Não havia evidência de pane... ainda assim uma 
mulher morrera. 

Quanto mais se concentrava nos dados na tela, menos eles lhe diziam. 
Dominando a irritação, ligou para a seção de engenharia do hospital. Storn, o 
chefe dos serviços de engenharia, apareceu na tela imediatamente. 

— Eu estive esperando sua ligação, Daniel. Minha gente passou a noite 
tentando detectar o pane, e eles ainda estão trabalhando. Até agora não 
fomos capazes de determinar a causa da falha de força. 

O vulcano falou com calma, mas Corrigan viu os traços de frustração nas 
olheiras olivas sob seus olhos, as linhas fortes na testa enrugada. 
Concentração era uma arte que os vulcanos aprendiam cedo, mas 
concentração sem resultados tirava qualquer ser sapiente do sério. 

— Por favor, continue trabalhando nisso — Corrigan lhe disse — e me 
chame se descobrir o que aconteceu. Enquanto isso, as outras câmaras de 
stasis... 

— Estão sendo monitoradas tanto visualmente quanto por computador — 
Storn assegurou-lhe. — Nós continuaremos a fazer isso até que descubramos 
e consertemos o pane. 

— Obrigado — Corrigan disse soturnamente e desligou. Maldita 
eficiência vulcana! Ele agradeceria por um pretexto para gritar com alguém. 

Em vez disso, atravessou a porta particular que unia os escritórios de 
Sorel e o seu, para olhar seu parceiro deitado em transe. A face do curador 
estava pálida e vazia, mas isso era normal para um transe, assim como os 
sinais de vida nos monitores, que mostravam o batimento cardíaco e a 
respiração bem abaixo do normal. Não havia nada que ele pudesse fazer por 
Sorel agora. Sentia-se alijado, querendo fazer algo, frustrado em cada 
caminho que tomava. 

Quando voltou a seu escritório, T'Sel passou pela outra porta. — Soton e 
T'Mir gostariam de falar com você, se... 

— Mande-os entrar, T'Sel. 
Mas quando os filhos de Sorel sentaram-se do outro lado de sua mesa, 

tudo que Corrigan pode lhes dizer foi: — Eu não tenho respostas para vocês. 
Até agora ninguém foi capaz de determinar a fonte da falha de força na 



câmara de stasis de sua mãe. 
— Nós não viemos para lhe questionar, Daniel — disse Soton. O filho de 

Sorel era uma versão mais jovem do pai, exceto que tinha os olhos quentes e 
expressivos de sua mãe. 

— Daniel, nós viemos para agradecer-lhe — disse T'Mir, e a nova 
maturidade em sua voz fez Corrigan olhá-la de perto pela primeira vez. Pelas 
aparências externas, ela era a mesma jovem mulher que deixara Vulcano sete 
anos antes, para um aprendizado em xenobiologia. Mas a exposição a outras 
culturas lhe dera uma certa... sofisticação. Não, essa não era a palavra certa... 

Ele desistiu de sua busca por um termo descritivo e aceitou a gratidão 
dos dois jovens que vira crescer. Soton tinha dez anos de idade, T'Mir 

era só um bebê, quando Corrigan chegara a Vulcano. Ele não era um 
estranho ou um alienígena para eles, teria sabido pela aceitação que sentira 
no elo, se já não soubesse disso há muitos anos. 

— Você salvou a vida de nosso pai — disse Soton. — Daniel, você agiu 
como o irmão de nosso pai para nós muitas vezes antes, mas nunca como fez 
ontem a noite. T"Par não deveria tê-lo tirado de nosso elo da maneira como 
o fez. 

— Não! — concordou T'Mir. — Nós não pudemos impedi-la, por papai 
precisar de nossa atenção, mas nós sentimos sua dor na separação, Daniel. 
Só porque papai aceitou você e não T'Par... 

— Não, T’Mir — Corrigan corrigiu — T’Par desejou apenas me libertar 
do que ela assumiu ser uma experiência dolorosa. Foi ela que insistiu pra que 
eu tentasse o elo quando Sorel a rejeitou. Você não deve acusá-la de 
emoções negativas quando ela agiu todo o tempo como uma curadora, em 
beneficio de seu paciente. 

— Perdoe-me, Daniel — T'Mir disse, abaixando seus olhos e aceitando 
sua admoestação como aceitaria a do pai. Então ela levantou os olhos e 
acrescentou — minha preocupação é com você. 

As sobrancelhas de seu irmão se levantaram, mas ele disse apenas: — 
Como é a minha. Agora que papai está se recuperando, eu suponho que 
T’Par já tenha... 

— Sim, ela me examinou assim que eu acordei, mas você pode checar 
pessoalmente se sofri algum efeito, Soton. 

O filho de Sorel estava completando sua residência como curador. Em 
menos de um ano, ele iria se unir a sua prometida no outro lado do planeta 
onde planejava uma prática privada numa pequena comunidade, bem 
diferente da pesquisa que seu pai realizava na Academia. 

— Não se tem muitas oportunidades de examinar humanos — ele disse, 
o que era bem verdade. Os humanos em ShiKahr procuravam Corrigan ou 



um dos outros médicos humanos. Mas ele sabia muito bem que o que Soton 
queria era confirmar suas condições por si mesmo, exatamente como 
Corrigan tivera que examinar Sorel esta manhã. 

Ele se preparou para outro toque mental impessoal, mas o que sentiu 
quando a mão de Soton se posicionou em sua face foi o calor gentil que 
conhecera a noite passada... um toque benéfico, afastando a quebra abrupta e 
tristeza suprimida. — Obrigado — ele murmurou quando Soton se afastou 
tão gentilmente quanto fizera contato. 

T'Mir olhou com curiosidade para seu irmão. — Talvez eu devesse ter 
me tornado uma curadora também. 

Corrigan não soube o que pensar desta colocação. Todos os relatórios 
sobre os progressos de T'Mir, durante seu aprendizado, tinham sido 
louváveis e suas cartas para casa, entusiasmadas. 

Soton lançou um olhar para T'Mir que Corrigan não pode interpretar, 
então disse: — O memorial de mamãe acontecerá amanhã. Daniel, você se 
faria de irmão de papai? 

— Eu ficarei honrado. Mas você deve me instruir no que devo fazer. 
— Eu o instruirei — disse T'Mir. — Amanhã, antes do memorial. 
Quando os dois jovens se foram, Corrigan voltou a estudar os relatórios 

da engenharia. Em algum lugar desses dados tinha que estar a resposta para 
como os dois sistemas de força de uma única câmara podiam falhar sem 
aviso. Mas qual era? 



NOVE 
 
O carrilhão do relógio de seu avô penetrou no sonho de James T. Kirk. 

Ele estava visitando a fazenda de sua avó. Era julho e o calor estava 
opressivo, mas ele e seu irmão Sam iriam para o pesqueiro... 

Quando abriu os olhos, o sonho se desfez. Nenhuma sombra salpicada se 
infiltrava pelos galhos de uma macieira para esse quarto. A forte luz do 
deserto brilhava na paredes claras, fazendo semicerrar seus olhos por um 
momento. 

Kirk ficara no quarto de Spock, e McCoy no quarto de hóspedes da casa 
de Sarek, uma casa muito longe de qualquer coisa que Kirk já imaginara 
como o lar onde Spock crescera. Ele tinha visualizado um "ambiente" 
esterilizado e sem adornos, ou uma residência ancestral do tipo castelo. Em 
vez disso, a casa nos subúrbios de ShiKahr era uma simples residência para 
uma família. A arquitetura era a que se apresentava por toda a Galáxia; 
apenas a curva ocasional onde um humano colocaria um ângulo — ou vice-
versa — marcava-a como vulcana. 

Os móveis, entretanto, a faziam única e acolhedora, uma confortável 
mistura de peças vulcanas e heranças da família de Amanda. O relógio era 
um exemplo, feito da madeira escura de nogueira, ficava no corredor, seu 
pêndulo batendo majestosamente; nem a hora mostrada por seus ponteiros 
nem as fases da lua que apareciam na parte de baixo do mostrador tendo algo 
a ver com as horas ou fases de alguma lua em Vulcano — ou assim Kirk 
pensava. 

— Espero que as batidas não os incomodem — Sarek dissera ao mostrar 
os quartos a Kirk e McCoy na noite passada — mas Amanda nunca me 
perdoaria se eu permitisse que seu relógio parasse. 

— Como ela saberia? — McCoy perguntou. — Não diz a hora de 
Vulcano. 

— Ah, mas diz, sim — Sarek respondeu. — Quando minha esposa 
chegou aqui, ela ajustou o relógio até que a meia-noite e o meio-dia 
correspondessem aos de Vulcano. As outras horas não importam. 

— Não para mamãe — disse Spock. — Nem para mim quando criança. 
Lembra-se, pai, quando o senhor parou o relógio por me apoiar em suas 
horas e não desenvolver meu senso temporal? 

Kirk vira um olhar de lembrança partilhada passar de pai para filho e 
então Sarek disse — Eu não precisava ter me preocupado. Entretanto, na 
época, eu temia que você não tivesse herdado nenhuma habilidade vulcana. 

Spock não respondera e Kirk achara que ele temia dizer a coisa errada. 



Sarek era completamente hospitaleiro e agradável, nada mostrando de seu 
famoso temperamento. Mas Kirk vira este temperamento livre uma vez - e 
era o bastante - quando Sarek tinha jogado casualmente o persistente 
embaixador tellarita contra a parede na sala de recepção da Enterprise. 

Nesta manhã, Kirk movia-se silenciosamente pela casa. A porta de 
McCoy ainda estava fechada. O cheiro de café vinha da cozinha, mas 
quando ele atingiu este aposento, estava vazio. 

Um café recém-coado estava na chaleira, ao lado de uma garrafa com um 
suco azul-esverdeado. Sabendo que nem Sarek nem Spock fariam nada 
perigoso para humanos, Kirk provou um gole do suco de um pequeno copo. 
O sabor era picante, algo entre abacaxi e uva-do-monte. Ele bebeu tudo, 
encheu uma xícara de café e andou até a janela para olhar o jardim. 

No calor, as plantas estavam secas e murchas. Kirk imaginou que elas 
criariam vida com um pouco de água, como as plantas dos desertos através 
da Galáxia. Saboreou seu café e estava pronto para dar as costas à cena do 
exterior quando um movimento prendeu seu olhar. Nos fundos do jardim 
havia uma estufa, e alguém estava entrando nela. 

Quando Kirk abriu a porta dos fundos, o calor matinal soprou sobre ele 
como um bafo do fogão. Ele quase recuou, mas a curiosidade venceu e 
seguiu o caminho para a estufa. 

Estava deliciosamente fresco lá dentro. — Bom dia, Capitão Kirk — 
disse Sarek. 

— Chame-me Jim — replicou. — Também não estou de serviço. Esse é 
um belo lugar. 

O interior fresco e escurecido focalizou-se quando seus olhos se 
acostumaram depois da forte luz solar. No canto mais afastado da estrutura 
de vidro havia miniaturas de árvores frutíferas, limão, maçã, pêssego. E 
havia pés de tomate, pimenta, cebola, feijões — não muitos de cada, mas 
uma imensa variedade. Um tubo continha um pé de morangos, torcendo-se 
sobre si mesmo numa mostra de flores e frutas. 

— Um pequeno pedaço da Terra — Kirk disse, respirando fundo no ar 
rico em oxigênio. 

— Literalmente — Sarek replicou. — Nós trouxemos o solo, as 
sementes e as mudas da Terra há muito anos. A intenção era ter certeza que 
Amanda, e os poucos humanos em ShiKahr naquela época, tivessem comida 
com os elementos requeridos para manter a saúde. Há tantos humanos aqui 
agora que há um estabelecimento comercial criando plantas da Terra, mas 
minha esposa gosta de ser capaz de colher o que precisa de seu próprio 
jardim. 

E você gosta de mexer com algo assim tanto quanto seu filho — Kirk 



pensou enquanto observava Sarek podando um pé de tomate com habilidade 
da prática. — Onde conseguem bastante água nesta época do ano? 

— ShiKahr foi construída sobre poços artesianos — Sarek explicou. — 
Com energia solar, a água é facilmente bombeada para todas as partes da 
cidade. Nós não irrigamos o jardim externo quando o nível da água está 
baixo, mas há água bastante para essa pequena estufa. É toda reciclada, é 
claro, como a água do chuveiro, que é limpa, filtrada e reunida ao sistema, 
aqui. 

— Chuveiro? — Kirk perguntou, tentando não saltar. Chuveiros de água 
era um luxo das licenças que ele não esperava encontrar em Vulcano. O 
banheiro entre seu quarto e o de McCoy era equipado com sônicos, como os 
chuveiros a bordo da nave. 

— Muitos humanos preferem água ao sônico — Sarek observou. — 
Quando a bomba da estufa estava instalada, eu coloquei água corrente no 
banheiro principal para Amanda. Se você ou o Dr. McCoy quiserem usar... 

— Tenho certeza que conhece humanos bem o bastante para saber que 
vamos aceitar sua oferta — disse Kirk. — A bordo da nave, chuveiros d'água 
são apenas por prescrição médica — Ele passeou pelo lugar, examinando as 
plantas. — Tudo está tão vivo aqui, comparado com lá fora. 

— Em Vulcano, é no calor do verão que a vegetação morre. Antes que 
você se vá, as chuvas devem cair, e você verá o jardim criar vida. Por 
enquanto, apenas as plantas carnívoras do deserto estão em seu auge; no 
tempo de seca elas pegam muitos animais enfraquecidos pela sede. 

Diferente dos jardins hidropônicos da Enterprise, a estufa de Sarek não 
continha nenhuma planta puramente ornamental. — Sem lugar para rosas — 
Kirk observou. 

— Algumas são criadas nas estufas comerciais. Amanda ficou satisfeita 
quando pôde tê-las de novo... mas uma vez cortadas, elas morrem rápido 
aqui. Então ela não mais as comprou. 

— Respeito vulcano pela vida — Kirk sugeriu. 
— E humano — Sarek replicou. — Minha esposa não rejeita sua 

herança. Você não teve tempo de conhecê-la bem antes. Eu sei que ela ficará 
satisfeita de encontrar você e o Dr. McCoy aqui, de licença. Ela esperava por 
Spock, é claro. 

— Só para o caso — Kirk comentou. — Eu sei que os vulcanos 
consideram preocupação um uso pouco eficiente de energia... 

— Meu filho lhe disse isso? 
— Uma vez ele sugeriu que um dos jovens oficiais tivesse sua glândula 

supra-renal removida — Kirk lembrou. 
As sobrancelhas de Sarek se levantaram e Kirk ensaiou um sorriso diante 



da expressão tão parecida com a de Spock. — Preocupação é inútil. 
Consideração, entretanto, pode preparar alguém para emergência, esperadas 
ou inesperadas. Spock está aqui agora em consideração por sua mãe e por 
mim. Nós terminamos nossas diferenças, Jim. 

— Eu sei. Estou feliz. 
— Você gostaria de se juntar a nós hoje na inspeção dos relatórios de 

engenharia sobre a falha de força de ontem a noite? 
— Sim, eu gostaria de ver esses relatórios. Gostaria que Scott estivesse 

aqui. Não que eu não confie em seus engenheiros, é que eu não os conheço 
como conheço o Sr. Scott. 

— E nossos engenheiros são vulcanos — Sarek completou. — Eles vão 
estudar todas as fontes possíveis de mal-funcionamento, mas eles não vão... 
seguir palpites. 

Na Academia, Kirk sentiu-se um estranho. McCoy foi estudar o 
potencial médico do procedimento de stasis, Spock e Sarek começaram a 
trabalhar no terminal de computador de Sarek, e Kirk não tinha nada para 
fazer além de olhar, embora se cocasse para entrar em ação. 

Daniel Corrigan, parecendo um tanto pálido e de olhos inchados, mas 
nada pior pelo que tinha passado à noite anterior, estava ansioso para mostrar 
tudo a McCoy. — T’Par não me deixou trabalhar hoje, mas isso me deixa 
livre para lhe mostrar nossas instalações. 

— Eu gostaria de ver Remington primeiro — disse McCoy — e Amanda 
também, se não se importa. Ela não é paciente minha, mas é uma amiga... e 
mãe de um amigo íntimo... 

— Nenhuma desculpa necessária, Leonard — disse Corrigan, caindo no 
hábito vulcano de chamar pelo nome de batismo. Antes que os dois médicos 
saíssem, ele se voltou para os vulcanos. — Sorel permanecerá em isolamento 
até o memorial por T’Zan, que está marcado para o meio-dia de amanhã. 
Você é família, Sarek... 

— Nós estaremos lá — Sarek replicou — para honrar a memória de 
Lady T'Zan. 

Quando Corrigan e McCoy se foram, Kirk observou Spock e Sarek 
mexerem no terminal do computador em total harmonia, franzindo a testa 
em uníssono a cada nova tela que surgia, aparentemente sem a informação 
que eles procuravam. Dentro de meia hora, eles tinham passado pelos 
símbolos universais de computação e estavam chamando diagramas com 
notações que eram grego para Kirk... mas como ele compreendia os 
símbolos padrões gregos, então concluiu que era vulcano. 

Ele estava considerando sair para um passeio — indeciso devido ao 
intenso calor — quando uma mulher entrou no escritório de Sarek. Ela era 



espetacular, exatamente o tipo físico que fazia o sangue de Kirk pulsar em 
suas veias. Humana, loira, pequena, com um rosto macio e inocente e grande 
olhos azuis. Sua vestimenta leve de verão, embora a cobrisse do pescoço aos 
tornozelos, não escondiam os contornos de uma figura perfeita. 

Movia-se confiantemente, sem dúvida pertencia àquele lugar, e colocou 
uma pilha de fitas na mesa de trabalho. Olhando para os dois vulcanos, tão 
envolvidos em seu trabalho que nem notaram sua chegada, ela favoreceu 
Kirk com um sorriso. — Tal pai, tal filho. Esse é o filho de Sarek, não é? 

— Sim, e eu sou James T. Kirk. 
— Capitão da Enterprise. Prazer em conhecê-lo. Eu sou a assistente de 

Sarek, Eleyna Miller. 
Assistente de Sarek — isso significava um bom cérebro para 

acompanhar o belo exterior e o coração de Kirk bateu ainda mais rápido. Ele 
achava muito interessante esse tipo de mulher altamente inteligente que 
parecia poder conseguir o que quisesse apenas piscando seus grandes olhos 
azuis. Mas pensando bem, isso certamente não funcionaria na Academia 
Vulcana de Ciências. 

Nem Eleyna piscou para Kirk. Depois de um único sorriso, ela adotou 
uma compostura vulcana e aproximou-se do terminal do computador. — 
Desculpe-me, Sarek, posso interromper por um momento? 

— É claro — o pai de Spock respondeu, e seguiu apresentando seu filho 
à sua assistente. 

Dando a Spock o mínimo de reconhecimento, Eleyna perguntou: — 
Devo levar os trabalhos de seus alunos para corrigir no terminal de meu 
quarto, Sarek? 

— Não, você pode usar este. Nós não encontramos a informação que 
precisamos neste terminal e estamos indo para mais perto da fonte. 

Spock disse — Jim, nós vamos examinar os monitores na câmara de 
stais. A seção de engenharia foi incapaz de descobrir a fonte da pane, mas... 

— Mas você pode ver algo que eles não viram. Vá em frente, Spock. Me 
encontro com vocês depois. 

Quando eles se foram, Eleyna sentou-se em frente ao terminal e começou 
a programar no modo de revisão. Kirk perguntou: — Que tal almoçar antes 
que você comece a trabalhar nisso? 

Ela olhou para cima e o sorriso apareceu de novo. — Gostaria de poder, 
Capitão, mas ensinar à turma de Sarek me atrasou com meu próprio trabalho. 
Gostaria de ouvir sobre suas aventuras na Frota Estelar. Talvez possamos 
encontrar um tempo antes que deixe Vulcano. 

Mas ela não sugeriu uma hora e Kirk reconhecia uma dispensa polida 
quando ouvia uma. Ele as recebia de vez em quando, o bastante para não 



deixá-lo com um ego muito grande... então deixou o escritório de Sarek com 
apenas um pouco de pena. Eleyna Miller era a coisa mais atraente que ele 
tinha visto em Vulcano. 

O complexo da Academia era enorme, mas as direções eram bem 
sinalizadas em várias línguas. Kirk encontrou o caminho para o hospital 
facilmente e logo localizava Spock e Sarek com outro vulcano chamado 
Storn, estudando o interior do computador que tomava a parede e cujos 
painéis eles haviam removido. 

— Esses monitores não registraram nenhuma flutuação de força — Storn 
estava dizendo — e ainda assim a força falhou completamente. Isso não é 
possível. Existem muitas defesas. 

— Assim eu vejo — Spock disse. 
— Entretanto, até que encontremos a causa da falha de força — Sarek 

observou — não podemos garantir que não ocorra de novo. 
E sua esposa estará em perigo, assim como meu tripulante — pensou 

Kirk. — Droga, gostaria que Scotty estivesse aqui! 



DEZ 
 
Leonard McCoy começava a desgostar de sua segunda visita a Vulcano 

tanto quanto da primeira. Que diabos ele estava fazendo no funeral de uma 
dama vulcana que ele nunca encontrara? 

O importante era o número de membros da família que pudessem 
comparecer, Spock explicou, já ia entrando em detalhes sobre genealogia 
para mostrar como sua família e a de Sorel era parentes distantes, se McCoy 
não o impedisse ao resmungar: — Bem, eu não sou parente deles! 

— O senhor e o Capitão Kirk são convidados em nossa casa — Spock 
explicou pacientemente. — Convidados são, tradicionalmente, tratados 
como família. Por favor, compreenda que não se espera que nenhum de nós 
participe da cerimônia. Esse é o dever da família imediata, enquanto somos 
parentes bem distantes. Entretanto, quanto maior o número de parentes e 
amigos presentes na cerimônia, maior a honra da falecida. 

A dama com certeza tinha bastante honra — McCoy pensou enquanto 
olhava o auditório onde o memorial acontecia. Estava lotado. Ele e Jim 
estavam bem no alto numa das laterais. Algumas fileiras a frente, viu outro 
humano, Dr. M'Benga, a quem encontrara rapidamente ontem. Como 
McCoy, ele era um médico da Frota Estelar, mas passara os últimos três anos 
na Academia de Vulcano, aprendendo a tratar de vulcanos. Já havia um certo 
número deles na Frota, mas era quase impossível conseguir o alistamento de 
curadores vulcanos. Por isso havia o programa de treinamento de médicos 
humanos. 

Eu poderia ter usado alguém com esse treinamento quanto tive que 
operar o pai de Spock! — McCoy pensou. Mas ele conseguira, forçou-se por 
lembrar com orgulho merecido. Sarek estava, obviamente, com uma 
admirável saúde agora. 

A multidão já estava quieta, mas caiu em completo silencio quando Sorel 
e sua família apareceu na plataforma de baixo. Sua família mais próxima era 
pequena: Sorel, seu filho, sua filha e — McCoy ficou surpreso de ver — Dr. 
Daniel Corrigan. 

Por outra entrada no lado oposto veio uma figura pequena, mas 
imponente: T’Pau. Apoiada em sua bengala, a idosa matriarca vulcana 
aproximou-se da família e falou em um antigo dialeto ritual que o tradutor de 
McCoy interpretou como uma forma arcaica de inglês. 

— Tu chamas este estrangeiro de parente, Sorel? — Sua voz era puro 
desdém. 

Vulcanos sem emoção, pois sim! , pensou McCoy, lembrando-se como o 



preconceito desta mulher quase custara a vida de James Kirk. 
Antes que Sorel pudesse responder, Corrigan falou por si mesmo: — Eu 

não sou estrangeiro, T’Pau. Eu sou vulcano. 
Ele a forçava a responder e assim tomar conhecimento dele. — Você tem 

cidadania vulcana. Um pedaço de papel não muda seu sangue. 
A filha de Sorel deu um passo a frente, mas seu irmão de um lado e seu 

pai do outro, a trouxeram de volta. — Isso mesmo — pensou McCoy — 
deixe que ele mostre seu machado de batalha pessoalmente. 

— Sangue é sangue — o humano replicou. — O meu sustenta vida como 
o seu faz. Humanos e vulcanos são honrosas formas de vidas parecidas. Hoje 
eu vim honrar a vida de uma querida amiga, agora afastada de nós. Por que 
você veio aqui, T'Pau? 

Ela o encarou duramente por um longo momento. Então toda a atitude 
mudou. - 1\i falas sabiamente, Daniel Corrigan. Nós estamos aqui para 
honrar a memória de T'Zan. Sorel, tu fostes confortado por tuas crianças e 
teu irmão? 

Mas que diabos! — pensou McCoy. Nesse instante, recordou-se que 
quando a pressionara, ela o deixara dar em Jim aquela injeção que 
supostamente era tri-ox. — Você só tem que provar que não tem medo dela 
— concluiu e recostou-se para assistir o ritual fúnebre. 

O serviço fúnebre foi simples e contido, como ele acreditava que um 
enterro vulcano devesse ser. Spock explicara que nem Sorel nem sua família 
estariam sentindo a agudeza da dor recente, nem a falsa dormência que os 
humanos usualmente experimentam antes de aceitar uma perda. 
Supostamente eles já teriam sofrido, unidos num elo mental. Depois desta 
cerimônia, eles retornariam a seus deveres, sua dor superada e a perda aceita 
como se houvesse ocorrido há anos. 

McCoy esperava que fosse verdade. Não gostava da falta de resposta até 
agora sobre a falha na câmara de stasis. Deixava-o nervoso ter dois pacientes 
com a vida dependendo de uma máquina que podia falhar de novo. 

Apenas mais quatro dias e Amanda seria liberada. Isso trazia um certo 
alivio — ele gostava muito da mãe de Spock e já vira o bastante de sua 
interação com Sarek para saber que seu estranho casamento tinha uma base 
sólida. Deus proibisse que uma pane mecânica terminasse com esse 
relacionamento num momento em que prometi um novo começo. 

Quando a cerimônia terminou, as pessoas começaram a sair 
silenciosamente do auditório. Como Sarek, Spock e McCoy moveram-se em 
direção à saída, mas Jim Kirk foi para o lado oposto, em direção à família, 
na plataforma principal. Sarek notou e mudou de direção, dizendo: — É 
apropriado prestar respeitos à família. 



Enquanto caminhavam para a plataforma, um jovem vulcano aproximou-
se da família de Sorel. — Meus respeitos, Sorel. Eu sofro contigo. 

— Sendet — Sorel cumprimentou e McCoy lembrou-se de onde tinha 
visto o homem antes; perguntando sobre T"Zan no hospital. — Sua presença 
nos honra. 

— Mesmo? — O rapaz perguntou, suas feições finamente talhadas, mal 
evitando um sorriso de desdém. — Eu ficaria honrado em estar ao seu lado, 
como família, Sorel. 

McCoy captou o olhar do rapaz para T'Mir e a viu baixar os olhos. Isso. 
Um pretendente. Eles certamente fariam um casal bonito — pensou. A filha 
de Sorel era esguia e delicada e movia-se com a graça de uma bailarina. 
Embora ela mantivesse a dignidade vulcana em suas atitudes, McCoy não 
pode deixar de notar seus belos e expressivos olhos. É claro que ela os 
velava agora, caso eles mostrassem algo impróprio para a ocasião. 

Sendet era alto e bem constituído, com cabelos castanhos escuros e 
grandes olhos cercados de grossas pestanas negras. Ele tinha o tipo de beleza 
que McCoy invejara em sua juventude — O tipo que existia apenas para 
atrair todas as garotas por perto. Feições aristocráticas, sua mãe diria. 

McCoy há muito superara este tipo de inveja... então o que ele não 
gostava neste rapaz que nem ao menos conhecia? O orgulho, o ar de ser 
melhor do que aqueles a sua volta? 

Sorel estava dizendo: — Se seu lugar for entre nós no futuro, você será 
bem vindo, Sendet. Por hoje, nós apreciamos que compareça como colega e 
amigo de T'Zan. 

Quando Sendet moveu-se para o lado encarando T'Mir — que ainda se 
recusava a encontrar seus olhos — McCoy decidiu o que ele não gostava: a 
mente de Sendet estava, obviamente, em suas próprias preocupações, em vez 
de pensar na pobre mulher morta e nas necessidades da família. Ele vira este 
tipo de gente nos funerais lá na Geórgia, muito mais preocupadas em terem 
os lugares "certos" do que em consolar a sofrida família. 

Com Sendet fora do caminho, McCoy preocupou-se que Kirk pudesse 
destruir a paz que a cerimônia trouxera. E claro que provavelmente Kirk 
pretendesse apenas apresentar seus respeitos como representante da Frota 
Estelar... mas McCoy suspeitava que o Capitão tinha algo mais em mente. 

Com certeza, embora dissesse frases formais para Sorel e sua família, 
diretamente tiradas do Manual da Frota, a seca T’Pau era o verdadeiro alvo 
de Kirk. Ela estava parada de um lado, como se dissociando da família 
contaminada com um humano em seu meio. McCoy viu desaprovação em 
sua face quando o Dr. M'Benga parou para expressar sua simpatia. 

O que aconteceu ao IDIC? — McCoy pensou, enquanto sentia os olhos 



de T’Pau caírem sobre ele e olharem para algo além, como se ele não 
existisse. M'Benga saiu sem se aproximar de T’Pau, e McCoy não tinha 
nenhuma vontade de tentar falar com ela. Mas James T. Kirk após suas 
palavras formais à família de T'Zan foi direto pela plataforma em direção à 
matriarca vulcana. 

— T’Pau. Nos encontramos de novo. 
Apenas quando falou, ela se dignou a olhá-lo e, por um momento, 

McCoy achou que se recusaria a reconhecê-lo. Finalmente ela falou, como se 
o estivesse acusando de um crime. — Você vive, James Kirk. 

— Não graças a você — Kirk replicou com uma calma forçada. 
Como se não houvesse escutado, T’Pau olhou para além de Kirk, para 

Spock e McCoy. — Você vive e Spock vive. — McCoy sentiu os olhos dela 
o atingirem como se fossem o facho de um phaser. — Humanos desdenham 
nossas tradições. — E ela se virou, afastando-se. 

Seu passo lento não a levou muito longe antes que Kirk se recobrasse da 
afronta — mas ele deu apenas um passo antes que McCoy o pegasse pelo 
braço. — Jim, deixe estar. 

— Droga, Magro, eu estava dando a ela uma chance de pedir desculpas! 
O que aconteceu com o respeito vulcano à vida? 

— Nós não compreendemos todas as suas tradições. Sem dúvida, eles 
respeitam algo mais que a vida. Assim como você, então não venha com 
histórias se o que T’Pau considera sagrado não é a mesma coisa que você 
considera. 

A raiva de Kirk cedeu, mas disse: — Eu pensei que a lógica deveria 
afastar o preconceito. 

— T’Pau é da velha geração — McCoy observou. — Olhe a sua volta, 
nós somos aceitos por todo mundo mais. Suas ações irão se refletir em todos 
os humanos que vivem aqui, muito depois de irmos embora com a 
Enterprise. 

— Você está certo, Magro — disse Kirk. — Mas... eu gostaria de dar 
uma lição nessa mulher algum dia! 



ONZE 
 
Depois da cerimônia fúnebre, a maior parte da audiência voltou ao 

trabalho. A companheira de Soton, T’Pree, estivera na primeira fila, junto 
com primos, tias, tios, o avô de Sorel e parentes de T'Zan. Essa extensa 
família, T'Mir explicara a Corrigan, iria agora para casa, para uma refeição 
tradicional. 

Corrigan conhecia todas aquelas pessoas, embora algumas delas apenas 
de cerimônias de parentes de Sorel há uns quinze anos, quando tinha se 
sentado no banco dos amigos e não participara do banquete. Pela primeira 
vez, pensou se eles achavam que um dos parentes masculinos de Sorel 
deveria ter feito o papel de irmão. Nenhuma dúvida passou por sua mente 
quando enfrentou T’Pau: se Sorel o queria, ele estaria lá por seu amigo. Mas 
a desaprovação da família poderia recair sobre Sorel... 

Pode sentir a desaprovação fria de Sendet, mas a ignorou porque o 
vulcano não era um membro da família. O rapaz finalmente afastou seu olhar 
gelado de Corrigan e disse para T'Mir: - Temos de conversar logo, agora que 
você retornou a Vulcano. 

— Nós não temos nada a discutir, Sendet - ela replicou, sua voz gentil 
como se falasse com uma criança que não queria ferir, mas que ainda assim 
tivesse de desencorajar. 

— Passaram-se sete anos, T'Mir. Nós dois já somos maduros. Seu pai... 
— Sendet, esta não é a hora, nem o lugar - Sorel o interrompeu. — A 

família deve ir. 
Os olhos de Sendet caíram sobre Corrigan mais uma vez. — Você chama 

esse estrangeiro de família e insulta um membro de um dos clãs mais nobres 
de Vulcano? 

Soton de um lado e T'Mir do outro, moveram-se para flanquear Corrigan. 
Soton disse: — Não há ofensa quando esta não é aceita. 

T'Mir acrescentou — A nobreza está nas ações, não no nome. 
Ambos citavam Surak. Sendet não podia responder sem negar a tradição 

vulcana. Era óbvio que Sorel não iria convidá-lo para a refeição tradicional... 
e o clã se juntava para apoiar o pequeno grupo familiar. 

Spelak, o avô de Sorel, aproximou-se. Era tão velho quanto T'Pau, e tão 
imponente quanto, com os mesmos inescrutáveis olhos negros de Sorel ainda 
claros e alertas na face que parecia um pergaminho devido a idade. 

— Sendet - ele disse regiamente - você veio para honrar sua colega. Não 
permaneça para desonrar a si mesmo. O que acontece agora é entre a família. 

Sendet não podia desafiar esse comando imperioso. Sem mais outra 



palavra, ele se virou e afastou-se. 
Spelak voltou-se para Corrigan, que preparou-se para enfrentar uma 

dispensa semelhante. Ele estava determinado a não desgraçar a escolha de 
Sorel com uma amostra de emoção, não importando o que o velho dissesse. 

— Daniel, você trouxe honra para nossa família hoje. T'Pau o testou e 
você passou no teste. 

Corrigan forçou-se para esconder o espanto e não permitiu que o humano 
"obrigado" passasse por seus lábios. Em vez disso, ele replicou formalmente: 
— Eu fui o honrado, Spelak. 

A boca do velho torceu-se, quase sorrindo: — Você é bem-vindo como 
qualquer um do nosso sangue. Eu o chamarei alegremente de parente. 

Ele deixou Corrigan com T'Mir e regiamente virou-se para falar com 
Sorel. T'Mir inclinou-se e sussurrou: — Agora ninguém pode objetar, não 
importa o que você faça. 

Entretanto Corrigan não pretendia fazer nada que fosse ofensivo. Ele 
tinha vivido em Vulcano mais da metade de sua vida, falava a língua com 
todas as suas nuances, embora nunca tivesse perdido seu sotaque, e sabia 
quais comidas no banquete poderia comer e como fazê-lo. 

A conversação fluiu prazerosa e Corrigan esqueceu de tentar manter a 
formalidade quando ele e Sorel foram interrogados sobre seu trabalho. 
Estava claro que os parentes de Sorel estavam tão prontos quanto sua família 
imediata a aceitar Corrigan e alegrar-se com as diferenças. T’Pau, 
felizmente, não estava lá. 

Quando deixavam o banquete, a tia de Sorel, T’Preya, parou para falar 
com Corrigan. — Como pode não estar casado, Daniel? Você pode não ter a 
necessidade vulcana de uma união, mas certamente seria beneficiado pelo 
companheirismo de uma esposa. E crianças... 

— Meu trabalho é satisfatório - ele replicou — e ocupa a maior parte do 
meu tempo. Eu não tenho objeções em me casar, T’Preya, mas você deve 
compreender que minhas escolhas são extremamente limitadas... 

— Absolutamente - ela insistiu. — Você está estabelecido em sua 
profissão, tem boa saúde e bom caráter, qualquer mulher elegível certamente 
ficaria honrada em tê-lo como marido. Não se preocupe, a família encontrará 
alguém conveniente. 

— Oh, não - Corrigan disse para T'Mir quando T’Preya os deixou. — Já 
é ruim o bastante ter seu pai tentando me casar. O que faço se toda a família 
entrar no assunto? 

T'Mir olhou dentro de seus olhos, no seu nível, já que tinham a mesma 
altura. — Eu acredito que posso salvá-lo de ser leiloado no mercado de 
casamentos, Daniel. Deixe-me falar com meu pai sobre isso, porque penso 



ter uma solução aceitável. 
Corrigan e Sorel passaram o resto do dia cuidando dos pacientes, juntos 

ou separadamente. Amanda e Remington ainda estavam sendo monitorados 
visualmente, já que a fonte da pane não fora localizada. Tudo estava normal 
nas câmaras de stasis, assim como com os outros pacientes. Depois de suas 
rondas finais, ambos os médicos se acharam livres para irem para casa. 

T'Mir estava com seu pai no consultório quando Corrigan parou para 
dizer boa noite. — Eu andarei com você até sua casa, Daniel - ela disse — e 
lhe contarei minha solução para seu problema. 

— Problema? 
— Tia T’Preya. 
— Oh, eu havia esquecido disto. Por favor, venha comigo e me conte seu 

plano. 
Mas enquanto eles andavam ao luar, a conversa de T'Mir era sobre outras 

coisas - seu aprendizado, suas experiências em outros mundos, as amizades 
que fizera com os aprendizes de diversas raças, com quem passara os últimos 
sete anos. 

Corrigan vivia num complexo de apartamentos disponível para os 
empregados e integrantes da Academia - tinha, de fato, vivido no mesmo 
pequeno apartamento em todos seus anos em Vulcano porque nunca 
precisara de nada mais elaborado. Ele trouxera consigo poucas coisas da 
Terra e não tinha a licença diplomática que permitira a Sarek e Amanda 
transportar pesadas peças de mobiliário através da Galáxia. 

O maior item que Corrigan trouxera da Terra fora uma pintura, um navio 
alto no oceano, navegando nos vagalhões formados pelo vento. Vulcano não 
tinha oceanos. Ele se lembrava o quanto T'Mir ficara fascinada com a pintura 
quando criança, exigindo histórias sem fim sobre seu ancestral que fora um 
marinheiro. Quão desapontada ela ficara ao saber que Corrigan não havia 
navegado pessoalmente naquele navio! 

Quando entraram no apartamento, T'Mir foi imediatamente olhar a 
pintura, como sempre fazia. Corrigan entrou na pequena unidade que era a 
cozinha, dizendo: - Nós certamente não precisaremos de uma refeição depois 
daquele banquete de hoje, mas tenho alguns dos biscoitos que você gosta e 
farei um pouco de chá. 

— Eu preferia conhaque, Daniel. 
Surpreso, Corrigan pegou os copos e serviu a bebida para os dois. T'Mir 

ainda estava em frente à pintura. — Eu viajei num navio, ela disse. 
— O quê? 
— Na Terra. Há dois anos, nós tivemos um mês de licença lá. Os outros 

estudantes suspeitaram que eu houvesse enlouquecido - uma vulcana 



desejando navegar no oceano? Mas eu descobri que ainda há navios 
viajando, a maioria para turistas e pessoas em férias, como há alguns navios 
de carga. Eu acho que... talvez a nave em que viajei estivesse 
contrabandeando alguma coisa que não devesse ser transportada. 

— T'Mir!  
— Fui navegar como um membro da tripulação - ela explicou, — e esse 

foi o único navio onde não riram de mim. Eles não questionaram minhas 
credenciais e eu naveguei da Itália para a Irlanda do mesmo modo que seu 
ancestral fez. 

— O que você achou? - Corrigan perguntou. 
— Eu passei a maior parte da viagem completamente molhada. Era 

impossível me manter aquecida. Minhas mãos se cortaram de tanto enrolar 
cordas. E... eu não trocaria essa experiência por dez viagens confortáveis 
numa nave estelar. 

Eles estavam parados lado a lado, em frente à pintura. Agora T'Mir se 
virava para Corrigan... e ele estava, de repente, completamente consciente de 
sua presença invadindo seu espaço particular. Ele corou - por nenhuma 
razão, exceto por compreender que cometera um grande erro. Não mais 
poderia brincar de tio com a filha solteira de seu melhor amigo. Embora 
T'Mir tivesse a mesma aparência de sete anos atrás, durante este período a 
natureza soprara vida na face esculpida de sua beleza. Ela atingira sua 
maturidade sexual. 

Corrigan não poderia mais pensar em T'Mir como uma criança; ele 
estava por demais consciente dela como mulher, uma mulher desejável... 

Ele se afastou, mas ela o seguiu, permanecendo dentro de sua área. É 
claro que ela não tinha idéia do que estava fazendo com ele... 

— T'Mir, eu acabei de lembrar de alguns trabalhos que andei 
negligenciando nesses últimos dois dias... 

— Isso esperará até amanhã - ela replicou. — Hoje eu devo dar a 
resposta a seu problema. 

— Oh, sim - ele disse com uma risada forçada, afastando-se dela para 
sentar no canto do sofá. — Diga-me como manter T’Preya longe das minhas 
costas. 

Ele esperava que T'Mir escolhesse a cadeira oposta, deixando o pequeno 
baú que servia de mesa entre eles. Em vez disso, ela sentou-se bem ao lado 
dele no sofá. Poderia ela saber seu efeito sobre ele? Corrigan sentia um mal-
estar, não ousando permitir que T'Mir percebesse que sentia-se atraído por 
ela como mulher, destruindo sua amizade para sempre. 

Nervoso, ele começou a falar. — Se você não aparecer com uma 
solução, cada mulher humana que vier a Vulcano vai se achar sendo jogada 



para mim. 
— Por que você pensa apenas em mulheres humanas, Daniel? Hoje, até 

mesmo T’Pau admitiu que você era vulcano. 
— Nenhuma mulher vulcana iria... - O que ele estava dizendo? Nunca se 

permitira pensar em mulheres vulcanas... antes. 
Os doces olhos de T'Mir o estudaram sobre seu copo de conhaque. — Eu 

posso não ter herdado o P.E.S. de um curador, mas tenho o bastante, Daniel, 
o bastante para saber que você me deseja, mas tem medo de falar. Eu 
também tinha medo, medo de que você não me desejasse, que você não 
pudesse me ver como algo mais que a filha de seu amigo. 

— Você é a filha do meu amigo - ele disse. — Se seu pai soubesse... 
— Meu pai disse que você podia ser difícil de persuadir. 
— Sorel sabe? - Ele quase cuspiu seu conhaque e colocou o copo 

cuidadosamente sobre o baú, tentando controlar o tremor das mãos. 
— Daniel, nossa família mantém a tradição. Eu procurei a permissão de 

meu pai hoje. Ele ficou muito satisfeito. Se você concordar, ele vai me 
oferecer a você como companheira e esposa. 

— Sorel ficou... satisfeito? - Um choque atrás do outro. 
— De verdade. Daniel, você é o único homem com quem sempre quis 

me casar. Quando você estava... envelhecendo tão rapidamente, por que você 
acha que deixei Vulcano? Eu sabia que minha maturidade viria logo e não 
queria ser pressionada a um casamento enquanto você estivesse vivo. Se 
você e papai não tivessem encontrado a cura, eu não teria voltado a 
Vulcano... até você morrer. 

— T'Mir! Estas são fantasias infantis. 
— Não - ela disse firmemente. — Papai não uniu Soton ou eu quando 

crianças porque a escolha livre que ele fez de nossa mãe foi muito feliz. 
Soton achou facilmente alguém cuja mente era compatível com a dele... 
como eu achei. Eu sabia desde pequena porque você desistia de todas as 
oportunidades de se casar: você esperava que eu crescesse. Agora... é a hora, 
Daniel! 

— Não posso acreditar nisso - Corrigan murmurou, embora sua 
experiência através do elo mental do encontro de Sorel e T'Zan dissesse que 
era mesmo possível... mas entre uma vulcana e um humano? 

— Com certeza você sentiu isso - T'Mir sussurrou — quando nossas 
mentes se tocaram brevemente no elo com papai. Confirmou o que eu sabia 
desde que tive idade bastante para compreender. 

— Mas e quanto a Sendet? - Ele perguntou, repentinamente 
compreendendo a fonte do ressentimento do rapaz. 

— Sendet? Ele não tem nada a ver conosco. 



— Obviamente ele acha que tem. Com você, de qualquer jeito. 
— Sendet não quer a mim, Daniel; ele quer unir sua família à nossa. 

Seus pais tentaram persuadir papai e mamãe a me unir a ele quando 
tínhamos sete anos. Mas meus pais estavam determinados que meu irmão e 
eu fôssemos livres para escolher. Antes de eu deixar Vulcano, Sendet tentou 
de novo me persuadir a me unir a ele. Eu esperava - ela completou 
suavemente — que quando eu voltasse ele já tivesse encontrado outra. Ele 
esta correto em dizer que é de uma família antiga e honrada. Há muitos 
vulcanos para quem isso é de máxima importância; Sendet poderia 
facilmente fazer um bom casamento. 

— Ainda assim seus pais não a encorajaram a escolhê-lo? 
— Eles nunca tentariam me persuadir contra minha vontade. Além disso, 

eles reconhecem que o apego de Sendet às tradições são em formas e nomes, 
não em ações e crenças. Daniel, eu não desejo Sendet, e não desejo gastar 
meu tempo com você falando sobre ele. Vamos planejar nosso futuro juntos. 

— T'Mir, sou velho o bastante para ser seu pai. 
— Não mais. Você viverá por muitos anos, forte e saudável. É ilógico 

colocar objeções nas quais não acredita, Daniel. Isso não é um exercício 
hipotético. Irei me unir a você, nunca e sempre tocando e sendo tocada. 

Ele podia sentir seu próprio vazio ansiando por ser preenchido pela doce 
presença de T'Mir. Não queria discutir - ela estava certa quanto a ele levantar 
objeções apenas pró-forma, querendo ser persuadido delas. Isso era ilógico. 
— Eu... serei companheiro e marido para ti, nunca e sempre tocando e sendo 
tocado. 

Embora seus lábios não o fizessem, os olhos de T'Mir sorriram. Amanhã 
- ela disse. — Devemos nos unir amanhã, antes que a companheira de meu 
irmão parta. Papai, Soton e T’Pree irmão testemunhar. Papai ajudará a nos 
unir se for preciso, mas eu não acho que qualquer ajuda será necessária. 

Corrigan olhou dentro dos olhos de T'Mir e viu a promessa de um futuro 
com que ele nunca se atrevera a sonhar. O vazio que reconhecia em si desde 
que T’Par o afastara do elo familiar seria preenchido. Apenas agora ele podia 
admitir o quanto queria isso. 

— Eu te amo - disse, reportando-se ao termo humano. 
— Eu tenho estima por ti - T'Mir replicou, usando termos vulcanos, 

cujos níveis de significado só agora Corrigan começava a compreender. -Até 
amanhã, Daniel. 

— Amanhã - ele respondeu... e a beijou. 
Ela aceitou o gesto e respondeu colocando os braços à sua volta, 

exatamente como deveria ter visto mulheres humanas fazer na vida real ou 
em representações. Mas era mera aceitação, e não o momento para ensinar-



lhe o que beijar significava para os humanos, 
Ele a liberou e sorriu diante de seu olhar questionador. — Fica muito 

melhor que isso. 
O sorriso encontrou seus lábios desta vez. — Eu sei... embora nunca 

tenha experimentado este toque antes. Depois de amanhã você me ensinará, 
Daniel, e eu lhe mostrarei os modos vulcanos. Mas devo ir para casa agora. 

Ele concordou. — Eu devo realizar uma cirurgia pela manha e tenho 
uma agenda cheia. Assim como Sorel. Mas à noite... 

— Sim, Daniel. Até amanhã à noite, meu futuro marido. 
Ela o deixou. Ele resistiu à urgência de prolongar o contato, 

acompanhando-a até em casa. Não era um costume vulcano, já que desde os 
tempos das Reformas não havia nenhum tipo de crime em Vulcano. Dentro 
da cidade, uma mulher ou uma criança, estava segura sozinha a qualquer 
hora do dia ou da noite. 

Não havia trancas na porta de Corrigan, ou em qualquer outra porta em 
qualquer casa, porque nenhum vulcano invadiria a privacidade alheia sem 
convite. Apenas áreas como as câmaras de stasis, onde uma intrusão 
inadvertida poderia causar dano ou morte, eram trancadas. 

Quando T'Mir se foi, Corrigan preparou-se para dormir, sabendo que 
precisaria de cada técnica de meditação que aprendera para acalmar seu 
coração agitado. A face refletida no espelho do banheiro era tão pouco 
atraente quanto sempre. Ele era o mesmo homem baixo, atarracado e careca 
de uma hora atrás... mas T'Mir o desejava. 

A felicidade inundou os olhos azuis refletidos no espelho. Corrigan 
olhou para a imagem e riu alto com alegria. 



DOZE 
 
Na manhã seguinte James T. Kirk foi o último a tomar banho antes de 

voltarem para a Academia. Spock estava pronto, e McCoy se vestia quando 
Kirk atravessou devagar o quarto principal, um céu sereno em azul e verde, 
um agradável contraste com o bege e branco do resto da casa. O toque de 
Amanda era extremamente evidente ali. Uma holografia da jovem Amanda 
segurando o bebê-elfo Spock sorria da cômoda. Na parede sobre a cama 
estava pendurada uma cabeceira de latão - outra antigüidade, julgando pelos 
amassados nas laterais. 

Sarek já havia saído para dar sua aula da manhã, então não havia pressa. 
Spock levaria Kirk e McCoy de carro, porque, embora eles começassem a se 
acostumar com o ar e a gravidade, os humanos ainda não desejavam 
enfrentar uma longa caminhada sob o sol inclemente de Vulcano. 

Kirk sentia-se bem nesta manhã - melhor do que esperava, na verdade, 
porque se não fosse por esta falha de força inexplicável pendendo sobre suas 
cabeças, ele e McCoy teriam passado a noite descobrindo a vida noturna de 
ShiKahr. Ele estava certo que haveria alguns lugares interessantes perto da 
Academia, com sua mistura de estudantes, professores e empregados vindos 
de centenas de mundos diferentes. 

Em vez disso, eles haviam passado uma inesperada noite agradável com 
Spock e Sarek. Depois da última aula de Sarek, voltaram para casa para uma 
boa refeição, então sentaram-se na sala principal da casa, conversando. 
McCoy, Kirk notou, restringiu-se a apenas um copo de vinho - o doutor, 
também, dividindo o sentimento que estavam "sob alerta". 

Mas não houve qualquer chamado, e Kirk e McCoy contaram as 
histórias que não eram confidenciais sobre as missões da Enterprise, 
especialmente as aventuras onde Spock tivera um papel heróico. É uma pena 
-Kirk observou - que não possamos lhe contar as melhores histórias. 

— Eu compreendo - disse Sarek. — Porque os detalhes são secretos, eu 
não posso lhes contar sobre a vez que Amanda quase me trocou por um 
punhado de cristais de dilithium. Entretanto - ele continuou tranqüilamente 
enquanto os dois humanos engoliam o susto,— posso lhes contar sobre a vez 
que fomos mandados para negociar lathium com um governante dorkasiano. 

— O que é lathium? - Kirk perguntou. 
— É uma planta - McCoy replicou — que por um século era a única 

fonte de soro de apoio ao sistema imunológico. A versão química foi 
finalmente sintetizada há uns vinte e cinco anos atrás, mas até então as raras 
fontes naturais eram a maior esperança para as vítimas de falha no sistema 



imunológico. 
— Sim - disse Sarek. — Nossa missão aconteceu quando lathium era a 

única fonte conhecida. Spock tinha começado a escola, então o deixamos aos 
cuidados de minha mãe. A Federação decidira mandar uma delegação de 
Vulcano porque os dorkasianos tinham escorraçado os primeiros delegados 
como sendo fracos e insignificantes. Sua idéia de entretenimento agradável é 
o combate corpo-a-corpo; eles medem mais de dois metros e tem uma força 
compatível com o tamanhão. 

— A Federação também queria que o chefe da delegação levasse sua 
esposa na missão porque houvera algumas dificuldades na malograda 
primeira missão quando o embaixador insultou Malko, o senhor de guerra, 
recusando a mulher dorkasiana que lhe foi oferecida como presente. 

Kirk riu. — Costumes e hábitos. Eu já tive a minha cota desses 
problemas. 

— Problemas? - McCoy perguntou. — Me parece que você apenas 
pegaria a moça em questão e sairia correndo, Jim. 

— Há outros problemas de costumes locais, Magro. Posso me lembrar de 
você se escondendo atrás de mesas, cadeiras e jarros de plantas quando nos 
transportamos para Solaris Três. Todo o planeta é uma colônia de nudismo - 
Kirk completou para o esclarecimento de Sarek. — Nenhuma roupa 
permitida - eles acreditam que é um sacrilégio cobrir a obra da natureza. 

— Como me lembro, foi você que insistiu em carregar o tricorder -
McCoy grunhiu — e colocado numa posição muito incomum. Por que você 
não deixa o embaixador continuar sua história? 

Sem se perturbar, Sarek continuou. — Nós acreditamos que já que eu 
tinha uma esposa, os dorkasianos achariam redundante me oferecerem outra. 
Quanto ao combate físico... embora esperássemos escapar disso, um grupo 
de vulcanos teria a força necessária para evitar as derrotas vergonhosas 
sofridas pelos humanos. Nós achamos que havíamos antecipado todos os 
problemas possíveis, e seriamos capazes de negociar um acordo comercial. 

— O que aconteceu? - Spock perguntou. - O senhor nunca me contou 
sobre esta missão, pai. Eu era muito jovem... mas lembro-me que você 
voltou para casa com os vestígios de um... olho roxo. 

— Verdade, mas também voltei para casa com sua mãe. 
— Oh, não - Kirk riu — acho que sei o que vem aí. O senhor de guerra 

pensou que você levara Amanda como um presente para ele? 
— Você deveria considerar uma carreira no serviço diplomático, Jim -

disse Sarek. — Isso foi precisamente o que ele pensou e ninguém antecipara 
isso. Malko preparou um... divertimento... noturno para a delegação 
diplomática. Já que é um costume universal, e nós não tínhamos jeito de 



saber que a estrutura parceiro-étnica da comunidade nativa permitia-se em 
público o que, em nossa cultura, consideramos atividades particulares... 

— Então virou uma orgia - McCoy interpretou. 
— Acredito ter dito isso - Sarek respondeu. — Quando a delegação 

diplomática mostrou-se relutante em participar, e quando Malko não foi 
presenteado com o presente que ele previra, ele tomou o assunto - e Amanda 
- em suas mãos. Naquela sociedade só havia uma resposta que eu podia dar. 

— O senhor... teve que lutar por mamãe? - Spock perguntou, sua voz 
demonstrando seu descrédito admirado. 

— Você preferiria que eu permitisse que Malko a levasse, Spock? Spock 
engoliu em seco. — Certamente havia alternativas lógicas... 

— Malko estava inebriado. Ele estava determinado a ter o que queria, 
imediatamente. Não desejava negociar... e sua mãe não desejava se tornar 
um dos termos do acordo comercial. Diga-me, Spock - o que você teria 
feito? 

— Sua missão... 
— Você teria trocado sua mãe pelo lathium? 
— Não, é claro que não. Mas atacando seu anfitrião...! 
— Criou uma distração. No meio da batalha resultante, um de meus 

ajudantes chamou a nave estelar que nos trouxera ali, e fez com que retirasse 
a todos nós dali. Não antes que Malko e eu infligíssemos consideráveis 
danos um ao outro.... e Amanda demonstrasse a Malko que ela não era a 
maleável concubina que ele pensara. De fato, ele concluiu que uma mulher 
tão espirituosa só podia ser uma feiticeira! 

— Então sua missão falhou - Spock disse. Kirk gostaria de esganá-lo por 
obstinadamente não compreender o sentido da história de seu pai, mas Sarek 
continuou imperturbável. 

— Não mesmo - ele disse. — Malko decidiu que qualquer homem com a 
temeridade de tomar sua mãe como companheira para toda a vida -"domá-la" 
foi o termo que ele usou - era um herói para ele. Minhas ações ganharam seu 
respeito, e o tratado foi concluído para a satisfação de ambas as partes. 

— Essa foi uma de suas primeiras missões - Kirk observou. — Aqueles 
de nós que contactam novas raças encontram muitas surpresas a princípio, 
até que ganhemos alguma experiência. Então as surpresas podem vir mais 
espaçadamente, mas nunca param. 

— Elas nunca param - Sarek concordou. — Neste sentido, seu trabalho e 
o meu, quando estou agindo como embaixador, são muito parecidos. 

Kirk olhou para Spock, pensando se seu amigo Vulcano estava realmente 
ouvindo o que seu pai dizia - porque era claro que o trabalho de Spock à 
bordo da Enterprise era muito similar ao de Kirk. Mas Spock sentava 



impassível, agora, ouvindo polidamente sem comentários. 
— Carl Remington, o rapaz que colocamos em stasis, Kirk continuou — 

enfrentou uma dessas surpresas em seu primeiro grupo de desembarque. Eu 
o levei junto para ver como ele se comportava. Não deveria ser muito 
perigoso já que tínhamos Spock conosco e mais três seguranças. 

— O planeta não era mapeado, era rico em minerais, mas com variedade 
de grandes formas de vida, embora os sensores não mostrassem sinais de 
formas de vida - Spock explicou. — Nós devíamos explorar diversas áreas 
para determinar se o planeta poderia ser aberto para mineração e 
colonização, ou se já era ocupado por seres inteligentes, mesmo que 
primitivos. 

— Nossos dados eram ambíguos - disse Kirk. — Havia uma criatura do 
tipo de um gato grande que vivia em grupos mas não construía abrigos. O 
tradutor interpretou seus sons como uma possível linguagem, e o 
computador pediu por mais exemplos. Então era isso que os diversos grupos 
de desembarque tentavam fazer chegar perto das criaturas com os tricorders 
e gravar sons suficientes para o computador e o tradutor interpretarem. Se 
fosse uma linguagem, a Enterprise colocaria uma bóia de aviso em órbita, e 
o planeta seria deixado para desenvolver-se sozinho. 

— Era um belo lugar - clima ameno, sol quente, brisas suaves. Sabíamos 
que as criaturas-gato caçavam alguns dos outros animais, mas faziam isso 
aos pares, trazendo a presa para que todo o grupo aproveita-se. Não houve 
registro de nenhum outro grande predador e... eu acho que me descuidei - 
Kirk admitiu. — Nosso grupo circulou um bando que estava ocupado 
comendo. Isso deveria significar que eles acabariam de comer, fariam um 
bocado dos ruídos que queríamos gravar e então iriam todos dormir. 

— Esse era seu comportamento observado - Spock explicou. Nesse 
grupo em particular, no entanto, um deles não estava comendo. Ficava 
levantando a cabeça e cheirando o ar. Então gritava algo, andava de um lado 
para o outro e gritava de novo. 

— Estava fazendo isso perto do lugar onde eu estava - Kirk continuou. 
— Eu vi a chance de gravar alguns novos sons que o tradutor não tivera 

para trabalhar antes, então engatinhei o mais perto que pude. Remington 
estava bem a minha direita, o único membro do grupo de desembarque que 
eu podia ver. Não nos atrevíamos a usar os comunicadores, porque as 
criaturas-gato poderiam nos ouvir. Estávamos todos banhados em spray anti-
cheiro, é claro, e enquanto as criaturas não nos vissem ou ouvissem, 
estaríamos perfeitamente a salvo. 

— Eu acenei para Remington, sinalizando para que ele se aproximasse e 
gravasse de seu angulo. Ele balançou a cabeça e gesticulou para que eu 



voltasse! Isso me chateou - esse garoto recém-saído dos cueiros não estava 
apenas desobedecendo uma ordem do capitão, mas estava tentando dar suas 
próprias ordens ao capitão! 

— Você deveria ter ouvido - intercedeu McCoy. 
— É, bem - nunca se é muito velho para aprender. Eu deveria saber que 

com seu excelente histórico da Academia, Remington seria a última pessoa a 
ser insubordinada. Mas não sabia o que as ações da criatura-gato 
significavam, então mandei Remington para frente de novo. Ele balançou a 
cabeça novamente, e começou a engatinhar em minha direção. 

— Agora eu estava ficando zangado. Esse era o primeiro grupo de 
desembarque do rapaz, e ele estava agindo como se estivesse no comando. 
Eu tentei acenar para que ele voltasse, ficando de joelhos e quando o fiz, 
ouvi aquele horrível guincho atrás de mim. 

— Eu me virei - e ali estava um filhote! Uma pequena criatura-gato, 
talvez um quarto do tamanhão dos outros, olhando para mim com os olhos 
grandes e aterrorizados e gritando pela mãe e mamãe, é claro, era aquela que 
não estava comendo! Ela veio subindo a colina para ver o que estava 
atacando o filhinho e lá estava eu, um monstro alienígena a seus olhos, entre 
ela e seu bebê! 

— Nós tínhamos phasers, é claro, colocados em tonteio. Agarrei o meu, 
mirei - e ela me acertou como um torpedo fotônico antes que eu pudesse 
atirar. Meu phaser saiu voando para Deus sabe onde, e eu rolei, a dor de 
costelas quebradas tomando conta de mim, antes que começasse a queimar 
no lugar que ela arrancou a pele do meu peito. Eu não estava em condições 
de lutar - mal podia me mover. 

— Remington manteve a calma - eu ouvi seu phaser disparar, mas a 
criatura-gato apenas balançou a cabeça e miou. O seu sistema nervoso era 
diferente; o "tonteio" de um phaser não a derrubava! 

— Enquanto isso, o bebê gritava e a mamãe estava pronta para me 
acertar - e eu sei o que Remington estava passando. Ele tinha ordens de não 
matar nada naquele planeta. E se ele não impedisse a criatura-gato, ela ia 
matar seu capitão! Os outros membros do grupo de desembargue estavam a 
caminho - assim como as outras criaturas-gato! Não há tempo a perder, e eu 
não posso ajudá-lo... 

— Então e o vi começar a correr. Eu tentei gritar - mas não podia 
respirar fundo com as costelas quebradas me machucando. Ele correu para o 
filhote, gritando como um banshee à morte! 

— A mãe se afastou de mim para defender seu bebê. Remington o pegou 
- tendo seus braços arranhados no processo - e jogou o filhote para a mãe. 
Ela tirou um tempo pra examinar seu bebê e nessa hora nossa equipe de 



segurança entrou em cena. Eles viram que o tonteio do phaser não 
funcionava, mas tinham uma rede de arpão e sabiam como usá-la. Os três 
guardas de segurança atiraram aquela rede na frente das criaturas-gato que 
chegavam, enquanto Spock chamava a Enterprise - e fomos todos 
transportados dali antes que os gatos conseguissem se livrar da rede! 

— Se você apenas tivesse se lembrado que o Sr. Remington vem de um 
planeta preservador da vida selvagem... - Spock começou. 

— Sim, eu sei - Kirk replicou. — Eu deveria ter me lembrado que ele 
sabe mais sobre animais selvagens que eu. Mas ele salvou o dia e seu 
capitão, e ganhou uma comenda em seu primeiro grupo de desembargue - e 
descobriu-se que as criaturas-gato tinham uma forma primitiva de 
linguagem. Então nós não matamos nenhuma criatura inteligente, e o planeta 
foi colocado em quarentena para que se desenvolva naturalmente. E exceto 
por Magro ficar me xingando por quase conseguir ser morto de novo, tudo 
terminou bem. 

— Me parece - disse Sarek — que o seu Sr. Remington é uma adição 
muito valiosa para sua tripulação. 

Kirk concordara. Essa manhã, enquanto tomava banho, desejou de novo 
que nada desse errado no tratamento do rapaz. Mesmo que o stasis 
regenerasse seus nervos, ainda havia o perigo de que os curadores não 
fossem capazes de alcançar sua mente e trazê-lo de volta. Não - muito cedo 
para se preocupar com esse problema. O sistema de stasis parecia estar 
funcionando bem novamente, depois da perda de força... 

— Jim! Jim, pode me ouvir? Jim\ 
Uma batida na porta do banheiro e a voz de McCoy. Kirk desligou a 

água. — Sim, Magro - o que é? 
— A Academia acabou de ligar. Houve outra falha de força! Vista-se e 

venha! 
Kirk livrou-se apressadamente da toalha, e enfiou suas coxas ainda 

molhadas na roupa. Quem era dessa fez? Amanda? Remington? Ou... 
ambos? 



TREZE 
 
Sarek terminou sua aula da manhã e retornou a seu escritório. Eleyna 

esperava pelos deveres que ele acabara de recolher. 
O computador estava ligado, mas a tela estava em branco. Não havia 

nenhum disquete no drive. 
— Você terminou seu trabalho, Eleyna? - Sarek perguntou. — Por favor, 

sinta-se livre para usar meu terminal; enquanto eu tiver hóspedes não estarei 
trabalhando em meus projetos. 

— Obrigada, Sarek - ela replicou. — Eu corrigirei esses trabalhos 
primeiro, e então voltarei ao meu projeto. 

— Meu filho deveria estar aqui a esta hora - disse Sarek. — Talvez 
nossos convidados tenham dormido demais. Eles têm estado muito ocupados 
com os acontecimentos dos últimos dias, enquanto tentam se acostumar com 
o verão de Vulcano. 

Eleyna, ele notou, parecia tão ajustada quanto qualquer vulcano. Seu 
cabelo loiro estava preso longe do pescoço, seu vestido era folgado e de 
material leve, e ela nem mesmo parecia transpirar como muitos humanos. 
Ela nunca tinha expressado sua preferência quanto ao lugar que iria para usar 
as habilidades em ciência de computador que estava aprendendo em 
Vulcano, dizendo apenas — Eu devo escolher entre as posições disponíveis 
quando completar meus estudos. 

Mas um diploma da Academia Vulcana de Ciências, junto com as 
recomendações de Sarek e seus outros professores, a levaria para qualquer 
lugar que ela quisesse ir. 

Talvez... ela não quisesse ir. Ela tinha estudiosamente desenvolvido 
modos vulcanos - e com as matrículas aumentando, a Academia podia usar 
mais professores. Ele falaria com Senek, decidiu. E ele definitivamente 
falaria com Amanda sobre... 

O terminal de comunicação apitou alto. Eleyna pulou - ela deveria estar 
profundamente concentrada nos trabalhos dos estudantes na sua tela. 

Sarek virou o botão, e o rosto de Spock apareceu na tela do 
comunicador. — Pai, houve outra falha de força. O Sr. Remington está 
morto. O Capitão Kirk, o Dr. McCoy e eu estamos com Storn... 

— Estou à caminho! - Sarek o interrompeu, mantendo o controle sobre o 
pânico em suas veias. Tinha acontecido duas vezes agora - e se acontecesse 
uma terceira, a vítima seria Amanda! 

Eleyna o observava. Sarek colocou suas mãos na cintura, inspirou com 
calma e forçou sua voz a sair num tom normal. — Você ouviu. Se a falha 



estiver nos sistemas de monitoramento, meu filho e eu podemos ser capazes 
de traçá-lo antes que outra falha ocorra. 

— Há algo que eu possa fazer? — Ela perguntou. 
— Nós receberíamos bem sua assistência. 
— É claro, Sarek. Você vai na frente. Eu desligarei os sistemas aqui e o 

seguirei. 
Então ela tinha reparado em sua impaciência - ou a presumiu do que 

sentiria em sua situação. Uma repentina pane significava apenas uma 
questão de tempo antes que chegasse à Amanda, a menos que pudessem 
encontrá-lo ou repará-lo primeiro - ou tirá-la do stasis. 

Quando chegou ao hospital, Sarek procurou primeiro Sorel e Corrigan, 
encontrando-os juntos na câmara vazia de stasis recentemente ocupada por 
Carl Remington. 

Sem preâmbulo, Sarek disse ao médicos — Eu quero Amanda fora do 
stasis agora. 

— Eu comecei os procedimentos assim que abandonamos as tentativas 
de ressuscitar Carl Remington, Sorel replicou. — Entretanto, a diferença é só 
de algumas horas, Sarek. As preliminares para a liberação de Amanda do 
stasis estavam marcadas para o fim da tarde de hoje. 

A face de Corrigan estava pálida e soturna. — O processo não pode ser 
apressado. Leva dois dias para alcançar o ponto em que o corpo pode 
funcionar independentemente do campo. Se nós a removermos do stasis 
prematuramente, ela pode morrer. 

— E se a força falhar durante as preliminares? - Sarek perguntou. 
— O risco diminui a cada hora que passa - Sorel replicou. — Embora, 

até que o processo se complete, o risco de morte permanece. Mesmo uma 
hora antes do processo terminar, haverá uma chance de 22.83 por cento de 
que o paciente morra se o campo de stasis entrar em colapso. 

— E os riscos agora? - Sarek perguntou, refugiando-se em números 
frios. 

— 99.21 por cento. 
Novamente ele controlou sua respiração antes de falar. — Conseguiram 

localizar a pane desta vez? 
— Não - Corrigan respondeu. — Uma técnica estava aqui na câmara 

monitorando os registros. Eles não flutuaram. Ela ouviu o corpo de 
Remington cair no chão, virou-se, viu que o campo havia entrado em colapso 
- e então o alarme do monitor cardíaco soou. Olhe essas conexões, - ele 
disse, gesticulando para a placa de circuitos que ele e Sorel haviam exposto. 
— Cada um deles está em perfeito funcionamento. O que aconteceu não 
poderia acontecer! 



— Mas aconteceu - Sorel disse sem emoção. 
Corrigan se afastou dos dois vulcanos. — É minha culpa - ele disse. — 

Usando técnicas não testadas em meus pacientes... 
— Daniel! - Sorel reprovou — é minha técnica tanto quanto sua, e não 

foi o campo de stasis que funcionou mal. Foi a entrada de força. 
— Mostre-me - Corrigan replicou. — Como pode ser a entrada de força 

se não há evidência de uma queda, sequer de uma interrupção da corrente? 
Nós assumimos que uma falha de força causou o colapso do campo. Se não 
houve nenhuma falha de força, o campo entrou em colapso por algum outro 
motivo - alguma coisa que não testamos completamente antes que 
começarmos a usá-lo. 

— Nada, a não ser que não uma falha de força poderia fazer o campo 
entrar em colapso - insistiu Sorel. 

— Nada que nós tenhamos conhecimento - Corrigan replicou sem 
emoção. — Oh, Deus. Ele sentou-se pesadamente no gabinete que guardava 
o equipamento de stasis. — Eu tive sorte - ele disse — uma sorte estúpida ao 
sobreviver à minha própria inaptidão. - Ele esfregou seu rosto nas mãos. — 
T'Zan. Eu sei porque você não pode acreditar que nossa técnica poderia estar 
errada, Sorel - mas eu sei que sim. Eu a matei como se tivesse feito uma 
cirurgia e a deixasse sangrando! 

Sarek não sabia o que dizer. Sorel devia ver a situação mais logicamente 
que Corrigan - mas estaria ele considerando a possibilidade de que a falha de 
sua técnica era responsável pela morte de sua própria esposa? Corrigan 
poderia tomar a atitude emocional humana, mas sua idéia de que "quando 
um caminho de pesquisa não produz resultados eles devem explorar outras 
possibilidades" soava acertadamente. 

Finalmente Sarek sugeriu — Se vocês examinaram completamente tanto 
as máquinas do stasis quanto a fonte de força, e não encontraram nenhuma 
pane, então por que não tentam outra possibilidade? 

— Que possibilidade? - Corrigan perguntou. 
— Você disse que o colapso do campo - não importando o que causou o 

colapso - não apareceu nos monitores. Foi apenas quando o batimento 
cardíaco do paciente falhou é que o alarme soou. Vocês já checaram as 
conexões entre a unidade de stasis e os monitores e acharam tudo em ordem. 
Então a pane deve estar no sistema de monitoramento. Talvez encontrando-
o, ele os leve à pane primária. 

Sorel e Corrigan se entreolharam. O médico humano concordou. — 
Obrigado, Sarek - ele disse. — Sorel? 

— Vamos chamar Storn aqui. Seus engenheiros construíram a placa de 
monitoração. 



Spock estava com Storn, McCoy e Kirk, testando a entrada de força na 
câmara de stasis. — Nós determinamos que há uma pane na placa de 
monitoração - aparentemente em ambas as câmaras - disse Sorel. — Nos 
dois casos o alarme soou quando o campo entrou em colapso. Eu... soube 
quando a vida de minha esposa começou a se esvair, vários minutos antes 
que qualquer um aqui no hospital. A falha do monitor não pode ser a causa 
do colapso do campo - mas como Sarek sugeriu, encontrar uma pane pode 
nos levar ao outro. 

— Boa idéia - disse Kirk — se estivermos mesmo lidando com panes. 
— Por favor explique, Jim - disse Spock, e Sarek teve a impressão 

distinta de que seu filho estava aliviado pelo humano ter apontado alguma 
coisa que ele relutava em dizer pessoalmente.— Vocês estão falando de 
quatro panes separadas duas que causaram o colapso do campo de stasis, e 
duas fizeram com que esse colapso não aparecesse nos monitores. E agora 
vocês não podem achar nenhum traço de curto-circuito, conexões quebradas, 
disjuntores desligados - nada? Isso é muito para o longo braço da 
coincidência. Alguém planejou essas panes e cuidadosamente removeu as 
evidências. 

Todos o encararam. Para vulcanos sem experiência fora do planeta, ou 
mesmo para aqueles alienígenas cuidadosamente selecionados que 
escolheram viver ali, tal conclusão, embora lógica, não vinha facilmente. 
Sarek compreendeu que ele mesmo, com toda sua experiência em outros 
mundos, com outras raças, nunca permitiu que essa possibilidade cruzasse 
sua mente aqui, na segurança de casa. E isso é... ilógico. 

Foi Corrigan quem finalmente perguntou — Mas... porquê! 
— Se nós soubéssemos por que, saberíamos quem - Kirk replicou. — 

Vocês vão em frente e procurem pelos panes mecânicos - e pelo amor de 
Deus consertem o que encontrarem! Eu não quero que Amanda morra, não 
mais que qualquer um de vocês! Mas quero descobrir porque um de meus 
tripulantes morreu - alguém quis pegá-lo primeiro e acidentalmente matou 
aquela pobre senhora vulcana? Ou Lady T'Zan era a vítima almejada e a 
morte de Remington foi para dar aparência de que as unidades de stasis 
estavam com defeito? 

— Jim - disse Spock — você está falando em homicídio, não há esse 
crime em Vulcano. O último assassinato que ocorreu neste planeta foi há 
mais de trezentos anos. 

— Bem, a última tentativa de assassinato não faz tanto tempo - Kirk 
replicou, e Sarek mal controlou sua raiva contra o homem que falava que seu 
filho... 

E então ele lembrou que James T. Kirk, que ainda era amigo fiel de 



Spock quase fora a vítima de um ritual homicida que a tradição permitia, 
embora por muitas gerações, os costumes modernos não os tenham utilizado. 
E era T’Pring que deveria conhecer a culpa e a vergonha por isso, não Spock 
ou Kirk. 

Kirk não fez mais nenhuma referência ao incidente quando retornaram à 
investigação. 

O filho de Sorel, Soton, juntou-se a eles, acompanhado por sua irmã 
T'Mir. — Spet contou-me sobre a última pane, pai. Eu atenderei a seus 
pacientes se desejar ficar aqui. 

— Sim, Soton, eu quero mesmo testar melhor o equipamento. Daniel, 
por favor, vá com Soton... 

— Não! - o médico humano disse enfaticamente. — Essa não é a hora de 
me afastar do problema. 

Sorel disse gentilmente: — Daniel, não quis dizer isso. Seria melhor para 
os nossos pacientes se pelo menos um de nós estivesse com eles, e seus 
conhecimentos de engenharia... 

— São tão bons quanto os seus! - Corrigan contra-atacou. Olhe, Storn é 
um especialista, mas ele trabalhou com nosso desenho. Você ou eu podemos 
ver alguma coisa que um engenheiro não veria. 

— Muito bem. Soton, por favor, veja se algum dos médicos humanos 
está livre para ajudá-lo. - Disse Sorel. 

— Eu irei - disse McCoy. — Eu me sinto como uma quinta roda em 
meio a esse negócio elétrico. Sou um médico, não um engenheiro. 

McCoy e Soton saíram, mas T'Mir ficou. Sarek ponderou que ajuda ela 
poderia dar. Ela era uma xenobióloga, ele lembrou-se. Então a esqueceu 
quando Storn sugeriu: — Sorel, olhe os monitores dentro da câmara de 
stasis. Sarek, fique com a caixa de stasis - veja se os indicadores de força 
flutuam. Spock, eu estudei os circuitos dentro do painel - ele gesticulou em 
direção aos circuitos aparentes na parede. — Nenhum dos meus testes 
mostra nada. Talvez você veja algo que eu não tenha visto. 

Por vários minutos, Storn enviou diferentes níveis de força através do 
painel de circuitos e dentro da câmara de stasis vazia. Sarek tentou cortar 
uma, depois a outra fonte de força no controle da câmara; ambas as vezes a 
outra fonte de força permaneceu constante, enquanto um alarme soava no 
painel de Sorel, indicando a falha. 

A terceira vez que tudo funcionou perfeitamente, Daniel Corrigan 
entrou, dizendo: — Deixe-me ver isso! - Ele deitou, a cabeça dentro do 
console, e gritou: — Mande energia por aqui de novo, Storn - mande uma 
bem forte. Eu quero ver os disjuntores se moverem. 

Storn olhou pela porta, viu a posição de Corrigan e disse: não com 



alguém aí dentro! Vou pegar os medidores... 
Quando ele saiu pela porta mais próxima para procurar pelo 

equipamento, T'Mir entrou na câmara. — Daniel, você não deve se por em 
perigo! 

— A força está desligada - ele replicou, mexendo teimosamente nos 
circuitos como se esperasse encontrar conexões soltas na máquina perfeita. 

Storn entrava pelo quarto externo com um conjunto de medidor de 
voltagem. Sorel dizia: — Sarek, você sabe como ler esses... 

O ar zumbiu, brilhou e encheu-se de fagulhas. 
Daniel Corrigan gritou. O painel de controle diante de Sorel e Sarek 

explodiu com um clarão, fazendo chover fagulhas sobre eles. O cheiro de 
circuitos superaquecidos encheu a pequena sala. 

Sarek pegou Sorel, que cobrira os olhos com as mãos. Os dois homens 
desviaram a cabeça e protegeram o rosto enquanto pedaços de plástico 
voavam sobre eles. Tossindo, Sarek abriu os olhos cuidadosamente, e 
afastou as mãos de Sorel de sua face. - Você está ferido? 

Embora seu rosto estivesse enegrecido e seus olhos lacrimejassem, Sorel 
respondeu: — Não estou ferido - e olhou atrás de Sarek, para seu parceiro. 
— T'Mir - Não! - Ele engasgou, e empurrou Sarek para o lado. 

T'Mir estava ajoelhada ao lado de um Corrigan inconsciente, suas mãos 
posicionadas contra seu rosto para uma união. — Daniel — ela murmurou, 
concentrando-se... 

Os olhos de Corrigan se abriram, arregalando-se quando viram T'Mir. 
Sarek viu culpa e horror nublar a face do humano, enquanto Sorel chegava 
para quebrar a concentração de sua filha - tarde de mais. 

T'Mir afastou-se, retirando as mãos como se estivessem contaminadas -e 
justo quando Kirk, Spock, e vários técnicos entravam correndo pela porta no 
quarto cheio de fumaça, ela soluçou: — Não! Oh, não! Daniel, você matou 
minha mãe! 



CATORZE 
 
James T. Kirk estudou a situação no pequeno quarto. Todos que estavam 

lá dentro quando da explosão do equipamento de stasis estavam cobertos de 
cinzas. O lugar fedia a plástico queimado, e os ventiladores haviam parado. 
Apenas a fraca luz de emergência funcionava. 

Sorel se moveu primeiro, levantando sua filha, afastando-a do médico 
humano e debruçando-se sobre ele para sentir-lhe a pulsação na garganta. 
Corrigan começou a tossir, e Sorel disse: — Você ficará bem, Daniel. 

— Mas, Pai - T’Mir protestou — ele... 
— Ele é humano! - Sorel a silenciou enquanto levantava seu parceiro. — 

Você não compreende! Deixe-nos passar - ele disse para os outros. — 
Deixe-nos passar para o ar limpo. 

Kirk seguiu-os. Ele ouvira a acusação de T'Mir, e imaginava o que ela 
poderia ter visto na mente de Corrigan. Por que ele sabotaria o próprio 
equipamento? Isso não fazia sentido. 

No corredor, Sorel deitou Corrigan numa maça e puxou sua sonda 
médica. Kirk o viu recalibrá-la então o instrumento zuniu, e Sorel disse: — 
Nenhum dano sério. Mas você deve descansar, Daniel. 

Daniel estava olhando através de Sorel, para T’Mir. Ela não encontrava 
seus olhos, dizendo: — Pai, como pode tratá-lo como amigo quando ele... 

— Silêncio, filha. Você não compreende - e se sabe tão pouco sobre 
humanos, como pode pensar em casar com um? Você não sabe que sua 
acusação o fere mais do que qualquer um poderia fazer? Se você não pode 
ser lógica, fique em silêncio. 

A jovem submeteu-se, mas não antes de Kirk somar dois e dois e 
conseguir cinco. T’Mir queria casar com Corrigan? Seu pai certamente não 
parecia fã da idéia - e se sua mãe tivesse recusado a permissão? Se Corrigan 
queria a garota - e por que não, uma coisinha linda, tão bonita quanto 
T’Pring mas sem sua frieza - poderia ele ter visto uma oportunidade de se 
livrar desse obstáculo quando T’Zan foi colocada sob seus cuidados? Como 
Kirk lembrava, T’Zan foi colocada em stasis depois de um acidente. Poderia 
Corrigan ter planejado o acidente? 

Ele se manteve em silêncio, não tendo qualquer evidência de sua teoria - 
mas ele lembrava, dos estudos de psicologia na Academia, que a maioria dos 
assassinatos era cometida por membros da família da vítima ou amigos 
íntimos. Aparentemente Corrigan era os dois. 

E quanto o resto da família? T’Mir estava em trânsito, chegando de outro 
planeta, quando sua mãe morreu. Ela não poderia ter nada haver com isso. 



Mas seu irmão - poderia ele desaprovar tão fortemente os planos de 
casamento da irmã que faria qualquer coisa para desacreditar Corrigan? 
Inclusive matar sua própria mãe? 

Não - não, nada disso fazia sentido. E quanto ao próprio Sorel? Entre 
humanos, o marido seria o principal suspeito. Já que poria sua própria vida 
em perigo, um vulcano dificilmente mataria sua esposa... embora, ao que 
Kirk sabia, esse poderia ser seu único modo de livrar-se dela. Uma vez a 
cada sete anos a esposa tinha a opção do desafio - mas ele nunca ouvira falar 
de um modo do marido vulcano se divorciar de sua esposa. 

E havia o colega de trabalho de T'Zan - qual era seu nome? Sendet, ele 
lembrou-se. Ele havia aparecido no hospital, e depois fizera algum tipo de 
confusão no funeral de T'Zan. Alguma coisa sobre ser parte da família? E do 
jeito que ele olhara para T'Mir... 

Será que T'Zan estivera bloqueando suas esperanças de ter sua filha? 
Agora ali estava alguém que poderia ter arrumado o primeiro acidente, e 
quando isso não a matou, ele poderia ter tentado a falha de força... 

Sim, ele devia questionar Sendet. 
Kirk percebeu que seus pensamentos desviavam-se porque ele não 

acreditava que Corrigan fosse capaz de assassinato, a despeito da acusação 
de T'Mir. A garota não era uma curadora treinada como seu pai. Ela poderia 
muito bem ter interpretado mal o que vira na mente de Corrigan. 

Storn, o engenheiro, emergiu da câmara de stasis. — Aquela onda de 
força vinha de circuitos que estavam desligados. A pane teria que ocorrer em 
fontes recebedoras de energia. Daniel, Sorel, isso não poderia ser causado 
por seu equipamento. 

— Mas agora nós temos uma gama muito maior de possibilidades - Kirk 
observou. — Onde se origina a força desta área? 

Entrando em seu escritório no outro lado do corredor da câmara de 
stasis, Storn chamou os diagramas dos circuitos do hospital na tela do 
computador. 

Todos se aproximaram para olhar, embora Kirk suspeitasse que para a 
maioria deles, os diversos padrões seguidos por colunas de algarismos que 
mudavam rapidamente, significavam tão pouco quanto para ele. 

Sarek disse alguma coisa em vulcano. O tradutor não traduziu e Kirk 
compreendeu que era uma palavra que não tinha equivalentes. Ele imaginou 
se seria uma imprecação porque o pai de Spock disse em seguida: — Essa 
oscilação de força não foi registrada! Há uma pane do computador. 

— Um muito sério - concordou Spock — e ocorrendo apenas em 
conexão com as câmaras de stasis. Storn, houve alguma outra oscilação ou 
queda de força no complexo hospitalar? 



— Não - replicou o engenheiro. — Eu teria sido informados. 
— É possível...? - Spock começou. 
— ... que alguém tenha mexido na programação? - Seu pai completou o 

pensamento. 
— Ninguém tem acesso aos nossos terminais - disse Sorel. Tudo está 

trancado sob o meu código ou o de Daniel, então, mesmo que alguém 
entrasse em nossos consultórios... 

— Um especialista em computação poderia acessar de outro terminal -
disse Sarek. — Spock aprendeu muito jovem como quebrar os códigos 
simples que protegiam os programas de seus colegas estudantes. 

— Pai... 
Kirk olhou para seu Primeiro Oficial, e viu seu embaraço disfarçado. 

Sarek disse: — Eu não pretendida lembrá-lo de travessuras infantis, Spock, 
mas indicar que seu talento é tal que com a experiência que tem agora você 
poderia quebrar os mais complexos códigos existentes hoje. Assim como eu 
- ele completou. — Entretanto, nenhum de nós tem qualquer razão para fazer 
isso. - Kirk fez uma anotação mental para perguntar a Spock, num momento 
mais apropriado, sobre essas travessuras infantis. 

— Essa última pane não estava na programação do stasis - disse Storn. 
— Possivelmente nenhuma das anteriores também. Mas esta aqui 
definitivamente está na programação do circuito de força, talvez menos 
complexo que o programa de stasis, mas não contido em si mesmo. 

Kirk perguntou: — Por que os programas vitais como esse não são 
acessados apenas por identificação de padrão de retina? Ou impressões das 
mãos? 

— Esse é justamente o programa que parece ter sido sabotado — Sarek 
lhe disse. — Um computador é uma máquina; quando instruída a ignorar 
suas próprias seguranças por alguém que conheça sua linguagem interior, 
obedece. 

Spock disse: — Eu examinarei os registros da programação do circuito 
de força pelos últimos três dias atrás de evidências de tal sabotagem. Pai, 
estaria disposto a trabalhar comigo? 

— Certamente. 
— Vocês trabalham no "como" - disse Kirk, pegando uma prancheta e 

caneta — e eu trabalharei no "quem". 
Sorel e Corrigan saíram com T'Mir para seus consultórios, Storn e sua 

equipe começaram a remontar os painéis, Spock e Sarek permaneceram no 
terminal de computador. Seus comentários cifrados e os "cuques" e "bipes" 
da máquina, eram o bastante para fazer Kirk perder sua concentração. Ele 
deixou o escritório, procurando por um dos nichos privativos para meditação 



espalhados por todo o hospital. 
Eleyna Miller estava vindo pelo corredor. Torcendo o nariz para a 

fumaça acre vinda da câmara de stasis, ela perguntou — O que aconteceu 
aqui? 

— Assassinato, eu acredito - Kirk respondeu. 
— O que?! - Sua exclamação foi rápida e cortante. Então, não há 

assassinato em Vulcano - ela disse mais calmamente. — Capitão, este é o 
planeta mais pacífico na Federação. Quem você pensa que foi assassinado? 

— Lady T'Zan e o alferes Carl Remington. 
Seu sorriso tinha um quê de condescendência. — Uma cientista vulcana 

e um oficial da Frota Estelar, nenhum deles conhecendo o outro? Quem teria 
razoes para matar duas pessoas tão diferentes? Ou você está sugerindo dois 
assassinos? 

Por um momento sua teoria pareceu ridícula. Mas então uma nova idéia 
lhe ocorreu. — T'Zan e Remington foram as vítimas. Eu não acho que 
qualquer um dos dois fosse o alvo. 

— Eu... me desculpe? — A frieza de Eleyna se fora. Ela olhava Kirk 
com interesse genuíno agora - e embora ele apreciasse isso, não se permitiu 
ser distraído de seu propósito. 

— Eu acho que Daniel Corrigan é o alvo - ele explicou. Alguém está 
tentando desacreditar seu trabalho, destruir sua sociedade e afastá-lo de 
Vulcano. 

— Fascinante - disse Eleyna, mas seu tom era quente. Conte-me como 
você chegou a essa conclusão. 

Eles acharam uma das áreas de meditação um pouco mais a frente no 
corredor. Tinha uma chama como a da cabine de Spock à bordo da 
Enterprise e um sofá largo o bastante para ser confortável para três ou quatro 
pessoas. Como ninguém mais estivesse ali, Kirk sentiu-se livre para falar. 

— O que parece ter acontecido - disse Kirk — é que um ramal, ou 
ramais desconhecidos causaram a falha de força nas câmaras de stasis, 
matando T'Zan e Remington. Só há uma conexão entre as vítimas: o 
tratamento que estavam fazendo. 

— Lógico - disse Eleyna. — Mas eu achei que eles morreram devido a 
uma pane na maquinaria de stasis. 

— Storn com certeza afastou essa hipótese. - Kirk virou-se para a 
datapad - o botão de ligar-desligar era óbvio o bastante, mas os outros 
controles estavam indicados com símbolos vulcanos. — Droga - ele 
murmurou quando nada aconteceu ao passar a caneta pela tela. Isso parecia 
exatamente com as datapads onde os relatórios lhe eram passados para serem 
assinados à bordo da Enterprise. Por quê não funcionava do mesmo jeito? 



— Aqui - disse Eleyna — esse botão amarelo ativa a tela. O que você 
está escrevendo? 

— Na verdade, eu prefiro um tricorder — Kirk explicou, - mas isso 
servirá para fazer uma lista de suspeitos. Então pedirei um tricorder 
emprestado e começarei a investigar. 

— Exatamente como um detetive - Eleyna disse com um sorriso. 
— Bem, por quê não? Oh, nós deveríamos chamar a polícia, não? - Ele 

lembrou-se tardiamente que estava bem longe de sua jurisdição. 
— Polícia? - Eleyna perguntou. — A coisa mais próxima a um policial 

que você vai encontrar em Vulcano é uma velha senhora que multa 
estudantes que estacionam no lugar errado ou esquecem de devolver 
equipamentos emprestados ao centro de suprimento. Ela também cuida do 
departamento de achados-e-perdidos e tem bastante tempo para escrever 
poesia dificilmente bem recebida. 

— Muito bem - disse Kirk — eu posso procurá-la para conseguir um 
tricorder mas não para investigar um assassinato. 

— Temo que você tenha que brincar de Sherlock Holmes sozinho — 
Eleyna concordou. Ela moveu-se para mais perto dele no sofá, enquanto ele 
dividia a pequena tela em três áreas, marcando-as "T'Zan", "Remington" e 
"Amanda". Assim que ele colocou o último nome, Eleyna perguntou — 
Amanda? Mas nada aconteceu à ela. 

— E eu espero que nada aconteça - Kirk replicou. — Mas se há um 
padrão nos assassinatos, ela é a próxima vítima em potencial. Agora - quem 
são os suspeitos para Remington? Esse é fácil. - Ele escreveu, "Kirk", 
"Spock" e "McCoy", sob o nome de Remington. 

— Eu não compreendo - disse Eleyna. 
— Eu também não - disse Kirk. — Sei que eu não fiz isso. Apenas 

Spock, McCoy e eu o conhecíamos, e nenhum de nós o conhecia bem. Na 
verdade, estou bem certo de que nem Spock nem McCoy tiveram algo haver 
com sua morte, e já que ninguém mais poderia ter tanto motivo quanto 
oportunidade, isso deixa Remington como vítima inocente no padrão de 
assassinato. Se Sendet matou T'Zan porque ela ficou em seu caminho para 
T'Mir, por exemplo, o segundo assassinato foi para colocar a culpa no 
maquinário. Ou possivelmente o assassino está atrás de desacreditar 
Corrigan e/ou Sorel, tornando tanto T'Zan quanto Remington vítimas 
inocentes. 

— Assassinato não é uma maneira um tanto extrema de desacreditar o 
trabalho de alguém? - Eleyna perguntou. 

— Para uma mente desequilibrada, isso pode parecer uma coisa 
completamente lógica a se fazer. Eu investigarei essa teoria, descobrir quem 



mais tem algo contra Sorel e Corrigan... além de T’Pau. 
— T’Pau! - Os olhos azuis da moça se arregalaram de espanto. 
— Você estava no funeral de T'Zan? 
— Não. Eu não a conhecia. Eu nunca encontrei Sorel oficialmente - ela 

replicou. — O Dr. Corrigan é meu médico, embora só o tenha consultado 
uma vez. Sarek o recomendou e ele diagnosticou uma deficiência nutricional 
comum entre humanos vivendo por longos períodos em Vulcano. Agora 
tenho uma dieta suplementar, e não estive mais doente. 

Com tanto fôlego quanto Spock! Kirk pensou, lembrando-se do hábito de 
seu Primeiro Oficial em responder a uma simples pergunta com todos os 
detalhes... ainda assim a resposta de Eleyna não era verdadeiramente 
vulcana. Ela havia mudado o assunto para si mesma. 

— Você acha que Corrigan é um bom médico? - Kirk perguntou. 
— Oh, sim! - Eleyna replicou. — Ao menos sua reputação é inatacável. 

E certamente Sorel não se associaria a ninguém de cujas habilidades 
duvidasse. 

— Você acha que os julgamentos vulcanos são infalíveis? 
— Que pergunta peculiar! - Eleyna disse com um sorriso que colocou a 

mostra uma covinha em seu queixo. — Isso é por que você acredita que 
T’Pau esteja envolvida de algum modo? Eu sei que ela desaprova o grande 
número de alienígenas vivendo em Vulcano. Eu acreditaria que ela 
desaprova a associação do Dr. Corrigan com Sorel - o que Sorel obviamente 
aprova. Agora, Capitão, como pode o julgamento vulcano ser infalível 
quando dois vulcanos tomam posições opostas sobre um mesmo assunto? 

— Touché - ele disse com uma careta. — Mas aí está você, me dando 
este argumento ponto-a-ponto, exatamente como um vulcano. Acho que 
talvez você seja uma dessas pessoas que admiram tanto vulcanos que 
praticamente tentam se tornar um deles. 

— Oh, não, Capitão - ela disse calorosamente — eu sou humana. 
Bastante humana. 

— E como outros humanos, você tira folga para... recreação? 
— Certamente. 
— Amanda sairá do stasis em dois dias - disse Kirk, ou nós podemos 

resolver os o mistérios das panes antes disso. Estarei em Vulcano por mais 
um mês ainda. Posso ligar pra você? 

Ela lhe deu seu código de comunicação e ele voltou ao trabalho em suas 
mãos, listando suspeitos. Eleyna não foi de muita ajuda, já que conhecia 
poucas pessoas envolvidas e apenas Sarek bem. 

Quando Kirk colocou o nome de Sarek sob o de Amanda, Eleyna 
engasgou: — Oh, Jim, ele não poderia! 



— Isso é o que eu acho também, mas tenho que começar com todos os 
possíveis suspeitos. Parece que o assassino tem que ser um especialista em 
computador. Isso inclui Sarek... e você é claro. 

— ... Eu? Eu não tenho motivo - ela disse. — Eu não conhecia nenhuma 
das vítimas. 

— Você poderia estar atrás de Sarek. 
— O quê?! 
— Se o padrão está projetado para terminar com a morte de Amanda, 

Sarek pode morrer. Como vai indo sua dissertação, Eleyna? Estudantes já 
armaram contra seus professores antes. 

— Sarek poderá atestar que meu trabalho evolui satisfatoriamente - ela 
disse secamente. — Entretanto, prometi ajudá-lo com sua parte na 
investigação. - Ela se levantou. 

— Ei - disse Kirk — sinto muito! Eu lhe disse que estou listando todos 
os possíveis suspeitos. Qualquer outro fazendo esta investigação iria me 
manter na lista também. 

Sua secura diminuiu. — Sim, é claro. Eu compreendo. Mas eu realmente 
preciso ir. 

— Bem, antes que vá, diga-me onde posso encontrar a senhora que 
empresta tricorders e me mostre como guardar minhas notas nessa coisa. 

Kirk olhou cuidadosamente os símbolos vulcanos nos botões que ela lhe 
mostrou, para ter certeza que se lembraria qual era "apagar" e qual era 
"gravar". Depois de Eleyna sair, ele fez várias páginas de anotações e 
gravou-as, então foi pedir emprestado um tricorder. 

Ele descobriu que T'Sey, a mulher encarregada dos suprimentos, já o 
tinha na lista de hóspedes a quem a Academia devia todas as cortesias, e não 
tinha que checar com Sarek como ele esperava. Ela lhe encontrou um 
tricorder com o mesmo desenho dos usados na Frota Estelar, e eleja estava 
pronto para começar sua investigação. 

Decidiu almoçar primeiro e na cafeteria tentou transcrever as notas da 
datapad para o tricorder, para então poder devolvê-la ao escritório de Storn. 

A datapad estava vazia. 
— Droga! - Ele disse alto, atraindo a atenção de três andorianos na mesa 

ao lado. Um deles se aproximou e se ofereceu para ajudar. Mas ele também 
não conseguiu fazer nada aparecer na tela. 

— Acontece a todos nós - o estudante disse nos tons sibilantes 
andorianos. — Você apagou em vez de gravar. Tomara que não fossem 
notas para um exame. 

— Não, não para um exame. - Disse Kirk. — Obrigado por tentar ajudar. 
E ele saiu, sentindo-se incrivelmente estúpido por entender as simples 



explicações de Eleyna ao contrário. Grande detetive que eu sou, não consigo 
nem guardar as minhas notas sobre o caso! 

Porém, tinha um tricorder familiar agora e se lembrava de sua lista de 
suspeitos, então dirigiu-se para o laboratório de neurofísica do hospital para 
sua primeira entrevista. 

Ele encontrou Sendet num terminal de computador, manipulando 
diagramas tridimensionais de sistemas nervosos humanóides. O rapaz 
continuou seu trabalho por tempo suficiente para Kirk reconhecer uma 
comparação entre os sistemas vulcano e humano na tela. 

Tentando descobrir por que aquela sobrecarga desta manhã não matou 
Corrigan? Ele imaginou. 

Finalmente Sendet limpou a tela e virou-se para Kirk. Ele se levantou, 
imponentemente mais alto que o humano - mas Kirk recusava-se a ser 
colocado em desvantagem psicológica por homens mais altos. 

— Nós nunca nos encontramos, Capitão Kirk - Sendet disse 
formalmente. — Por que pediu para me ver? 

— Eu estou ajudando na investigação de duas mortes de pacientes nas 
câmaras de stasis - Kirk replicou. 

— Duas mortes? - Sendet levantou uma sobrancelha. Em Spock, isso 
significaria surpresa genuína. Quão bom ator era Sendet? 

— Carl Remington, um membro da minha tripulação morreu esta manhã 
- Kirk contou. 

— Compreendo. É claro que é sua responsabilidade determinar a causa 
de sua morte. Entretanto, eu não sou de grande ajuda para você. Lady T'Zan 
trabalhou com seu marido nos aspectos neurofísicos do procedimento de 
stasis. Eu ainda era um estagiário quando a maior parte do trabalho foi feita, 
vários anos atrás. Posso fornecer-lhe as notas de T'Zan se forem de alguma 
ajuda. 

Ora, ele certamente é cooperativo, Kirk pensou, até onde ele pode 
afastar a verdadeira razão pela qual estou aqui. 

— Obrigado, mas acredito que Sorel e Corrigan já tenham esta 
informação. 

— Então... o que você quer de mim? - Sendet parecia genuinamente 
intrigado. 

— Estou tentando descobrir por quê T'Zan e Remington morreram... 
quer dizer, se suas mortes foram acidentais, ou se alguém as planejou. 

O rosto de Sendet transformou-se na mais pura inescrutável face 
vulcana. — Eu não compreendo - ele disse num tom sem emoção que Kirk 
sabia significar que um vulcano entendera bem demais. 

— Vamos pegar uma situação hipotética - disse Kirk. - Suponha que 



alguém queira algo e T'Zan e Corrigan estavam em seu caminho - T'Zan 
porque negava isso a ele e Corrigan porque T'Zan e sua família escolheram 
dar a ele o que nossa pessoa hipotética queria para si. 

A face de Sendet tornou-se ainda mais impenetrável. Kirk continuou: — 
Agora suponha além, ainda falando hipoteticamente, que essa pessoa visse 
um jeito de se livrar do obstáculo que era T'Zan e fazer Corrigan levar a 
culpa. Uma solução elegante. E o destino estava nas mãos dessa pessoa, 
sabe. 

— Não, eu não sei - Sendet disse obstinadamente. 
— O acidente de T'Zan, você estava lá, como disse. Talvez seu 

equipamento tenha sido sabotado. Mas não a matou, talvez fosse planejado 
apenas para feri-la o bastante para colocá-la em stasis. Isso não importa; ela 
acabou lá. Nossa pessoa hipotética agora tem a chance de matar T'Zan com o 
equipamento de Corrigan. Sorel, contra quem ele também tinha algo, seria 
desacreditado também. Isso poderia acabar com sua sociedade. Para tornar 
ainda mais convincente que o procedimento de stasis era defeituoso ele 
planejou outra falha, essa na câmara de um insignificante alienígena ... 

— Pare! 
Sendet encarou Kirk. Suas mãos, agarrando o canto de sua mesa, tinham 

as juntas brancas por causa da intensidade de seu controle. Lembrando-se da 
força vulcana, Kirk esperou que ele pudesse mantê-lo. 

Sendet respirou fundo, removeu suas mãos da mesa, e colocou-as atrás 
das costas, como Kirk vira Spock fazer muitas vezes. — Você não sabe o 
que está dizendo - o vulcano disse secamente. — Você está sugerindo tirar a 
vida de outra pessoa para ganho pessoal. Nenhum vulcano sequer pensaria 
em tal coisa. 

— Eu lhe disse que era hipotético. 
— Não escarneça de mim, terrestre! Eu sei muito bem do que você está 

me acusando, mas apenas uma mente indisciplinada de um alienígena 
poderia conceber uma idéia tão obscena. Eu o perdôo por não saber quem eu 
sou, mas você não pode ser perdoado por acusar qualquer vulcano de tal ato. 
Deixe-me! 

— Desculpe, Sendet, mas você não vai se livrar de mim agindo como 
ofendido - disse Kirk. — Eu não me importo quantas pessoas eu ofenda na 
procura da verdade. Se, de fato, você não tem nada com a morte de T'Zan e 
Remington, por quê você está tão ofendido com minhas perguntas? 
Esclareça-me. 

— Então você realmente me acusa? 
— Você é um primeiro suspeito - Kirk afirmou - e vai continuar como 

tal até que me dê algumas respostas lógicas. 



— E se eu me recusar? Você não tem autoridade aqui. 
— Então irei perguntar a Sarek os procedimentos para instituir um 

tribunal investigativo e intimar você a ele. Por ora, pretendo manter minha 
investigação em particular mas se você a quer pública, eu posso conseguir 
isso. 

Sendet o encarou por um longo momento, então perguntou: - O que você 
quer saber? 

— Quão bem você pode lidar com aquele computador? 
— Eu posso realizar qualquer ação necessária à minha pesquisa. 
— Não, quero dizer, você pode entrar em seu interior e mudar a 

programação em coisas que não deveriam ser acessadas por você? Por 
exemplo, 

você poderia localizar e mudar a programação da câmara de stasis! 
— Eu sei a teoria - Sendet replicou. — Eu não faria tal coisa. 
— Você fez? 
— Já lhe disse, que não. De fato, eu não poderia ter feito isso. 
— Por quê não? 
— Se eu compreendo sua acusação, essa programação que você sugere 

teria que ser feita depois que T'Zan foi colocada em stasis. 
— Não se você planejou o acidente que a colocou lá - Kirk sugeriu. 
— Capitão, não há nenhum equipamento de stasis ligado até que haja um 

paciente para usá-lo. Qualquer uma das câmaras de isolamento do hospital 
podem ser ajustadas para qualquer das técnicas disponíveis. Há sete câmaras 
de isolamento. Se eu causasse o ferimento de T’Zan, e se eu soubesse que 
seu tratamento seria com o equipamento de stasis de Sorel e Daniel, não há 
jeito de eu saber em primeira mão em qual câmara de isolamento ela seria 
colocada. Teoricamente, eu poderia ter programado uma ordem para 
simplesmente interromper o campo de stasis - mas neste caso o programa 
iria interromper o primeiro campo que encontrasse. Dependendo em que 
câmara T’Zan fosse colocada, há uma chance de 50 por cento que o campo 
interrompido fosse o da câmara ocupada por Lady Amanda. 

Sendet ergueu uma sobrancelha para Kirk e ajuntou: — Eu teria errado 
meu alvo e matado uma pessoa inocente. Ou você acredita que eu vejo 
qualquer vida humana como sem valor? 

Eu encontrei alguns vulcanos que se sentiam assim, Kirk pensou, mas o 
que ele disse foi: — Eu acredito que qualquer pessoa desejando tirar a vida 
de outra não valoriza qualquer forma de vida. 

Sendet concordou. — Você está certo, é claro. Qualquer um capaz de 
planejar um assassinato não poderia ter o respeito vulcano pela vida. 
Entretanto, ele não gostaria de arriscar a perder sua verdadeira vítima, eu 



acredito. 
— Então você esperou até saber em que câmara T’Zan - estava, sugeriu 

Kirk - e então programou o computador para sabotá-la. 
— Tal programação tomaria várias horas de trabalho - disse Sendet. — 

Com Lady T’Zan em stasis, o resto da equipe trabalhou horas extras aqui no 
laboratório ontem. T'Ra e Skep estiveram comigo por todo o dia. Eles podem 
lhe dizer que eu não estive isolado com o computador. 

— Você compreende que planejo checar isso? - Kirk perguntou. 
— Certamente - Sendet replicou. — Você descobrirá rapidamente que eu 

não tive a oportunidade de fazer o que você me acusa. 
— Claro que teve. Você teve toda a noite depois que T’Zan foi colocada 

em stasis. E não precisa dizer que você não estava no laboratório - há 
terminais por todo o campus ligados ao computador central. 

— Eu não tive acesso a um terminal de computador aquela noite — 
Sendet disse. 

— Oh? Nenhum na sua casa? 
— Eu não fui para casa - o homem replicou secamente. Kirk atacou. - 

Onde você/oi? Havia testemunhas? 
— Eu... não sei se alguém me viu ou se lembraria - Sendet replicou. — 

Eu fui meditar. No... Santuário de T’Vet. 
— Onde é isso? - Perguntou Kirk. — Mesmo que você tenha sido visto, 

pode provar que esteve lá por toda a noite? 
— O Santuário de T'Vet é longe através do deserto, aos pés das 

montanhas L-Langon. Um bonde faz a viagem toda tarde, e retorna ao 
amanhecer. Não há computadores no Santuário. 

— Mas possivelmente ninguém o notou - disse Kirk. - Muito bem - eu 
não tenho mais perguntas por agora - mas vou checar a sua história. Acredito 
que você não tenha planos para deixar a cidade? 

— Por que deveria? - Sendet perguntou. — Eu não fiz nada errado. Se 
você descobrir que a morte de Lady T'Zan não foi acidental, você descobrirá 
ao mesmo tempo quem é responsável. Não sou eu. 



QUINZE 
 
Sorel instruiu T'Sel a continuar enviando seus pacientes para T'Par e 

McCoy, e conduziu sua filha e seu parceiro para dentro de seu consultório. 
Daniel Corrigan movia-se entorpecido, incapaz de pensar claramente. Na 
verdade, sua cabeça girava tanto que parecia que ele não podia nem mais 
raciocinar. 

Ele e Sorel lavaram a fuligem de seus rostos sem uma palavra. Então o 
curador fez Corrigan sentar ao lado de T'Mir no sofá, e sentou-se em sua 
cadeira, estudando-os com seus inescrutáveis olhos negros. Finalmente ele 
disse: — Daniel, você pensou sobre o que aconteceu? 

Todo o meu mundo acabou de ruir, Corrigan queria responder, mas não 
o fez. — T'Mir viu a culpa em minha mente. Não importa que a lógica lhe 
diga que eu não iria ferir ninguém intencionalmente, a intensidade da minha 
emoção a repeliu. 

T’Mir retesou-se e virou a cabeça para olhá-lo. Embora seu rosto 
permanecesse neutro sob o escrutínio de seu pai, seus olhos estavam tristes. 
— Daniel, eu sinto ter-lhe causado dor. Foi tolo de minha parte, você não 
poderia ter se unido ao papai e salvo sua vida se ele tivesse visto em sua 
mente que a morte de minha mãe estava em sua consciência. Nem você 
poderia ter escondido tal coisa dele num elo curativo. Eu fui mesmo ilógica 
em interpretar mal sua dor. 

— Você não interpretou mal - Corrigan disse sem emoção — Era culpa. 
— Mas... por quê? - T'Mir olhou de Corrigan para seu pai, muitas 

perguntas não formuladas entre eles. 
Sorel foi diretamente ao ponto. — Daniel está correto quanto a você ser 

repelida por suas emoções? 
— Eu... vivi por sete anos entre alienígenas que davam livre vazão a seus 

sentimentos - T'Mir replicou. — Achei que compreendia e aceitava. 
— E agora? - Seu pai perguntou. 
— Eu não sabia... o que significava experimentar um sentimento humano 

diretamente. 
Um sentimento humano. Corrigan desejou poder afundar no chão. Que 

tolo tinha sido por se permitir sonhar em acabar com sua solidão. Nenhum 
vulcano podia viver intimamente com a incoerência humana! 

— Daniel - Sorel falava — eu devo conversar com minha filha a sós. 
Você precisa descansar. Devo conseguir uma cama para você aqui e colocá-
lo para dormir? 

Corrigan replicou: — Eu irei para casa, Sorel. 



Mas na ante-sala T'Sel buscava os registros de um dos pacientes de 
Corrigan para Leonard McCoy, cuja voz não podia ativar o programa. O 
médico da Frota franziu a testa enquanto estudava a ficha na tela do 
computador. — Gota? - Ele perguntou intrigado. — Gota num homem 
humano de trinta e dois anos em uma dieta vegetariana? 

— De quem é este registro? - Corrigan perguntou, movendo-se a volta da 
mesa para ver a tela. — Eu não tenho pacientes com gota. 

Os registros na tela eram de David Fein, um geólogo de quem Corrigan 
tratava um ferimento no pé sofrido em uma recente expedição. — Dave 
nunca teve gota! - Ele disse enquanto olhava as informações erradas na tela. 
— ele fez uma cirurgia dez dias atrás por causa de ligamentos rompidos. 
Esse diagnóstico está completamente errado! T'Sel... 

A mulher já estava chamando outra informação na tela. — Histórico 
médico e registros cirúrgicos parecem estar corretos, Daniel. O erro 
aconteceu só agora quando eu programei os sintomas atuais de David. 

— Nunca confiei em máquinas! - Grunhiu McCoy. — Precisa-se de um 
médico para diagnosticar um paciente, não um computador. 

— Eu concordo, Leonard - disse Corrigan. — Entretanto, é um 
procedimento padrão passar os sintomas do paciente pelo programa de 
diagnóstico. Ocasionalmente ele pode dar sugestões nas quais eu não teria 
pensado - mas nunca soube que se afastasse tanto dos fatos. T'Sel, chame 
este programa e... 

— Espere! - Disse McCoy, um brilho súbito em seus olhos azuis. Isso 
pode ser uma evidência. Este computador está ligado àqueles que monitoram 
as câmaras de stasis? 

— É tudo um único sistema - T'Sel replicou. 
— É isso! Eu tenho que contar a Spock! Deixe esse programa do jeito 

que está até que ele dê uma olhada. Daniel, você pode assumir agora? 
— E claro — Corrigan replicou, sua mente em seu paciente. — Leonard, 

você mencionou gota para David Fein? 
— Mal falei com ele — McCoy respondeu sobre o ombro. — Ele está 

esperando em seu consultório. Spock ainda está na câmara de stasis! 
— No escritório de Storn, do outro lado do corredor das câmaras. McCoy 

sorriu com malícia. — Bom. Acho que estou com última palavra de novo! 



DEZESSEIS 
 
Sarek observava seu filho traçar os circuitos da câmara de stasis para o 

computador central, recuperando todos os comandos que a máquina 
recebera. "Dado perdido", respondeu o computador quando Spock pediu o 
registro desta manhã. 

— Recupere e intensifique - Spock instruiu, seus longos dedos brincando 
agilmente sobre as teclas. Ele estava calmo, sua voz controlada, ainda assim 
Sarek podia sentir a tensão em seu filho. Houve um tempo, anos atrás, 
quando ele consideraria esta tensão um lapso do ideal vulcano. Ele estivera 
tão preocupado em seu filho ser um vulcano exemplar que o tinha afastado, 
enfim, para a Frota Estelar. 

Eu estava errado. Nenhum vulcano pode viver sob todos os ideais, ou 
eles seriam costumes e não objetivos. Surak mesmo disse: "A causa é 
suficiente", quando um de seus seguidores exibiu emoção sob tensão. Eu 
coloquei Spock sob tensão desde a tenra infância. 

Lembrou-se de forçar Spock a controlar suas emoções quando ele tinha 
cinco anos, e seus colegas de escola o atormentavam por ser "diferente". Sob 
a tutela de seu pai, Spock recusara-se a chorar quando os outros o afastavam 
de seus jogos, chamando-o de "terrestre" e "mestiço". Amanda escondera 
suas lágrimas de seu filho e Sarek escondera sua raiva. 

Ou não? 
Talvez eu a tenha dirigido para meu filho, ele compreendeu. Pretendera 

preparar Spock para qualquer falta de aceitação que ele encontrasse na vida. 
E a mensagem que Spock recebeu era que seu próprio pai não o aceitava 
como ele era, tinha que moldá-lo em alguma coisa que considerava 
aceitável. 

Logo antes do Kahs-wan do menino, seu teste de maturidade, Sarek 
estivera mais exigente - por medo, sabia agora, de que seu filho morresse no 
deserto enfrentando o teste. As outras crianças eram duras e fortes; cheias 
de vontade de lutar. Será que eu compreendia então que desarmei meu filho 
por fazê-lo controlar-se muito cedo? 

Com todo seu controle silencioso, Spock enfrentara o acaso. Ele 
sobrevivera ao Kahs-wan com honra e Sarek dissera: Você não desapontou 
sua mãe ou a mim - afogando um desejo secreto de ecoar ao, " Spock, estou 
tão orgulhosa de você!" de Amanda, quando os juizes anunciaram sua 
decisão. 

Amanda acusara Sarek de orgulhar-se de Spock, à bordo da Enterprise, 
na viagem para Babel - "orgulho quase humano", ela chamara - e ele tinha 



negado. Não era orgulho humano o que ele sentia; era a satisfação universal 
de um pai que vê seu filho vencer. 

Spock estava vencendo agora, suas habilidades com computadores 
facilmente igualáveis a de seu pai - ainda assim sua habilidades combinadas 

até agora tinham falhado em encontrar onde estava o problema. Spock 
tinha na tela o que pudera ser recuperado dos dados - quase nada. Aquela 
inexplicável oscilação de energia varrera os bancos de memória. 

— Não há um padrão reconhecível - Sarek disse. — Entretanto, se 
olharmos os dados no período imediatamente anterior à falha na câmara de 
T’Zan... 

— ... poderemos encontrar um padrão que nos guie na reconstrução dos 
dados de hoje - Spock completou seu pensamento. 

Mas o que apareceu na tela não mostrava qualquer falha de força. 
— Um computador não pode mentir - disse Spock. — No entanto, este 

está dando informações falsas. 
— Por que não tenta jogar xadrez com ele? — Disse uma voz da porta. 

Sarek virou-se para encontrar Leonard McCoy, balançando-se e sorrindo 
maliciosamente. 

— Uma sugestão válida, Doutor - Spock replicou. — Infelizmente, se a 
programação foi mudada deliberadamente, é difícil predizer que programas 
mostrarão os efeitos. 

— Numa instituição do tamanhão da Academia - Sarek explicou — 
centenas de programas poderiam estar em uso quando este aqui foi 
modificado. 

— Mais uma razão - Spock disse pensativamente - que uma pessoa 
mexendo com os registros possa inadvertidamente criar erros em outros 
programas sem estar ciente disso. Se encontrarmos tais erros, nós saberemos 
que alguém ultrapassou as medidas de segurança, abrindo um sem número 
de programas para modificá-los. 

— Mas que outros programas? - Sarek perguntou. — Há uma razão 
particular pela qual sugeriu xadrez, Leonard? E verdade que há jogos de 
xadrez acontecendo a qualquer hora do dia. 

— Um tripulante uma vez mudou os registros do computador da 
Enterprise para falsificar sua morte e culpar o Capitão Kirk - McCoy 
explicou. 

— Eu peguei Spock jogando xadrez enquanto Jim enfrentava a Corte 
Marcial. Sarek olhou para seu filho. — Um erro no programa de xadrez? 

— Isso é correto - Spock replicou. — As mudanças nos registros da 
ponte que Benjamin Finney fizera, afetaram o programa de xadrez - o 
programa permanente mais recente a entrar no sistema antes da tempestade 



iônica que ele usou para desacreditar Jim. Se pudermos encontrar quais 
programas foram incluídos recentemente ou mudados no computador da 
Academia... 

— Já que o próprio computador não é confiável, nós devemos perguntar 
a todos os usuários para informarem sobre seus trabalhos - Sarek começou. 

— Assim alertando a pessoa que está mexendo no computador, - objetou 
Spock. 

— Você está certo - Sarek concordou. — Como você determinou que o 
programa de xadrez da Enterprise iria mostrar a pista da mudança não 
autorizada da programação? 

— Eu... segui uma intuição - Spock admitiu em tom de quieto desafio. 
Por que eu tentei estirpar todas as habilidades que ele herdou de sua mãe? 

Sarek ponderou. — E assim, parece, você descobriu o que tinha sido 
feito ao computador... 

— ... e salvou a carreira de Jim - McCoy indicou. 
O médico parecia pronto para dar uma sugestão, mas Sarek perguntou 

rapidamente ao seu filho: — Você tem alguma... intuição... agora? 
— Vocês não vão precisar de nenhuma - disse McCoy. - Eu vim para 

lhes contar que programa está aprontando. 
As sobrancelhas de Spock desapareceram sob sua franja. - Então por que 

o senhor não disse isso, Doutor? 
— Acabei de dizer. É o programa de diagnóstico do hospital - 

especificamente o desenhado para fisiologia humana. Diagnosticar 
ligamentos rompidos como gota! 

— É claro - disse Sarek - as modificações foram feitas na área da 
programação médica original. 

— E essa é a evidência de que realmente/oram feitas mudanças - Spock 
completou. — Nós não estamos procurando por algo que não existe. 

— Bem, vou achar Jim e dizer a ele que sua teoria estava certa - disse 
McCoy. 

Quando o médico se foi, Spock fez T'Sel transferir o programa de 
diagnóstico em falha para sua tela. Enquanto eles esperavam pelas 
seguranças serem liberadas, ele se virou para seu pai. - Quando nós não 
tínhamos nenhuma evidência forte, por que o senhor se juntou a mim no que 
poderia ser uma busca infrutífera? 

— Você não atingiu um posto de comando na Frota Estelar através do 
que sua mãe chamaria de "caça à agulha num palheiro". Suas idéias, 
logicamente, merecem ser seguidas. 

— Era, na verdade, idéia do Capitão Kirk - Spock esclareceu. 
— Eu respeito seu julgamento sobre as opiniões dele, e seu julgamento 



acabou de ser confirmado. Onde nós devemos começar a... 
As luzes se apagaram. 
A tela do computador ficou vazia e as luzes de funções piscaram. O 

rumor dos ventiladores morreu ao longe, deixando os dois homens em total 
silêncio e escuridão completa. 

Sarek procurou automaticamente pelo interruptor de comunicação e 
encontrou a mão de seu filho. — Eu encontrei, pai - Spock disse e seguiu-se 
o clique do interruptor. Entretanto nenhuma informação veio do 
comunicador e nenhuma luz de emergência se acendera ainda. 

— Amanda — Sarek murmurou e moveu-se para a porta. 
Spock disse — Espere o sistema de emergência começar a funcionar. O 

senhor não pode atravessar a câmara de vácuo do quarto de stasis até haver 
energia. A fonte secundária do campo de stasis é independente tanto da fonte 
primária de força quanto da de emergência. 

Lógico, meu filho. 
Também ilogicamente reconfortante lembrá-lo de algo que ele já sabia. 
E... ele já sabia que Amanda estava a salvo. Ele lembrou-se de Sorel, 

sentindo a morte de sua esposa através de seu elo. Sarek não sentia nada -
nada além da presença silenciosa da mente inconsciente de Amanda. 

— Sua mãe está bem - ele assegurou a Spock. — Não há necessidade de 
ir até ela. Mas já passou muito tempo, entretanto, para a força de emergência 
funcionar. 

— Nós estamos no escritório do engenheiro-chefe - disse Spock. — Eu 
vi uma lâmpada de bateria... 

Com certeza depois de alguns ruídos arrastados uma lâmpada brilhante 
iluminou a pequena sala. Com sua luz, Spock e Sarek acharam faroletes à 
bateria e um comunicador em um dos armários. 

A voz de Storn veio através do comunicador - ...deixem este canal 
aberto. Todo o pessoal de engenharia localize fontes de luz à bateria e 
apresentem-se à fonte central. Todos os outros em áreas sem janelas 
permanecem onde estão até que a iluminação de emergência seja restaurada. 

Já tinha se tornado abafado no pequeno escritório. Sarek disse: — Nós 
temos faroletes, e Storn pode sem dúvida se utilizar de nossa ajuda. 

— Certamente, pai - Spock replicou. — Nós não podemos fazer mais 
nada com o computador até que a força seja restaurada. 

Enquanto andavam para a fonte central com a luz de seus faroletes, 
Spock completou um pensamento que Sarek estivera suprimindo. — O 
senhor supõe que essa falha de força... possa de algum modo não ser uma 
coincidência? 



 

DEZESSETE 
 
É com o mais profundo pesar que devo informá-los da morte do Alferes 

Carl Remington como resultado dos ferimentos sofridos em combate com o 
Império klingon, na defesa de nossa Federação. Ele era um bom e corajoso 
membro da tripulação da USS Enterprise. Sua falta será muito sentida. 

O Sr. Remington ficou inconsciente no momento de seu ferimento, e não 
sofreu qualquer dor... 

James T. Kirk recitou as palavras da fórmula da mensagem de 
condolências para a família de Carl Remington - o mais doloroso dever de 
um comandante de espaçonave. Não levou muito tempo para lembrar-se 
desse dever, e uma vez lembrado, tinha que ser cumprido. Kirk não era 
homem de postergar. 

Ele voltara ao quarto de meditação, por ser um local apropriado para 
compor a mensagem, assim como seu relatório preliminar para a Frota 
Estelar, recitando-os no tricorder para transmissão subespacial na primeira 
oportunidade. Era melhor gravar a mensagem para a família de Remington 
agora, ele se disse, quando ainda não tinha certeza que o rapaz fora 
assassinado. Se tivesse certeza, se sentiria obrigado a informá-los - e seria 
muito melhor se nunca soubessem que o rapaz fora vítima de uma mente 
desequilibrada. 

Era culpa dos klingons, de qualquer jeito, que ele tivesse se ferido tão 
gravemente. Eles mereciam a culpa pela morte. 

Enquanto Kirk terminava as frases rotineiras e pensava em personalizar a 
mensagem com suas próprias lembranças do rapaz, achou-se mais e mais 
determinado a descobrir quem roubara da Frota um bom jovem oficial e da 
Enterprise um valioso membro da tripulação. Ele teria que descobrir como 
checar o álibi de Sendet, mas enquanto isso ele estava ansioso para 
entrevistar seus outros suspeitos. 

Mal acabou sua mensagem, as luzes se apagaram. Então até mesmo 
Vulcano tinha falhas de força. Ele imaginou se tantos ar-condicionados 
teriam sobrecarregado o sistema no calor do meio-dia. 

A chama no pote fornecia luz bastante, uma vez que os olhos de Kirk se 
ajustaram, para permitir-lhe encontrar a porta - mas em vez de estar 
iluminado pelas luzes de emergência, o corredor estava completamente 
escuro. 

Ouve um tropeção suave e Então uma voz familiar disse: - Merda! 
— Magro, por aqui. 



— Jim!? - Passos arrastados. 
— Por aqui. - Ele ligou o tricorder e acenou a brilhante mas vazia tela 

para McCoy. 
O médico encontrou seu caminho para o quarto, e olhou para o pote com 

a chama. — Uma dessas coisas... 
— Não reclame, parece ser a única luz que temos. - Ele deixou a porta 

aberta, e juntou-se a McCoy no sofá. — Estou começando a pensar que 
deveríamos ter vindo à Vulcano com todo o equipamento de emergência. 

— É. Há alguma coisa muito estranha por aqui. Você acha que esta 
queda de energia é uma coincidência? 

— O que mais? - Kirk perguntou. 
— Seu assassino - replicou o doutor. — Jim, acabei de encontrar um erro 

maluco no programa de diagnóstico médico. Spock e Sarek concordaram que 
isso significa que alguém tem mexido no computador. Você compreende o 
que isso significa? 

— Sim. Eu estava certo, Magro. Estamos lidando com assassinato. Vou 
lhe dizer uma coisa, nunca estive menos satisfeito em estar certo. 

McCoy concordou. — E agora olhe p ra esse lugar. Uma coisa tem que 
se dizer dos vulcanos: eles são eficientes. Não constroem sistemas de força 
sem sistemas de emergência. 

— E ainda assim estamos sentados aqui no escuro - disse Kirk. — 
Magro, você já viu o que acontece a um computador quando toda a força é 
desligada? Quer dizer, quando até mesmo a bateria temporária, ou qualquer 
que seja a fonte de força secundária, acaba? 

— T\ido que não tenha sido colocado na memória permanente é apagado 
- replicou o doutor. — E você pode apostar que quem quer que tenha 
brincado com o computador da Academia não colocou nada na memória 
permanente. 

— Então a evidência que Spock e Sarek estavam examinando agora está 
destruída - Kirk disse secamente. Então ele viu uma luz passar pela porta. — 
Ei, alguém finalmente achou as lanternas! 

— Jim? 
Era a voz de Spock, e quando Kirk e McCoy saíram para o corredor, 

reconheceram Sarek também nas sombras dos feixes de luz. Os dois 
vulcanos carregavam faroletes extras e passaram um para Kirk e outro para 
McCoy. 

— Nós vamos para a central de força - Spock explicou. Podemos não ser 
engenheiros, mas Storn precisa de todo mundo que saiba algo sobre sistemas 
de força. 

— Eu irei ajudar - disse Kirk. — Eu sei como fazer reparos básicos, e se 



estiver além do meu conhecimento, sempre posso segurar a lanterna para 
alguém. 

— Eu vou para a sala de emergência - disse McCoy. — Vocês podem 
apostar que com um blecaute como esse, as pessoas vão se machucar. E se a 
força ficar desligada por muito tempo, vão haver casos de prostração pelo 
calor. Já está ficando abafado aqui. Por que eles construíam esse lugar sem 
nenhuma ventilação natural? 

— Para controlar o clima para o conforto dos alienígenas — Sarek 
replicou. 

Quando McCoy seguiu pelo corredor para a sala de emergência, Kirk 
disse para Spock: — Você compreende o que essa falha total de força 
significa para sua busca de evidências no computador? 

— Sim - Spock respondeu sem emoção — tudo foi apagado. O Dr. 
McCoy lhe contou o que achou? 

— Contou. Droga, Spock, não posso acreditar que essa falha de força 
seja uma coincidência! 

— Eu tenho certeza que não é - disse Sarek. — Entretanto, o computador 
da Academia tem mais seguranças que muitos sistemas. Nós lidamos com 
estudantes sob pressão e algumas ocasiões, mesmo que muito raramente, 
houve casos de... cola. 

— É claro! - Disse Kirk. — A Academia da Frota Estelar tem a mesma 
coisa! Há um arquivo separado, constantemente indo para a memória 
permanente, com todas as entradas dos terminais dos estudantes! Mas Sarek 
- você acha que um estudante seria capaz desse nível de conhecimento? Não 
é apenas mudar os registros para aumentar uma nota, ou dar uma olhada 
rápida num teste, ou pegar emprestado o projeto de outro estudante. Isso é 
ultrapassar seguranças e mudar a programação principal sem disparar 
nenhum alarme. Pode qualquer estudante fazer isso? 

— Um estudante a ponto de se graduar? Certamente. Eu poderia, Spock 
poderia, assim como estudantes no final do treinamento. Mas esses alunos 
não precisam se restringir aos terminais dos estudantes. Minha assistente, 
por exemplo, usa meu terminal para sua dissertação porque não limita seu 
acesso a informação. Por esta razão, a unidade especial de gravação em 
memória, também registra a atividade de todos os terminais dos docentes. 
Obviamente, há trabalhos que tanto os docentes quanto os estudantes 
desejam manter em particular. O registro não nos dirá o que foi feito em cada 
terminal, mas irá nos dizer que programas foram acessados dali nos últimos 
dias. 

— Que bem isso faz? - Kirk perguntou. 
— Se um estudante é encontrado acessando o trabalho de outro aluno -



Spock explicou — o segundo estudante pode ser consultado sobre ter dado 
sua permissão. O que nós procuraremos agora é acessos ao programa de 
sistema de força. Irá nos dizer qual terminal foi usado, é claro, nós teremos 
que descobrir quem usou esse terminal. 

— Provavelmente impossível, se ele teve o bom-senso de usar ordens 
manuais em vez de vocais - Kirk disse soturnamente. 

— Verdade, mas ainda um lugar por onde começar - Sarek concordou. 
— Enquanto isso, Jim, sua investigação do motivo e oportunidade irá ajudar 
a aproximar a busca. Quem quer que tenha programado o corte de força nas 
câmaras de stasis, deve ter enviado a sobrecarga de força desta manhã, e 
cortado tanto a força principal quanto a de emergência. Outros pacientes, em 
outros tipos de suportes de vida, têm suas vidas em perigo. Se uma cirurgia 
estiver em andamento, está sendo feita agora à luz de faroletes e com 
equipamentos trabalhando com baterias. 

— Quem quer que tenha feito isso está preocupado apenas em encobrir 
seus passos - disse Kirk. — Obviamente não se importa com quantas pessoas 
possa ferir no processo. 

— Nós estamos lidando com uma mente desequilibrada - Spock 
concordou. — O motivo é muito importante, Jim. Nós não sabemos se as 
vitimas tem algo haver com o crime, considerando toda a bagunça com 
equipamento altamente sofisticado, pode ser algum protesto louco contra 
tecnologia, contra a Academia, contra o programa médico, ou contra Sorel 
e/ou Corrigan. 

— E em qualquer um desses casos - Sarek disse sem emoção — Amanda 
pode ser a próxima vítima. 



DEZOITO 
 
Quando McCoy chegou na sala de emergência, foi rapidamente colocado 

para trabalhar. Portas foram abertas para um corredor externo com janelas, 
onde os vidros foram abertos a despeito do penetrante calor do sol de meio-
dia de Vulcano. 

Os primeiros ferimentos foram pequenos cortes e pancadas leves de 
movimentos no escuro para encontrar fontes de luz à bateria. Então gente 
com problemas mais sérios começou a ser trazida das profundezas escuras 
dos prédios: um trabalhador que estivera sob equipamento suspenso em 
antigravidade quando este falhara; uma garota que fora esmagada quando 
uma porta anti-fogo fechara-se, seus colegas estudantes conseguiram de 
algum modo manter a porta aberta com suas forças físicas reunidas; várias 
crianças que caíram da escada quando a escuridão as pegou entre as aulas. 

Dois estudantes humanos foram trazidos com queimaduras químicas; 
eles estavam trabalhando no laboratório de botânica com um spray portátil e 
no escuro não foram capazes de desligá-lo antes que ambos ficassem 
encharcados com nutrientes da flora de Arcturus Sete. 

Dois curadores vulcanos cuidavam dos pacientes, enquanto McCoy 
cuidava dos humanos e de um andoriano que quebrara o braço ajudando a 
resgatar a garota presa na porta anti-fogo. Enquanto mais pacientes 
chegavam, o Dr. M'Benga juntou-se aos vulcanos, enquanto Daniel Corrigan 
vinha ajudar McCoy. 

Eles estavam usando o equipamento à bateria. — Quarenta anos de 
Academia e eu nunca vi nada como isso - disse Corrigan. 

— Nem uma queda de força? - Perguntou McCoy. 
— Oh, é claro, não há máquina que não quebre alguma vez. Mas eu 

nunca soube que o sistema de suporte quebrasse ao mesmo tempo. Ele tem o 
próprio gerador, que teria começado a funcionar no momento em que a 
energia vinda da cidade fosse interrompida. 

— A energia acabou em toda cidade? - McCoy perguntou. 
— Não - replicou uma enfermeira vulcana que acabara de juntar-se a 

eles. — Eu não sabia que havia problemas até chegar para meu turno de 
serviço. 

Corrigan parou entre o atendimento de dois pacientes para enxugar o 
suor sobre os olhos. — Os alienígenas que não podem suportar o calor estão 
sendo instruídos a ir para cidade para proteger-se? 

— Eu verei isso, Daniel - disse a enfermeira. 
Eles estavam cuidando dos últimos pacientes agora e McCoy estava 



feliz. O calor aumentava progressivamente. Ele estava encharcado de suor e 
começando a sentir-se tonto. 

O Dr. M'Benga acabou com seu último paciente e aproximou-se de 
McCoy. — O senhor não está acostumado com o calor de Vulcano, Doutor - 
ele disse em sua voz profunda e educada. — Sua ajuda foi imensamente 
apreciada, mas deveria descansar agora. 

M'Benga era negro, mas McCoy viu indícios de cinzento em sua pele sob 
as gotas de transpiração, indicando que esse homem também estivera 
obrigando-se a trabalhar além do desconforto físico. — Eu irei se você for -
ele replicou e M’Benga balançou a cabeça concordando e lhe deu um 
pequeno e contido sorriso. 

— Nós devemos nos manter disponíveis - disse Corrigan enquanto as 
enfermeiras e atendentes levavam os últimos pacientes embora. — A sala 
onde os medicamentos são estocados tem um sistema de refrigeração, se não 
estiver ligado ao sistema regular de força de emergência. 

Todos os três médicos apressaram os passos, apesar do calor, com esta 
esperança em mente. Drogas preciosas teriam que ser transportadas 
rapidamente para um lugar frio se seu sistema refrigerador de proteção não 
estivesse funcionando. 

Mas estava. Os humanos se apoiaram contra a parede da pequena sala 
num alívio abençoado, deixando o frio penetrar em seus corpos ensopados. 
— Eu poderia ficar aqui o resto do dia! — Disse McCoy. 

— Isso mesmo - replicou M’Benga. 
Mas assim que eles relaxaram no conforto, uma estranha, distante sirene 

soou, entrando e saindo do alcance auditivo humano. — Que diabos é isso? - 
Perguntou McCoy. 

Quando ele olhou para Corrigan, no entanto, sabia que eram más notícias 
- o homem ficou tenso, seus olhos azuis arregalaram-se, então ele pulou de 
pé. — Oh, Deus ... não! - Ele exclamou. — Esse é o alarme de incêndio! 

E os bips de Corrigan e M'Benga começaram a apitar loucamente. 



DEZENOVE 
 
Na unidade central de força da Academia de Vulcano, James T. Kirk 

estava mesmo segurando uma lanterna à bateria para que Storn pudesse ver 
os circuitos que estava seguindo no gerador de emergência. — Aqui está -o 
vulcano disse finalmente, colocando um fusível no lugar. Mas as luzes não 
se acenderam. 

Kirk tentou se lembrar quantas vezes ele desejara Scott por perto desde 
que chegara à Vulcano. 

— Eu achei outro - veio a voz de outro engenheiro vulcano da escuridão 
penetrada apenas pelo lento movimento dos fachos dos faroletes. Houve 
outro clique quando o fusível foi ligado. 

— Se tivéssemos energia para o computador, poderíamos localizar os 
fusíveis facilmente - disse Storn. 

— Isso tem que ser sabotagem - disse Spock quando o terceiro clique 
soou na sala — e seu objetivo principal é impedir que tenhamos energia para 
os computadores. 

— Parece não haver danos permanentes - Storn disse enquanto suas 
mãos se moviam através dos circuitos até ele encontrar outro fusível. Outro 
clique. Ainda sem energia. 

— Você acha que todos os fusíveis foram desligados? - Kirk perguntou. 
— Nós vamos prosseguir nesta teoria - Storn replicou. 
Levou tempo. Kirk não sabia se haviam ligado todos os fusíveis 

existentes, mas no vigésimo clique, as luzes se acenderam. 
— Agora, vamos encontrar o que há de errado com a fonte principal de 

força! - Disse Storn, ficando em pé. 
Piscando por causa da claridade, Kirk perguntou: — Essa é apenas a luz 

de emergência? 
— Está concentrada aqui, porque é aqui que devemos trabalhar na fonte 

principal de força enquanto a Academia está com força de emergência. Há 
agora uma fraca iluminação no resto dos prédios da Academia, mas este 
pequeno gerador não pode fornecer energia para os sistemas de ventilação ou 
refrigeração, exceto para as áreas do hospital. Eu sugiro que comecemos 
com a conexão do gerador solar principal de ShiKahr. 

Kirk seguiu Storn, embora não houvesse mais necessidade dele para 
segurar a lanterna. Da pequena máquina no centro da sala, Storn prosseguiu 
para as unidades na paredes - muito maiores que aquelas à bordo da 
Enterprise. 

Eles encontraram o mesmo padrão - a unidade tinha se desligado 



completamente, circuito após circuito, incluindo a conexão principal. Os 
engenheiros de Storn começaram a remover o painel que expunha os 
fusíveis. 

Sarek disse: — Agora que temos alguma energia, Spock e eu tentaremos 
descobrir o quanto do computador foi afetado. Talvez possamos restaurar os 
circuitos sem que vocês tenham que localizar todos os fusíveis manualmente. 

— Excelente - disse Storn. — Há um terminal logo ao lado da porta. 
Kirk desejou que os ventiladores começassem a funcionar: ele estava 

suando e começando a sentir-se tonto. Estava abrasadoramente quente ali; 
até mesmo os vulcanos estavam começando a ficar pálidos. 

Quando Storn começou a ligar os fusíveis, a distância um apito alto 
começou a soar, mal penetrando através das paredes. Isso parece com... -um 
dos engenheiros começou. 

Storn ligou outro fusível - e de repente a sala era invadida com um 
estridente e irritante ruído. 

— Fogo! - Exclamou metade das pessoas na sala. 
— Mas onde...? - Storn começou. 
Spock entrou correndo. — Fogo no corredor, depressa! Todo mundo 

para fora antes que fiquem presos! 
Eles empurraram para fora a unidade de força principal quando as 

chamas avançaram sobre eles pela esquerda. Havia luz agora no corredor, 
mas quanto tempo duraria se o fogo chegasse ao gerador? 

Chamas os seguiam enquanto eles corriam para o hall e através da porta 
anti-fogo da escada. A força de emergência permitiu que abrissem a porta e a 
luz durou enquanto subiam correndo para o outro andar, e chegavam ao hall 
que levava às câmaras de stasis. Kirk viu tanto Spock quanto Sarek olharem 
para o fim do corredor e perceberem que o fogo estava bem debaixo do 
quarto onde Amanda estava indefesa em stasis! 

Pai e filho sondaram as paredes - sim, havia extintores de incêndio. Cada 
um agarrou um e correu para a câmara. 

— Sarek! Spock! - Storn gritou através do barulho do alarme. Nós temos 
que sair do prédio! 

— Amanda está presa ali - Kirk o lembrou - e correu até onde tinha visto 
um terceiro extintor na parede. 

Era pesado, atrasando-o em sua busca, mas ainda não havia chamas. 
Talvez a estrutura da Academia fosse boa o bastante... 

Eles correram para além da câmara, até onde o chão estava quente sob 
seus pés e esperaram soturnamente. 

Esquentou, mas as chamas pareciam estar contidas embaixo. A sirene 
estridente continuou - certamente ShiKahr tinha algum tipo de corpo de 



bombeiros que estariam logo ali! 
Eles não tentaram falar. Ambos vulcanos controlavam seus medos e Kirk 

tinha problemas bastante controlando o seu. 
Fogo era o pior pesadelo daqueles que viajavam no espaço. Uma nave 

estelar era auto-suficiente e solitária - não havia lugar para onde correr. Kirk 
lembrou-se determinadamente que não estava numa nave estelar e que a 
ajuda viria de fora... mas não haveria ajuda para Amanda se as chamas se 
aproximassem da câmara de stasis. 

E ela não poderia ser removida ou morreria. 
Olhando para trás, checando se ainda havia uma saída, Kirk viu Storn e 

seus engenheiros no canto mais afastado, ajudando a equipe médica a 
evacuar pacientes e pessoal. 

Então, em seu canto do longo corredor, chamas avançaram através de 
outra entrada da escada! 

Todos os três agarram seus extintores e atacaram o fogo. 
Kirk brigou com seu equipamento, mas logo estava usando-o. Ele, Spock 

e Sarek lutaram contra as chamas, mas elas eram alimentadas por baixo, 
através de uma forte correnteza e quando acabaram com a porta, começaram 
nas paredes. 

Mesmo assim, os três homens continuaram lutando - eles não podiam 
entregar Amanda ao fogo! 

A solução química no extintor de Kirk acabou-se. Ele voltou pelo 
corredor para encontrar outro. 

Gente com roupas protetoras estava vindo em sua direção - pessoal de 
segurança da Academia com mais extintores. 

— Saia do prédio! - Um deles gritou para ele, a voz abafada sob a 
máscara de respiração. 

Kirk percebeu que estava tossindo e engasgando apenas quando não 
conseguiu responder. Ele apontou para o lado do corredor de onde tinha 
vindo, onde as silhuetas de Spock e Sarek destacavam-se contra as chamas. 

O homem da segurança acenou e insistiu: — Vá! 
Mas Kirk não podia. Seus amigos estavam em perigo. 
Ele pegou um extintor novo da pilha que o pessoal de segurança trouxera 

e seguiu-os. 
As chamas estavam agora a apenas alguns passos do quarto de Amanda. 
De repente o teto estava em chamas! 
Elas avançavam sobre suas cabeças, Spock e Sarek tentavam combatê-

las - mas o extintor de Sarek acabou. 
Kirk arrastou seu novo extintor para a cena, enquanto o pessoal da 

segurança tentava afastar Spock e Sarek dali. Compreendendo, ele passou 



seu extintor para Sarek e voltou para pegar outro. 
Os olhos ardentes, a respiração difícil, Kirk retornou, firmemente 

determinado a juntar a força que tinha p'ra proteger Amanda. 
Meia dúzia de extintores atacavam as chamas agora. Eles não podiam 

contê-las, mas estavam atrasando seu progresso. Seria apenas uma questão 
de tempo... 

Kirk sentia a pele queimando. As roupas leves que usava eram de pouca 
proteção; suas coxas ardiam tanto quanto seu rosto e braços expostos. 

Ele colocou-se atrás dos vulcanos com roupas protetoras, mas ainda 
havia chamas contra as quais lutar, queimando cada vez mais perto do quarto 
de Amanda. 

Eles estavam quase completamente cercados pelas chamas agora. 
Com um barulho infernal, o teto ruiu! 
Kirk estava afastado o bastante para pular fora do caminho, mas viu 

Spock cair sob o material flamejante. 
Sarek lutou para sair de um cantos - Kirk viu sua camisa em chamas, 

pulou sobre ele e rolou-o sobre os ladrilhos relativamente frios do chão, 
apagando o fogo. — Spock! - Sarek disse num tom rasgante. 

A garganta de Kirk não abriu-se para que ele pudesse responder, mas ele 
se virou para onde as figuras em roupas protetoras estavam levantando o 
material em chamas de cima de Spock. Viu um pé, agarrou-o, puxou... 

Sarek agarrou o outro pé de Spock e juntos o puxaram de sob o teto 
caído, abafando as chamas que estavam em suas roupas e cabelo. 

Outras pessoas estavam chegando - bombeiros com roupas de proteção 
mais pesadas, com uma mangueira que espalhava químicos anti-fogo dez 
vezes mais rápido que qualquer extintor. 

Outros trabalhadores de emergência os seguiram, levantando Spock para 
uma maça e carregando-o rapidamente para a sala de emergência. 

Sarek os seguiu com os olhos, mas afastou os médicos que queriam levá-
lo também. — Minha esposa... — ele disse, sua voz um murmúrio rouco. 

Os bombeiros estavam afastando o fogo agora, empurrando-o passo a 
passo de volta por seu próprio caminho. A porta da câmara de stasis estava 
preta de fumaça e pingava solução química, mas agüentara. Era seguro sair. 

As queimaduras de Kirk começaram a doer. Ele mal podia respirar. 
Lágrimas escorriam por suas faces. 

Sem resistir, permitiu que os médicos o guiassem para uma maça... 
Então chamas apareceram do outro lado do hall! Tinham viajado sob eles 

e queimavam de novo! 
Kirk alcançou um extintor novo e mirou-o nas chamas. 
Os médicos tentaram pará-lo. — Deixe isso com a patrulha de fogo -uma 



mulher disse a ele - pois mesmo enquanto ela falava um novo grupo de 
bombeiros avançava pelas escadas com outra mangueira. — Não há mais 
pacientes aqui a não ser Amanda. Eles a protegerão. Não há motivo de 
arriscar a sua vida protegendo coisas que podem ser reconstruídas. 

O fogo, no entanto, como se renovado agora que tinha os bombeiros a 
cercá-lo, rugiu mais alto de ambos os lados do hall, fazendo as pessoas 
recuarem umas contra as outras. Uma fumaça viciada elevava-se de algo que 
as chamas consumiam em seu novo ataque. Kirk tossiu e engasgou. 

O calor renovado empurrou Kirk, Sarek e os médicos para a única escada 
que restava como via de escape. Cegamente Kirk encontrou seu caminho, 
sentiu alguém cair sobre ele e foi empurrado para baixo por causa do peso 
morto. Ele forçou seus olhos ardidos a se abrirem e viu que era Sarek - 
inconsciente? Ou morto? 

Através de olhos cheios d'água, Kirk não podia dizer, mas ele temeu que 
não fizesse diferença. Se aquelas chamas acima haviam penetrado na câmara 
de stasis de Amanda, ela estava morrendo - assim como seu marido. Spock 
estava ferido e inconsciente também - ele não podia salvar seu pai. 

Os médicos carregaram Sarek pelas escadas. Kirk tropeçou atrás e 
permitiu, agradecido, que as pessoas que esperavam embaixo o colocassem 
numa maça. Fumaça e exaustão tomaram seu quinhão enfim, enquanto uma 
máscara de oxigênio lhe dava alívio da tosse. Embora desejasse 
desesperadamente ficar consciente, para saber se as pessoas com quem se 
importava iriam sobreviver, nenhuma força de vontade faria isso. Lutando 
todo o tempo, ele afundou no esquecimento. 



VINTE 
 
Leonard McCoy trabalhava furiosamente na sala de emergência, não se 

permitindo pensar ou se preocupar, apenas se concentrando em curar, como 
fazia à bordo da Enterprise no meio de uma batalha. A única diferença 
parecia ser que em vez de estar sendo jogado de um lado para outro por 
causa dos disparos de torpedos fotônicos, aqui o hospital estava inundado 
pelos cheiros desagradáveis de fumaça e químicos anti-fogo. Estava ainda 
miseravelmente quente, mas se era por causa do fogo ou do sol batendo 
sobre o edifício, ele não sabia. 

Ninguém tinha tempo p'ra perguntar onde o fogo estava e se aproximava-
se deles. Todo o pessoal médico estava muito ocupado, cuidando dos feridos 
que chegavam e tentando mantê-los vivos. 

Ao menos tinham luz agora - as luzes já estavam acesas quando ele e os 
outros dois médicos humanos emergiram de seu refúgio gelado na sala de 
armazenamento de medicamentos. 

Seu primeiro trabalho tinha sido ajudar a saída de todos os pacientes do 
ambulatório. Voluntários rapidamente os transferiram para outros prédios 
onde os sistemas de refrigeração funcionavam. 

Então vieram os pacientes que não deveriam ser removidos mas tinham 
que, em gumeys, ou em suas próprias camas com todo o tipo de equipamento 
ainda ligado a eles. A eficiência vulcana os transportou, com equipamento e 
tudo - a força vulcana vindo também ajudar a causa, como McCoy notou 
quando um paciente em tração passou com pedaços da parede ainda 
balançando na armação a que estava ligado. 

Não havia bastante equipamentos portáteis de suporte de vida para cada 
paciente; vários em respiradouros tinham que usar máscaras de oxigênio, um 
voluntário bombeando para ter certeza que ar entrasse regularmente em seus 
pulmões. Aqueles que estavam conscientes e podiam pedir ajuda, se 
necessário, tinham que ser temporariamente desconectados de alguns tipos 
de suporte de vida e dividir os equipamentos portáteis. 

Então as vítimas do fogo começaram a chegar, tão cobertas de fuligem 
que mal se via os ferimentos. Inalação de fumaça e produtos químicos era o 
caso que prevalecia, mas havia também queimaduras, freqüentemente 
agravadas por químicos dos extintores de incêndio. 

Com o passar do tempo, os feridos aumentaram em número e na 
gravidade de seus ferimentos. Bombeiros traziam pessoas que haviam ficado 
presas, algumas inconscientes, algumas seriamente queimadas, outras com 
ossos quebrados ou ferimentos internos, por causa de partes do prédio que 



ruíram. Mesmo um gigantesco lemnoriano, com quase três metros de altura e 
bem largo, fora ferido pela arquitetura que ruíra. Para fazer uma maça 
grande o bastante para carregá-lo, alguém tinha amarrado um colchão de 
ginástica num par de postes curvos. 

McCoy trabalhava com concentração constante, ignorando o crescimento 
da exaustão enquanto labutava para salvar vidas, conhecendo a satisfação de 
ver a maioria dos pacientes rapidamente aliviados da dor e a caminho da 
recuperação. 

Sorel e Corrigan cuidavam da triagem. M'Benga e T’Par lidavam com 
fraturas simples, queimaduras superficiais e inalação de fumaça, que eram 
tratados na própria sala de emergência. McCoy parecia ter sido designado 
cirurgião para humanos; ele se movia de uma sala de operações para outra 
como indicado, sempre com um paciente esperando, instrumentos mostrando 
alguma nova atrocidade causada pelo fogo, fumaça, químicos, ou salas que 
caiam. Como cirurgião de nave estelar, vira uma grande variedade de 
ferimentos; a experiência, no entanto, não o deixava menos surpreso ou 
zangado sobre o que podia ser feito para destruir um corpo humanóide. 

Deixando uma enfermeira para fechar um corte depois de remover um 
baço rompido, McCoy saiu da sala de operações para encontrar Sorel 
direcionando dois atendentes a levar um paciente para uma das salas 
preparadas para vulcanos. Mas McCoy conhecia este paciente. — Spock! 
Sorel deixe-me cuidar dele, eu conheço seu interior maluco melhor que 
qualquer um de seus cirurgiões vulcanos poderia. 

— Ele é seu amigo - disse o curador vulcano. 
— Mais uma razão para eu ter certeza que ele sobreviva. Eu já fiz isso 

antes. 
— Ele sobreviverá; seus ferimentos não são críticos, mas seu 

sangramento interno tem que ser estancado. 
— E rápido - McCoy replicou. — Como está seu estoque de sangue T-

Negativo com fatores humanos? 
Os olhos negros do curador não davam qualquer indicação de seus 

sentimentos. — T-Negativo puro servirá, mas você está correto sobre nosso 
estoque ser limitado. Você é, provavelmente, o cirurgião mais qualificado 
para este paciente em particular. Levem-no para a sala de operações 4, 
T'Mir. - Só Então McCoy percebeu que a filha de Sorel fora colocada de 
serviço como atendente. 

McCoy ficou no corredor um momento enquanto Spock era levado para 
preparação da cirurgia. Alguém montara uma mesa com comida e bebida - 
percebeu de repente que estava sedento e foi investigar. Uma mulher 
humana, loira, muito bonita, estava distribuindo chá e suco de frutas. — Não 



este, Doutor — ela disse quando ele avançou para um copo que parecia com 
suco de laranja. — O senhor deve ser novo em Vulcano. Aqui, tome um 
pouco de suco de kasa. 

— Muito obrigado - ele replicou, reparando quão bonita ela era mas sem 
energia para ir além deste pensamento. Sua mente estava em seu paciente 
enquanto ele engolia o suco e encaminhava-se para o que ainda era 
conhecido como sala de lavagem, embora ele fosse, na verdade, receber um 
banho de raios desinfetantes. 

De repente houve um rugido de dor, tão gutural e incoerente quanto o 
grito de um búfalo ferido. 

McCoy virou-se para ver o gigantesco lemnoriano pular da maça 
improvisada onde tinha sido colocado. Corrigan, o homem mais próximo, 
correu para ele dizendo: — Não se mexa! Vai se machucar ainda mais! 

Mas o ser gigantesco levantou o braço que alguém havia imobilizado 
amarrando-o a uma escada, e balançou em direção do médico humano. 
Corrigan pulou para trás instintivamente, mas o gigante continuou o balanço, 
varrendo um vulcano para fora de sua gurney e empurrando o carrinho para 
bater em vários outros, causando mais gritos de dor quando as pessoas 
feridas foram atingidas. 

A equipe médica espalhou-se para proteger os feridos, enquanto o grande 
lemnoriano gaguejava alguma coisa que o tradutor de McCoy não 
compreendia. 

— Ele está delirando! - Corrigan disse, ficando fora do alcance do 
ferido. — Pegue um sedativo! 

— Qual sedativo? - Perguntou um enfermeiro vulcano. 
— Traxadine, 10 cc. Depressa! - Disse Corrigan e o enfermeiro afastou-

se para a sala de medicamentos. 
O lemnoriano ainda olhava para Corrigan como se o médico humano 

fosse a causa de seu desconforto. Já que tinha sua atenção, Corrigan 
sussurrou: — Está tudo bem. Nós vamos ajudar você. Acalme-se agora... 

O gigante rosnou de novo e bateu seu braço quebrado contra a parede, 
destruindo a escada. O braço dobrou-se onde não havia articulação, mesmo 
num lemnoriano. Seus rugidos graves foram substituídos por gritos de 
agonia. Ele balançou o braço como se fosse jogar fora a causa da dor. 

— Meu Deus, ele vai comprometer a fratura! - Ofegou Corrigan, 
pulando sobre o tolo gigantesco. 

Com seu braço bom, o lemnoriano afastou o médico humano como se 
fosse um inseto irritante. Quando Corrigan caiu, seis vulcanos convergiram 
para o ser gigantesco e - não uma tarefa fácil mesmo para suas forças 
combinadas - imobilizaram-no no chão. 



O enfermeiro estava de volta com a hipo. Sorel a pegou e afundou-a na 
massa de corpos inquietos. McCoy ouviu o assobio de sua pressão e esperou 
que tivesse atingido seu alvo, mas ele já aproximava-se de Corrigan, agora 
que o caminho estava livre. 

T'Mir chegou lá antes dele, chamando: — Daniel! Você está ferido? 
— Não mexa nele! - Avisou McCoy e a garota virou os grandes e 

preocupados olhos para ele. 
Mas Corrigan já estava lutando para se sentar. — Fique quieto! McCoy 

ordenou, correndo sua sonda médica sobre ele. — Nada quebrado - ele 
anunciou. 

— Eu só... tive o ar... arrancado... de mim! — Corrigan ofegou. 
— Maldita sorte, é o que é! - McCoy grunhiu. 
— Como está o... lemnoriano? - Corrigan lutou para passar por McCoy. 
— Dopado - replicou Sorel, juntando-se a eles. — Ele está em choque e 

devemos tratar disso primeiro, pois é muito mais sério que o ferimento em 
seu braço. Daniel, você foi tolo em tentar lidar com ele quando havia 
vulcanos aqui. 

— Eles não estavam fazendo muito... para pará-lo... estavam?... Outras 
pessoas estavam se ferindo. 

— Mas ele podia ter matado você - disse T'Mir. 
— Bem, ele não matou - disse Corrigan, ficando em pé pesadamente. — 

Vamos... a confusão acabou. Temos pacientes para cuidar! 
McCoy lembrou-se que Spock esperava por ele, mas no caminho parou 

para pegar outro copo de suco de kasa com a bela loira. 
Quando estava se afastando da mesa, a moça, que permanecera calma 

como qualquer vulcano durante a altercação com o lemnoriano, ofegou e 
pulou de pé, esbarrando na mesa e derramando suco dos copos. 

— Sarek! - Ela gritou e McCoy virou-se para ver não uma, mas duas 
pessoas que ele conhecia serem carregadas para dentro: Sarek e o Capitão 
Kirk. Ambos estavam cobertos de fuligem, ambos usavam roupas 
carbonizadas e estavam inconscientes. 

Corrigan já corria sua sonda sobre Kirk. — Inalação de fumaça; 
queimaduras superficiais; possível choque. Sala de emergência. 

Sorel examinava Sarek, seu rosto não revelando nada. A mulher loira 
permanecia ao seu lado com os olhos arregalados, exigindo: — Diga-me que 
ele não está morto! Ele não pode estar morto! 

McCoy começou a aproximar-se, mas atrás dele uma enfermeira vulcana 
o chamou: — Dr. McCoy! Venha rápido, por favor. Os instrumentos 
mostram que o sangramento de Spock está piorando o senhor tem que operar 
imediatamente! 



 

VINTE E UM 
 
James T. Kirk voltou a si na sala de emergência. Havia uma máscara de 

oxigênio em seu rosto e seu corpo estava entorpecido. 
Ele levantou um braço de sob o lençol que o cobria e viu um linimento 

brilhante numa camada protetora sobre a pele vermelha queimada. Mas a 
pele estava lá, embora com bolhas em alguns lugares; não era mais que uma 
forte queimadura solar. 

Quando Kirk sentou-se, Daniel Corrigan aproximou-se dele. — Deite-se 
e descanse, Jim. Você ficará bem. Vou te mandar pra casa logo que você 
tiver sua vez sob os raios restauradores. 

— Casa? - Machucava a garganta falar, mas ele conseguiu, tirando a 
máscara. — Spock? Sarek? 

— Spock saiu da cirurgia e está em transe de cura - Corrigan contou, 
enquanto colocava o aparelho de respiração de lado e corria sua sonda por 
Kirk. T'Mir, que estava distribuído suco de fruta, entregou um a Kirk. 

— Leonard estancou o sangramento interno de Spock - Corrigan 
continuou. — Não foi uma cirurgia extensa e se eu conheço vulcanos, Spock 
estará pronto para ser liberado pela manhã. 

— Sarek? - Kirk insistiu, sua garganta aliviada pelo suco. — Amanda? 
Os dois não estão... ? 

— Os dois estão vivos - Corrigan lhe assegurou. — O fogo foi apagado e 
não penetrou na câmara de stasis. Sarek sofreu menos danos físicos que 
você, ele voltou a si enquanto Sorel o examinava. Ele também está em transe 
de cura. Sorel ou T’Par o acordarão quando você estiver pronto para ir para 
casa - e Jim, estou contando com você para fazer Sarek ir para casa. Ele não 
sentirá dores físicas depois do transe, mas tem que descansar. Os reparos 
naquele computador podem esperar até amanhã. 

— Eu notei que Sarek é tão teimoso quanto Spock - disse Kirk. Talvez 
eu possa exercitar algumas técnicas que uso em Spock. 

— E que técnicas são úteis para persuadir humanos teimosos a 
descansar? - Era Sorel, chegando por trás de Corrigan. — Daniel, eu lembro 
que você deveria ter ido para casa esta manhã. 

— Você não reclamou quando eu estava aqui para ajudar na emergência 
- Corrigan lembrou. 

— Qualquer protesto neste momento seria inútil. Entretanto, a 
emergência acabou agora. 

— Quão graves são os danos? - Kirk perguntou. 



— O fogo ficou confinado à área do gerador de emergência e um lado do 
complexo do hospital - Sorel respondeu. — Storn poderia lhe falar mais 
precisamente mas ele já está ocupado fazendo reparos. 

— O importante - Corrigan completou — é que ninguém morreu. É uma 
pena que o computador esteja desligado, mas temos energia de novo e 
nossos pacientes estão sendo transportados de volta a seus quartos. 

— E é lá que você deve estar, Daniel - disse Sorel — em seu quarto, 
dormindo. T'Mir! - Ele chamou. 

Kirk viu a filha do curador deixar um paciente a quem tinha dado de 
beber e vir para o lado de Sorel. — Sim, pai? 

— Leve Daniel para seu apartamento. Faça algo para ele comer e 
coloque-o na cama. 

— Sorel - Corrigan protestou. 
— Daniel, você está funcionando em adrenalina. Agora que a 

emergência acabou isso vai parar, e se eu não providenciar para que seja 
cuidado, você não vai comer nada, vai dormir no sofá do seu consultório e 
amanhã vai se forçar a cumprir suas obrigações a base de café e senso de 
responsabilidade. 

Kirk sorriu maliciosamente. Sorel dera a descrição perfeita de outro 
médico que ele conhecia. — Por falar nisso — ele disse — onde está o Dr. 
McCoy? 

Tanto Sorel quanto Corrigan viraram-se pela aparente incongruência, 
mas enquanto Corrigan parecia confuso, pela primeira vez Kirk foi capaz de 
ler a expressão na face do curador vulcano: perfeita compreensão mútua. — 
Leonard está no pós-operatório - Sorel replicou. — Provavelmente se 
passarão muitas horas antes que ele complete seu trabalho. Eu farei com que 
ele vá para casa, Jim. Você faça tudo que puder para que Sarek descanse... e, 
T'mir, eu lhe dei instruções. Essa é a obediência de uma filha respeitadora? 

Os olhos da garota eram castanhos aveludados e extremamente 
expressivos - a única coisa que ela não podia controlar. Kirk os viu 
brilharem com indignação momentânea - mas ela controlou-se antes de falar. 
Ele pode vê-la compreender, como ele, que Sorel estava implicando - mas 
com uma intenção séria. 

O curador queria sua filha e seu parceiro juntos e sozinhos frente a 
frente com a acusação que T'Mir fizera na câmara vazia de stasis... isso fora 
ainda nesta manhã? 

Pela primeira vez desde o incêndio, Kirk lembrou-se que estava 
investigando um assassinato. Teria o assassino começado o fogo? Não 
combinava. Poderia alguém que brincava com a vida de outros a distância e 
jogava com programação de computador, ser capaz de sujar as mãos 



colocando um explosivo ou realmente espalhando alguma substância 
inflamável e acendendo-a? Ah, mas e se ele tivesse medo de ter deixado 
evidências? Uma coisa era certa: alguém tinha que examinar o local onde o 
fogo começara atrás de sinais de um incêndio criminoso. 

Quando T'Mir e Corrigan saíram, Kirk perguntou: — Onde está meu 
tricorder? 

Sorel alcançou uma prateleira sobre a cabeça de Kirk e entregou-o, junto 
com sua identidade da Frota, documento de crédito da Federação, um 
cronômetro acertado para Vulcano e algumas moedas. — Suas roupas foram 
severamente queimadas - o curador lhe disse. — Encontraremos algo com 
que você possa ir para casa. 

— Pode dar um recado a Storn por mim? Que o incêndio pode ter sido 
criminoso. 

— Você não é o único que suspeita disso, Jim - Sorel replicou. — Já está 
sendo investigado. 

Mas Kirk não podia descansar. Sua mente fervilhava com possibilidades, 
a mais óbvia delas era que quem quer que tinha iniciado o incêndio pretendia 
matar Amanda e destruir as evidências ao mesmo tempo. E isso o levava de 
volta aos motivos: que motivo poderia ligar T'Zan, Remington e Amanda? 

Quanto mais ele pensava sobre isso, mais certo ele ficava que um deles 
era a vítima pretendida, com os outros dois de camuflagem... ou as mortes 
pretendiam desacreditar Corrigan e possivelmente todos os humanos em 
Vulcano. 

Quando chegou o momento de Kirk usar os raios restauradores, o efeito 
anestésico do linimento estava acabando. Sua pele começou a arder e cocar 
tanto quanto sua curiosidade. 

Mas finalmente McCoy, agora trabalhando com o filho de Sorel, Soton, 
colocou-o na cama de tratamento muito parecida com aquelas da enfermaria 
da Enterprise. A ardência e coceira foram substituídas pelo prazeroso 
formigamento de calor enquanto suas células eram encorajadas a apressar 
seu processo regenerativo. Isso o fez relaxar tão completamente que 
adormeceu, mas acordou quando Soton entrou para dizer-lhe que se virasse. 

Por um momento ele confundiu o rapaz com seu pai, até que visse os 
calorosos olhos castanhos tão parecidos com os da irmã. Meio dormindo, 
Kirk deixou escapar a pergunta pessoal que nunca faria a um vulcano em 
circunstâncias normais: — Soton, você aprovaria um casamento entre T'Mir 
e o Dr. Corrigan? 

O jovem vulcano manteve a compostura, não se refugiando num sermão 
sobre modos vulcanos, como Spock faria. Para a surpresa de Kirk, ele 
respondeu — Eu conheço a expressão humana, "Alguns dos meus melhores 



amigos são alienígenas, mas não gostaria que minha irmã casasse com um". 
Tais sentimentos são estranhos aos vulcanos. Daniel Corrigan tem sido o que 
em termos humanos se chama "melhor amigo" para toda minha família 
desde que eu era criança. Como, então, qualquer um de nós poderia objetar 
ele se tornar um membro da família? - Os olhos castanhos estudaram Kirk 
com curiosidade antes que o jovem curador continuasse. — Eu não estou 
meramente aderindo à forma; iria me agradar profundamente se Daniel e 
minha irmã resolvessem seus problemas. Iria formalizar um relacionamento 
entre Daniel e nossa família que existe há muitos anos. 

Achando Soton disposto a falar e sabendo que nunca teria coragem para 
perguntar a Sorel, Kirk sondou mais fundo: — E quanto a seu pai? 

— Meu pai não tem irmão de sangue. Quando conheceu Daniel, ele 
encontrou alguém para preencher este papel. Não acho que T'Mir tenha feito 
algo em sua vida que agradasse mais a papai que dizer que desejava casar 
com Daniel. Ela causou dor a Daniel hoje e desapontou enorme-mente papai. 
E... eu temo que seja raiva mal resolvida contra minha irmã por acusar 
Daniel que me fez falar tão abertamente com você. Por favor me perdoe. Eu 
não tive oportunidade de meditar e afastar tais pensamentos negativos de 
minha mente. Eu imploro por sua indulgência não permitindo que isso 
continue. 

— Eu não ouvi uma palavra que você disse - Kirk lhe assegurou, 
lembrando-se da vez que ele dissera as mesmas palavras a Spock. E ele 
nunca tinha ventilado uma palavra a ninguém, embora soubesse que o 
segredo não falado do vulcano estava nos registros da Frota Estelar, 
colocado lá por fontes desconhecidas. 

Soton saiu para cuidar de seus deveres. Kirk virou sobre seu estômago e 
esticou-se sob os raios regeneradores até que uma mão macia em seu ombro 
o acordou. Ele levantou a cabeça de seus braços dobrados e encontrou 
Eleyna Miller parada ao seu lado. Ele levou um momento para lembrar-se 
que estava completamente nu, em tempo, felizmente, de impedir o impulso 
automático de se virar e sentar-se. Os raios regeneradores tinham sido 
desligados, mas ele sentia sua pele formigar do mesmo jeito por corar. 
Talvez ela pense que a vermelhidão é das queimaduras. 

— Eu trouxe algumas roupas - ela disse, colocando uma pilha no banco 
próximo a seus braços. — Sorel acordou Sarek e ele está esperando-o no 
vestíbulo. 

— Obrigado - disse Kirk, sem se mexer. 
— Você precisa de ajuda para se vestir, Jim? - Eleyna perguntou. 
— Não, só um pouco de privacidade. 
— É claro - ela replicou como brincando com uma criança. — Eu 



voltarei para pegá-lo em cinco minutos. 
Kirk enfiou-se na roupa providenciada, um tipo de tamanhão único de 

calças com cordão na cintura e uma túnica com cinto - provavelmente algo 
emprestado do ginásio da Academia. Decentemente coberto, espreguiçou-se 
e descobriu que as dolorosas queimaduras estavam reduzidas a uma leve 
coceira. Se tivesse sido realmente queimadura de sol, ele iria acordar no dia 
seguinte com um bronzeado dourado. Como estava, ele viu, a pele seca já 
estava descascando de seus braços, onde as ataduras estiveram. Bem, um 
chuveiro sônico iria livrá-lo dos efeitos das cascas finais das queimaduras. 

Eleyna voltou. — Pronto para ir? Sabe, você realmente fica bem em 
qualquer coisa. 

— H, obrigado. Qual o caminho para o vestíbulo? 
— Eu o levarei. Essa parte do hospital parece muito com um labirinto. 

Estava também muito vazio. — Todo mundo foi pra casa? 
— Todo mundo que pudemos mandar. Há alguns casos que manterão os 

médicos e curadores acordados por toda a noite. Eu ainda tenho os 
exercícios de toda uma turma para corrigir. O alarme de incêndio atrapalhou 
praticamente tudo. - Ela olhou por sobre o ombro para ele, reparando no 
tricorder na altura da cintura. — Eu acho que você não está com clima para 
um jantar fora esta noite — ela disse. — Eu comerei alguma coisa na 
cafeteria. Mas talvez amanhã a noite... 

— É um encontro - ele replicou, ansioso mais por algo prazeroso do que 
esperar o dia que iria passar numa investigação a qual ele sabia que podia se 
tornar desagradável. Mas no momento em que seus pensamentos se voltaram 
para sua investigação, sua mente entrou direto no "modo detetive". — 
Eleyna, você vive em Vulcano há anos. Como os vulcanos te tratam? 

— Me tratam? O que quer dizer? Eu sou aceita como igual na 
comunidade científica da Academia. 

— Mas e quanto - Quer dizer, você, hum... sai só com humanos? E se 
um vulcano mostrar interesse em você, o que as pessoas pensariam disso? 

Ela franziu a testa. — Vulcanos não se preocupam com "o que as 
pessoas pensam". Eles se preocupam com tradição, mas quando um 
alienígena adapta-se à tradição, eles o aceitam como um dos seus. Ao menos 
a maioria deles. Você não está cometendo o erro de colocar todos os 
vulcanos num mesmo molde, está, Jim? 

Ele lembrou-se de T’Pring com seu amante secreto, Stonn. Isso 
certamente não cabia no molde vulcano, ainda assim os dois eram vulcanos 
puros. — Não - mas eu não conheço muitos. Estava só imaginando o que 
aconteceria se o Dr. Corrigan se casasse com T'Mir. 

— T'Mir? Oh, a filha de Sorel. Eles vão se casar? Eu acho que é 



maravilhoso. 
— Você acha? 
— Daniel está completamente adaptado à vida em Vulcano. Que chances 

ele teria de encontrar uma mulher humana compatível com ele em outras 
coisas, que também se sentisse em casa em Vulcano? Não há razão para que 
ele viva sozinho, quando encontrou uma mulher vulcana compatível. — Ela 
parou quando eles se aproximavam do vestíbulo onde Sarek esperava, para 
completar longe dos ouvidos vulcanos: — Embora pouco comuns, 
casamentos entre vulcanos e alienígenas tornaram-se muito mais aceitáveis 
depois que Sarek quebrou a tradição casando-se com Amanda. Ele é um 
homem impressionante, Jim. Outros vulcanos poderiam fazer coisas piores 
que seguir seu exemplo. 



VINTE E DOIS 
 
Fazia muito, muito tempo desde que Daniel Corrigan sentira-se 

embaraçado com um membro da família de Sorel, mas ele sentia uma 
hesitação parecida em T'Mir. Foi uma desconfortável e silenciosa caminhada 
para seu apartamento através do ar quente da tarde. Era meio do verão, o sol 
ainda alto mesmo com o passar das horas. 

Uma vez em casa, T'Mir fez Corrigan sentar-se no sofá enquanto ela 
pedia sopa ao seu computador de cozinha e a trazia em uma caneca para ele. 
A essa hora seu corpo estava reagindo ao dia cansativo; a sopa quente era 
gostosa mesmo que o sistema de refrigeração de seu apartamento estivesse 
na temperatura para o conforto de vulcanos e não de humanos. 

Se a temperatura de seu corpo estava baixa por causa da exaustão, sua 
mente fervia em antecipação angustiada. Haveria algum jeito de manter a 
amizade de T'Mir a despeito de seu embaraçoso engano? Iria ele algum dia 
superar as lembranças da alegria e esperança da noite anterior, agora para 
sempre despedaçadas? Ela casaria com outro, um vulcano. Teria ele 
aprendido o bastante das disciplinas mentais para encontrar T'Mir e seu 
marido sem dor? 

Foi T'Mir quem quebrou o silêncio insuportável. — Daniel, eu trouxe 
desonra para minha família hoje. 

Suas palavras estavam tão longe de qualquer coisa que ele poderia 
esperar, que tudo que pode fazer foi exclamar: — Oh, não, nunca! T’Mir, 
nós não éramos unidos ou casados. Não há desonra em mudar de idéia 
quando se descobre que escolheu errado. 

— Eu não escolhi errado - ela disse, trazendo toda sua disciplina vulcana 
a tona, tornando até mesmo seus olhos ilegíveis. — Talvez você tenha, 
porque eu me mostrei indigna no primeiro teste. 

— Não espera-se que nenhum vulcano suporte as emoções humanas -ele 
disse inexpressivamente. 

— Então como posso esperar suportar as vulcanas? - Ela perguntou, sua 
voz completamente sem sentimento, em grande contraste com suas palavras. 

— Emoções vulcanas? - Corrigan perguntou em total confusão. 
Se possível, T'Mir ficou ainda mais controlada. — Esta manhã... meu pai 

me perguntou se eu iria desgraçar minha família invocando o desafio, em 
vez de aceitar um marido vulcano em seu Tempo de Acasalamento. 

— Bom Deus! - Corrigan exclamou. — Eu pensei que conhecia Sorel! 
Aquele coração de pedra...! Sua própria filha...! Como ele se atreveu...? 

Ele estava de pé, pronto para voltar ao hospital e encontrar Sorel. 



— Daniel. 
A voz doce de T'Mir o parou. — Meu pai estava certo em me fazer esta 

pergunta. Estive buscando a resposta em meu interior todo o dia. 
— Não é uma pergunta justa - ele insistiu. — Você nunca foi unida; você 

tem apenas o medo como juiz, nenhuma experiência em importar-se com 
alguém. Alguém com quem você é casada. 

— Alguém que você ama? - Ela perguntou. 
— Humanos colocariam deste jeito - ele concordou. — A palavra não 

importa - a experiência sim. E você não tem nenhuma experiência em viver 
com um marido e se importar com ele, os dois sozinhos partilhando um elo... 
Então como você poderia responder à pergunta de seu pai? Você não tem 
dados suficientes. Tudo que pode acontecer é apavorá-la em enfrentar o 
Tempo de Acasalamento como um conceito abstrato. Sorel foi 
criminosamente irresponsável por colocar tal idéia em sua mente. Se T'Zan 
estivesse aqui... 

— Minha mãe veria que meu pai estava certo. Daniel, eu tenho dados 
suficientes. Eu sei a resposta para a pergunta de meu pai. 

Corrigan sentou-se de novo, encarando-a, ansiando por ajudá-la com o 
terrível peso que Sorel colocara em suas costas. — E qual é sua resposta? 
Você poderia aceitar as emoções violentas de um marido em pon-farr? — 
Ele usou deliberadamente o termo vulcano, em vez dos eufemismos usuais. 

— Sim - ela replicou serenamente — ... e não. 
— Isso não é uma resposta. 
— Daniel, o que eu tinha que compreender, o que meu pai me fez 

enfrentar hoje, é que eu aceitaria as fortes e dolorosas emoções de um 
homem, aprenderia a olhar além delas para a força e honra no interior de seu 
ser... enquanto este homem for você. 

— ... o quê? - Ele não podia acreditar ter ouvido corretamente. 
— Eu observei você e papai trabalhando juntos hoje, salvando a vida das 

vítimas do incêndio. Meu pai está vivo porque você foi capaz de aceitar sua 
dor, a maior angústia que um vulcano pode conhecer, a agonia de um elo 
quebrado. E pela primeira vez eu examinei meus próprios... sentimentos. 
Você está consciente que eu poderia ter uma série de motivos diferentes para 
decidir casar com você, se me aceitasse? 

— Eu sei que não foi gratidão por salvar a vida de Sorel - Corrigan disse. 
— Eu também sei que, por mais que Sorel aprovasse que se casasse comigo, 
ele nunca sugeriria isso a você. E ele tem o controle para não lhe mandar 
sinais subliminares. 

— Você está certo. Eu não tinha idéia que papai aprovasse tão 
rapidamente, embora soubesse que ele não teria nenhuma objeção lógica. 



Mas hoje ele me fez enfrentar minhas próprias raízes. Eu sinto muitíssimo 
ter ferido você e desonrado minha herança, mas não tenho vergonha. A 
vergonha só seria apropriada se eu descobrisse que tinha procurado um 
marido humano para evitar o... pon-farr. 

Isso tinha estado no fundo de sua mente durante todo o dia também, mas 
ele não permitira que a acusação aparecesse. Agora ele perguntou, o mais 
suavemente que podia: — Você pode, algum dia, ter certeza disso, T'Mir? 
Você mesma disse que a resposta à pergunta de seu pai era tanto sim quanto 
não. 

— A resposta é não... eu não poderia aceitar um marido cm pon-farr 
porque esse marido nunca poderia ser você, Daniel. É você que eu quero que 
me toque, nunca e sempre, e nenhum outro. Quando papai me deixou em seu 
consultório hoje de manhã, para meditar sobre sua pergunta, eu estava 
envergonhada a princípio - porque eu não podia me imaginar aceitando um 
estranho, queimando ilogicamente, precisando de mim. De novo e de novo 
eu me retirava da cena, desgraçada, desonrada, afastada de tudo que era 
vulcano. 

— Oh... T'Mir. - Ele queria abraçá-la, mas ela estava sentada 
completamente ereta, recitando sem paixão a jornada de sua alma. 

— Então o alarme de incêndio soou. Eu corri para ajudar, qualquer um 
iria, mas ser necessária num trabalho físico era uma fuga bem-vinda de 
minha meditação. Papai me colocou para transportar pacientes, e você estava 
lá, preocupado, seu rosto e voz mostrando sua compaixão por aqueles que 
sofriam, enquanto você não permitia que seus sentimentos afetassem seu 
trabalho. E eu pensei: É isso que eu perdi. 

— Quando o lemnoriano atacou você e vi sua coragem, eu sabia de novo 
que havia escolhido bem, se apenas merecesse você. 

— T’Mir...  
— Deixe-me terminar. Quando ele o acertou, pensei que você estava 

morto. E eu nunca conheci sua mente, Daniel, exceto por aquele único 
momento tolo em que destruí nossas esperanças. 

— Humanos são mais duros do que os vulcanos imaginam - Corrigan 
assegurou-lhe. — Iria precisar mais que um lemnoriano delirando para me 
matar. 

— Sua... dureza... está em sua mente e seu coração. Por um momento 
hoje eu desejei pegá-lo e afastá-lo da sala de emergência, impedir que algo 
mais o ameaçasse. Mas foi uma ilusão de momento eu sabia que você 
pertencia ali, que como meu pai, você sempre colocaria o bem-estar de seus 
pacientes acima do seu próprio. Eu sempre soube disso, Daniel, essa era uma 
das raízes porque queria me unir a você. É, também, a razão de seu 



sentimento de culpa quanto à morte de minha mãe, embora eu não pudesse 
entender isso até o momento em que meditei e descobri a conexão lógica. 

— T’Mir, emoções humanas não podem ser analisadas logicamente. 
— Talvez com o tempo, eu venha a descobrir como vocês lidam com 

elas. Mas eu analisei os meus sentimentos, Daniel, a pergunta de meu pai me 
fez procurar a verdadeira razão porque escolhi você em vez de um vulcano 
como marido. Eu não estava procurando escapar do pon-farr. 

— Eu vim para você, não fugindo de algo mais. Quando o fogo estava 
apagado e todos os pacientes cuidados, eu tive um momento para meditar de 
novo. Desta vez imaginei você precisando de mim, você com toda sua 
estranha, ilógica culpa, dor e medo, e eu não recuei. Desejei apenas aliviar 
sua dor, como você alivia a dor de outros. 

Seus olhos afastaram-se do rosto dele. Ela olhou para suas mãos, 
cruzadas em seu colo, enquanto dizia: — Algumas vezes uma mulher hesita 
em ir para seu marido em seu Tempo de Acasalamento, mas se ela supera 
seus medos e se une a ele, ambos são recompensados com um elo mais forte 
e profundo, como meu pai e minha mãe conheceram. Eu não sou uma 
curadora; nunca toquei outra mente a não ser dentro da família, até você. Se 
você não pode me aceitar, eu compreendo - eu já te feri muito para você se 
arriscar a unir seu destino ao meu. Só posso pedir que você perdoe minha 
reação ilógica desta manhã. 

— A causa foi suficiente - ele citou Surak e foi recompensado com seus 
olhos surpresos encontrando os dele. 

— Você compreende. 
— O bastante para saber que podemos nos casar se nós dois estivermos 

abertos um para o outro como estivemos hoje. Se você compreender que 
minhas primeiras reações à tensão não são sempre lógicas e me der um 
tempo para pensar com calma.... 

— Eu darei... alegremente - ela replicou. — Você pode aceitar que eu as 
vezes interprete mal seus sentimentos e me ajude a compreender? 

— Claro - ele replicou - se você fizer o mesmo por mim. 
— Então... vamos nos unir, Daniel. 
Ele sorriu secamente. — Devia ser esta noite, não é? Eu não tenho o 

sentido de tempo vulcano. Ontem parece estar há centenas de anos. Parecerá 
outro século até... 

— Não - ela disse — agora. Como nós planejamos. 
— Mas deveria ser uma cerimônia familiar. 
— Papai e Soton ficarão até tarde no hospital. Isso não importa, nós 

somos adultos e podemos ter testemunhas depois da união. Eu quero ser um 
com você agora, Daniel. 



— Sorel nunca me perdoaria... 
— Ele nunca me perdoaria se eu não levasse a termo minha decisão. Por 

que você acha que ele nos mandou juntos pra casa? É impossível esconder 
muita coisa do P.E.S. de um curador, ele sabia a que conclusão eu tinha 
chegado. 

— Mas você não é uma curadora, T'Mir, e eu sou perto de zero em 
P.E.S. 

— Se nós tentarmos e falharmos, papai nos ajudará na união amanhã. 
Mas eu não acredito que iremos falhar, Daniel, em nada que tentemos juntos. 

As quentes pontas dos dedos de T'Mir tocaram o lado da face de 
Corrigan. Ele conhecia o padrão dos pontos de união, encontro-os na face 
dela - e ela estava com ele. Ele não estava apreensivo, porque já 
experimentara o que um toque mental podia ser longe da frieza restritiva do 
elo curativo. Em alguns aspectos, esse elo de união era igual ao elo curativo 
familiar que ele experimentara com Sorel. Tinha a mesma aceitação 
profunda, o mesmo calor do reconhecimento e de confiança profunda. 

Mas era mais. Havia a extraordinária consciência do masculino e 
feminino, opostos atraídos um para o outro profunda e fortemente no plano 
eterno da natureza. E a cada descoberta do que ele ou ela pensava, havia um 
novo senso criado - Eu penso seus pensamento! Corrigan compreendeu e 
sentiu a risada deliciada que T'Mir nunca se permitiria soltar, vibrar alto 
como uma canção de um pássaro prateado. 

Ela era tão bela mentalmente quanto o era fisicamente, toda a lógica 
vulcana encoberta por seus próprios padrões mentais charmosos - e ele podia 
perceber a si mesmo na mente dela, exótico mas familiar, alienígena sem ser 
estranho. Ela o via forte, sensível, confiável, intrigante - mas ele riu alto 
quanto a sua imagem mental dele como um rude capitão do mar no leme de 
um navio. Você sabe que isso é uma fantasia, T’Mir. 

E sua imagem de mim, não é? Ela refletiu de volta para ele uma criatura 
elfo das terras irlandesas de sua infância, dançando num circulo de fadas ao 
luar, vestindo roupas finas que pareciam asas tênues. Eu compartilhei minha 
fantasia com você, Daniel, mas você nunca me contou as suas. 

Eu nunca me atrevi a reconhecê-las, ele descobriu e ela encontrou o 
pensamento junto com ele. 

Carinhosamente, eles exploraram a consciência um do outro, abraçando 
pensamentos enquanto continuavam sentados tocando-se apenas pelas pontas 
dos dedos em seus rostos. Corrigan gostaria de continuar com isso para 
sempre. Continuará, T’Mir lhe disse, sua mente abrindo-se para ele como 
uma flor, convidando-o para as profundezas de seu ser enquanto, ao mesmo 
tempo, ela parecia estar em toda parte de sua mente, nunca indiscreta, apenas 



lá como uma doce presença, até... 
T’Mir abaixou sua mão. — Não! - Corrigan soluçou involuntariamente, 

mas ela pegou sua mão e insistentemente afastou-a de seu rosto. A 
intensidade do contato diminuiu mas não desapareceu. Ela ainda estava com 
ele! Ele nunca conhecera nada assim - e parecia que estivera procurando por 
este sentimento por toda sua vida. — Nunca e sempre - ele sussurrou, e 
percebeu que havia lágrimas correndo por sua face. Perdoe-me - ele 
murmurou, procurando por seu lenço. 

T’Mir o tirou de sua mão e enxugou seu rosto. — Não - ela disse — eu 
não o perdoarei por ser humano. E o que você é, Daniel. Você me perdoaria 
por ser vulcana? - E ele sentiu sua doce aceitação em sua mente, viu sua 
própria alegria refletida nos olhos dela. 

E desta vez, quando ele a beijou, ela respondeu, o elo intensificado de 
novo pelo contato. Quando ele a libertou, ainda deixando os braços a sua 
volta, ela sorriu definitivamente para ele e disse: — Agora eu sei o que esse 
tipo de toque significa... meu marido. 



VINTE E TRÊS 
 
Era quase meia-noite quando Leonard McCoy sentiu que era seguro 

deixar o último de seus pacientes nas mãos da equipe de enfermagem. T’Par, 
Soton e M'Benga iriam continuar de serviço de qualquer jeito,, mas ele 
sempre sentia uma certa responsabilidade com os pacientes que atendia 
durante uma crise e não sairia até que todos estivessem estáveis. 

Sorel estava em seu consultório, preenchendo relatórios à mão porque o 
computador ainda não funcionava. — Relatórios, relatórios, relatórios. 
Parece tão ruim quanto a Frota Estelar — McCoy observou. 

O curador largou seu lápis. — Tudo pode esperar pela manhã. Venha, eu 
o levarei para casa de Sarek no meu caminho para casa. 

Mas quando eles saíram, McCoy não podia acreditar em seus olhos. 
Pendurada no céu estava uma lua, grande e luminosa - mais brilhante que a 
maior lua sobre a Geórgia. 

— Mas, Vulcano não tem lua! - McCoy exclamou. 
Sorel olhou para o objeto brilhante. — Não é um satélite de Vulcano, 

Leonard. Essa é T’Kuht, um planeta irmão nosso. Tem uma órbita excêntrica 
que o traz para bem perto de Vulcano, aproximadamente de sete em sete 
anos, aparecendo no céu como você vê. Daqui há catorze anos estará mais 
próximo que pode chegar, talvez uma vez a cada três séculos; nesta hora o 
disco enche quase metade do céu e quando T’Kuht está no céu, a noite é tão 
brilhante quando o dia. 

— É lindo! - McCoy disse, a luminosidade e beleza sobrepujando seu 
cansaço. 

— E uma... atração turística - disse Sorel. — Talvez durante sua estada 
em Vulcano, você possa ir num dos passeios noturnos ao deserto para 
alienígenas. 

— Eu não estou certo de estar a fim de andar no deserto apenas por 
diversão. 

— Não, Leonard, ninguém anda! É muito perigoso estar a pé no deserto 
nessa época do ano, quando T'Kuht está brilhando no alto verão é quando o 
le-matya está mais ativo. 

— Le-matya? 
— Predadores, maiores que sehlats, com garras e patas venenosas. No 

meio do verão eles rosnam selvagemente, procurando água quando os 
buracos d'água do deserto vão secando. Quando acham uma presa, eles a 
matam para beber o sangue, mesmo quando não estão com fome. 

— Vulcanos certamente tem idéias engraçados sobre o que constitui uma 



atração turística! — Observou McCoy. Eles alcançaram o carro de terra de 
Sorel e mesmo a curta caminhada no ar quente da noite juntou-se a sua 
impaciência. 

O vulcano apoiou sua mão na fechadura e as portas abriram-se, 
deslizando, enquanto ele explicava pacientemente: — O le-matya não é a 
atração; a beleza do deserto à noite sob a luz de T'Kuht é o que as pessoas 
vão ver. Os passeios são feitos em veículos com vidros protetores, eles já 
devem ter deixado a cidade por agora, para estarem no deserto quando 
T’Kuht levantar. 

— É, eu imagino que seja uma bela visão - McCoy concordou quando o 
sistema de refrigeração do carro aliviou sua sensação de febre, de um carro 
com ar refrigerado e com um julepo de menta na mão. 

— Um... julepo de menta? - O curador perguntou. 
McCoy sorriu para si mesmo - talvez você não pudesse pegar vulcanos 

com mel, mas certamente poderia com curiosidade. — E uma bebida gelada, 
provavelmente o melhor drinque na Galáxia. Lhe digo uma coisa - se Sarek e 
Amanda tiverem um pouco de menta em seu belo jardim, acho que podemos 
encontrar o resto dos ingredientes em ShiKahr. Quando Amanda estiver em 
casa de novo, talvez nós tenhamos uma bela festinha -e eu apresentarei vocês 
vulcanos ao julepo de menta. Grande bebida para uma noite quente de verão! 

— É estranho que Daniel nunca tenha mencionado esta bebida para mim 
- Sorel matutou. — Humanos são muito preocupados com comida e bebida... 
mas a preferência de Daniel é por uísque irlandês, puro. 

— Isso é porque ele cresceu na Irlanda, onde nunca fica muito quente, 
mesmo no verão. 

— Ah, sim. Você também é da Terra, Leonard? 
— Sim, Geórgia, que fica na parte sul da América do Norte. Um clima 

bem mais quente que o da Irlanda, embora eu ache que vocês, vulcanos, o 
achariam frio. 

— Tanta variedade climática num único planeta - considerou Sorel. — 
Talvez seja por isso que vocês, humanos, são tão adaptáveis. Eu gostaria de 
visitar essa Terra de vocês um dia. Minha filha voltou de seu estágio com 
histórias de grande variedade de culturas em muitos planetas diferentes. Eu 
mesmo nunca sai de Vulcano. 

— O quê, nunca? - McCoy estava surpreso. O curador era tão 
cosmopolita comparado com gente como T’Pau, que McCoy não podia 
acreditar que sua única exposição a outros costumes e culturas vinha dos 
alienígenas que encontrava na Academia. — Sabe, seus filhos estão 
crescidos e você ainda é jovem o bastante, por que você não se alista para 
um passeio de cinco anos na Frota Estelar? Ver a Galáxia. Nós temos 



bastante vulcanos na Frota agora para precisar desesperadamente de 
curadores - só que não podemos consegui-los. Você tem experiência tanto 
em medicina vulcana quanto humana. Você seria uma tremenda aquisição 
para uma nave estelar. 

— Uma noção interessante, Leonard. Isso nunca me ocorreu, embora 
tenha ajudado a treinar alguns dos médicos da Frota Estelar aqui na 
Academia. Cinco anos não é tanto tempo assim que Daniel não possa cuidar 
de nossa prática e da pesquisa com ajuda de alguns de nossos colegas. Eu 
levarei a idéia à séria consideração. 

De novo McCoy ficou surpreso; ele esperara que o curador descartasse a 
idéia de primeira. Mas então, para um homem que podia esperar viver por 
mais um século, cinco anos provavelmente não pareciam muito para dar por 
uma causa nobre... e ao mesmo tempo satisfazendo sua curiosidade sobre 
outros mundos. McCoy considerou se era possível para um vulcano conhecer 
o gosto pela viagem que o tinha mantido no espaço depois que seu primeiro 
turno de cinco anos de serviço acabara. 

Sorel acabara de perder sua esposa. Isso lhe dava uma certa liberdade, 
tanto quanto uma razão para sair de casa. Lembrando-se do quanto era 
assustador tentar tratar Spock de qualquer coisa mais complexa do que 
estancar os sangramentos como fizera hoje e do terror abjeto que ele tivera 
que dominar para poder operar Sarek - McCoy forçou sua vantagem. O 
exemplo de um curador da importância de Sorel poderia muito bem trazer 
outros curadores para a Frota Estelar. 

— Agora é a melhor época - ele disse. — Perdoe-me por lembrá-lo, mas 
você sofreu uma grande mudança em sua vida. Sair do planeta por um tempo 
pode muito bem ser a melhor coisa para, hã, lhe dar uma nova perspectiva. 

— Leonard, isso é precisamente porque eu não posso ir agora. Sorel fez 
o carro parar no portão de Sarek. — Eu ainda não estou preparado para 
procurar outra esposa... mas não posso esperar cinco anos para fazê-lo. 
Portanto só posso considerar sua proposta para mais tarde. 

— Oh - McCoy disse sem emoção, embaraçado por não ter entendido o 
problema do healer. Por um momento ele tinha esperado poder fazer Jim 
puxar uns cordões e colocar alguém realmente entendido em medicina 
vulcana numa próxima vaga da equipe médica da Enterprise. 

A luz de T’Kuht parecia ainda mais brilhante quando longe do centro da 
cidade. McCoy disse boa noite a Sorel e atravessou o portão. Engraçado 
como os vulcanos mantinham muros a volta de seus jardins mas nenhuma 
tranca em seus portões ou portas. Os muros provavelmente mantinham 
crianças e sehlats fora dos jardins, ele decidiu, tentando imaginar Spock com 
um ursinho vivo... com garras de trinta centímetros. Ele ainda não vira um 



desses animais - tinha que fazê-lo antes de deixar Vulcano. 
Mesmo sob a luz suave de T'Kuht o jardim da frente parecia seco e 

murcho. O chão retinha o calor do dia, que atravessava as solas dos sapatos 
de McCoy. O ar da noite ainda era sufocantemente quente e ele estava feliz 
em entrar na casa. 

Uma luz brilhava na sala principal. McCoy achou que tinha sido deixada 
para ele até que suaves acordes de música chegaram a seus ouvidos ao abrir 
a porta gentilmente. Na sala principal ele encontrou Kirk deitado no sofá, 
possivelmente adormecido, e Sarek sentado numa grande cadeira de balanço 
de carvalho, obviamente uma das heranças de Amanda. Quantas vezes Spock 
foi embalado nesta cadeira, eu imagino? 

Sarek estava tocando uma lytherette, uma harpa vulcana como a que 
Spock tocava à bordo da Enterprise, só que essa parecia mais antiga, gasta 
onde gerações de músicos descansaram suas mãos. 

Como Spock fazia quando se juntava a seus colegas na sala de recreação, 
Sarek afinara o versátil instrumento para tons que eram prazerosos aos 
ouvidos humanos. No momento ele tocava uma valsa - uma que McCoy 
ouvira muitas vezes antes, mas não sabia o nome. 

Quando McCoy entrou na sala, Sarek o cumprimentou com a cabeça mas 
continuou tocando. Kirk abriu um olho sonolento, percebeu que McCoy não 
estava ansioso para dar nenhum recado e fechou-o de novo. 

McCoy pegou a cadeira oposta a Sarek - uma cadeira de desenho 
vulcano mas com várias almofadas que poderiam ser colocadas para o 
conforto humano. O toque de Amanda de novo. 

Sarek acabou de tocar e disse: — Bom dia, Leonard. Está tudo bem no 
hospital? 

— Spock está bem, todas as outras vítimas do incêndio estão vivas, você 
e Jim deviam estar dormindo há horas. 

— Jim está dormindo, eu creio - disse Sarek, olhando para o sofá onde o 
capitão da Frota agora ressonava suavemente. Ele foi para cama logo que 
chegamos em casa mas não ficou lá. Ele disse que não podia dormir e eu 
ainda estava acordado... 

— Então você decidiu tentar uma cantiga de ninar. 
— Isso mesmo. Entretanto, eu acredito que ele só tenha se permitido 

relaxar completamente depois que você voltou; mesmo fora de serviço o 
capitão parece estar bem consciente dos membros de sua tripulação. 

— Ele sabe que eu o teria interrompido se houvesse algo errado. Estou 
feliz de não ter; essa era uma bela música que você estava tocando. Eu sei 
que já a ouvi antes, como se chama? 

— Eu não sei - Sarek replicou. — Amanda a chama de "A Valsa da 



Onipresença". 
— A... o quê? 
— Quando era embaixador na Terra, onde conheci minha esposa, eu 

devia comparecer a várias funções oficiais onde havia dança. De acordo com 
o protocolo, eu era obrigado a aprender uma dança, a valsa, e dançá-la com a 
anfitriã em cada uma dessas ocasiões. Todo embaixador humanóide devia 
fazer o mesmo e eu aprendi que era permissível escapar de outras danças 
depois de cumprir esta obrigação. 

— Bem, você tem que dar crédito a essas anfitriãs por cumprirem suas 
obrigações também - disse McCoy. Imagine ter que dançar com o 
embaixador de Tellar. 

— Eu não compreendo - Sarek disse num tom completamente 
inexpressivo, que McCoy já aprendera ser uma maneira diplomática de 
dizer: — Eu me recuso a entender para que você não fique embaraçado 
quando perceber que cometeu uma gafe. 

— Deixe p ra lá - McCoy disse. — Continue com sua história. 
— A razão porque um vulcano preferiria não dançar com a esposa de 

outro homem é que, de acordo com nossos costumes, não é apropriado para 
um homem segurar em seus braços uma mulher que não lhe pertença. 

— Mas vocês estavam na Terra, e quando em Roma... 
— Precisamente. Proibições religiosas são aceitas em um embaixador, 

mas não àquelas vindas de mero costume. Eu estava na Terra há algum 
tempo quando Amanda foi pela primeira vez à Embaixada. Você a conhece 
agora como uma professora de línguas e uma acadêmica bem estabelecida de 
Lingüística. Naquela época, entretanto, ela era bem jovem, apenas 
começando sua carreira. Ela tinha aprendido vulcano recentemente e, 
durante umas férias de verão em seu primeiro emprego de professora, obteve 
permissão para passar seus dias entre os vulcanos na Embaixada para 
aperfeiçoar seu sotaque em nossa língua. 

— A Embaixada está localizada num clima relativamente frio e o verão 
parecia estar trazendo um excessivo número de bailes e festas nos jardins. 
Enquanto eu observava Amanda ouvir aos constantes planos, eu percebi que 
o que para mim era um dever perto de desagradável, era, para ela, um prazer 
em potencial. Portanto eu a convidei para me acompanhar a um dos bailes. 

Essa dama devia conhecer bem a linguagem do corpo, McCoy pensou, 
porque eu aposto que ela nunca teria coragem de se aproximar e convidar 
você. 

— No baile - Sarek continuou - dancei minha valsa obrigatória com a 
anfitriã na primeira oportunidade e me retirei para uma das ante-salas para 
discutir alguns problemas diplomáticos com vários outros embaixadores. Em 



várias ocasiões, no entanto, quando tinha a oportunidade de passar pelo salão 
de baile, eu via Amanda dançando, cada vez com um parceiro diferente. 
Nosso oficial humano de protocolo na Embaixada lembrou-me, cheio de 
desculpas, que se eu acompanho uma mulher a um baile, sou obrigado a 
dançar a ultima dança da noite com ela. Eu fiquei feliz por ele me avisar, 
porque não conhecia o costume humano e não gostaria de ofender Amanda 
por ignorância. 

— Quando a última dança chegou, encontrei Amanda cercada de jovens 
humanos, mas ela, é claro, conhecia o costume e esperava por mim. Pela 
primeira vez, eu tomei em meus braços uma mulher que não pertencia a 
nenhum outro homem. 

— Foi aí que você decidiu que seria lógico casar com ela? McCoy 
inquiriu. 

— Não. Essa decisão aconteceu no fim do verão, depois de tê-la 
conhecido bem melhor. E - uma discreta sombra de um sorriso torceu os 
cantos da boca de Sarek — foi uma decisão lógica, embora eu não me atreva 
a explicar nem para meu filho sua verdadeira lógica. Mas esta primeira 
dança com Amanda nos levou a descobrir o quanto nossas mentes 
trabalhavam parecidas. Estavam tocando esta valsa, uma das peças principais 
no repertório de dança dos músicos. 

— Eu convidei Amanda para outros bailes e os jornalistas rapidamente 
começaram a ligar nossos nomes. Ela ficou preocupada que isso pudesse me 
embaraçar, mas eu expliquei que não havia ofensa se eu não aceitasse 
nenhuma. A cada baile, essa mesma valsa era tocada em algum momento da 
noite e eu procurava Amanda para dançar com ela. Suponho que os humanos 
chamariam nosso comportamento de sentimental, mas na realidade era bem 
lógico: nós dois sabíamos que quando aquela música tocasse, nós nos 
encontraríamos no salão de dança. Nós não tínhamos que fazer nenhuma 
combinação antecipada, ou nos preocuparmos em achar um ao outro. 

Oh, sim, completamente lógico, pensou McCoy. Uma ova! Mas ele 
manteve o rosto sem expressão enquanto ouvia com fascinação à história do 
primeiro encontro dos pais de Spock. 

Sarek continuou: — De algum modo nós nunca descobrimos o título 
desta peça musical. Amanda começou a chamá-la de "A Valsa da 
Onipresença" e eu temo que nós dois pensamos nela com esse título desde 
aquele dia. E eu aprendi através dos anos que se Amanda está triste com um 
problema que ela não pode superar com a lógica que aprendeu aqui, 
geralmente ajuda se eu toco a valsa para ela. 

— E você estava pensando nela esta noite - acrescentou McCoy, então 
naturalmente começou a tocá-la. Mas ela estará fora do stasis amanhã -não 



hoje, pois já é de manhã. 
— Amanhã - Sarek corrigiu. 
— Humm? Daniel Corrigan disse dois dias. 
— Simples estimativa humana. Na verdade, a remoção do processo leva 

dois dias, seis horas e catorze minutos, tempo vulcano. Ele começou ontem 
de manhã e irá terminar amanhã à tarde. 

— Bem, hoje não vai se parecer com hoje até que eu durma um pouco -
disse McCoy, espreguiçando-se e bocejando. Ele olhou para Kirk. — Acho 
que é melhor levarmos o capitão para cama, ao menos uma vez eu não tenho 
que tentar tirar suas botas. 

— Você... freqüentemente tem que levar seu oficial comandante para a 
cama? - Perguntou Sarek. 

— Oh, nós já tivemos algumas licenças juntos...! Bem, ao menos desta 
vez nenhum de nós está bêbado. De fato, não tomei um drinque durante todo 
o dia. 

— Você gostaria de algo, Leonard? Nós temos um pouco de conhaque... 
— Não, obrigado, cansado como estou, não poderia apreciá-lo e 

certamente não preciso de nada que me ajude a relaxar. 
Enquanto ajudavam Kirk pelo corredor até o quarto, McCoy viu através 

da porta aberta do quarto de Sarek e Amanda a holografia da jovem Amanda 
com o bebê Spock. Ele ainda não podia acreditar que aquele bebê risonho 
tinha crescido para ser o emproado Imediato da Enterprise, mas Amanda, 
como ele lembrava dela, ainda tinha aqueles grandes olhos azuis e o sorriso 
doce. Com a idade que tinha no retrato - como poderia qualquer homem 
resistir ao seu charme, mesmo um lógico vulcano? 

Mas ele conhecia aquele olhar também. Enquanto derretia seu coração 
olhar para aquela holografia, McCoy sabia quem deveria ter tirado aquela 
foto. Aquele olhar em particular estava reservado para apenas uma pessoa: 
seu marido. Ele a tinha visto olhar para Sarek daquele modo à bordo da 
Enterprise. Deus querendo, ele logo os veria tocarem as pontas dos dedos, 
ignorando o mundo todo e compartilhando aquele olhar mais uma vez. 



VINTE E QUATRO 
 
James T. Kirk acordou na manhã seguinte ao amanhecer. Ele não se 

lembrava de ter ido para cama - a última vez que isso lhe acontecera fora 
depois de uma licença em Wringley! 

Ele se sentia muito melhor do que normalmente ao retornar de uma 
licença, embora visse que mais pele descascara de seu;, braços e de seu rosto 
enquanto dormia. O chuveiro sônico deixara sua pele formigando mais que o 
normal. Viu no espelho que ainda estava ligeiramente rosado. Suas 
sobrancelhas e a frente de seu cabelo claro estavam chamuscados, mas não 
queimados. Pela primeira vez, abriu o armário de medicamentos no banheiro 
dos hóspedes - e descobriu tudo que poderia desejar. 

Alguns cortes com um pequena e afiada tesoura e os cabelos 
chamuscados se foram. Havia um óleo para pele, sem perfume, etiquetado 
como: RECOMENDADO PARA HUMANOS, LEMNORIANOS 
ANDORIANOS; NÃO TÓXICO PARA VULCANOS, que ele espalhou sobre 
as áreas queimadas de sua pele e ficou surpreso em ver desaparecer 
imediatamente. Talvez devesse usá-lo todos os dias nesse clima. Com 
certeza, a etiqueta lhe dizia conter um poderoso protetor solar; tinha que se 
lembrar de falar com McCoy sobre isso. 

A porta do quarto do doutor ainda estava fechada, entretanto. Kirk foi 
para a cozinha, mas estava vazia. Pela primeira vez não havia café pronto ou 
suco de frutas servido. 

— Você ainda não é capaz de dormir, Jim? Era Sarek, acabando de 
entrar na cozinha. 

— Eu dormi bem - Kirk replicou. — As sonecas que tirei sob os raios 
regeneradores e no seu sofá, mais o tempo na cama, provavelmente somam 
mais tempo de sono do que estou acostumado a ter. Então estou pronto para 
o dia. 

— Talvez você devesse descansar mais. Você ainda está se recuperando. 
— Não, eu tenho que continuar minha investigação. Ouvi você dizer ao 

Magro que Amanda não sairá do stasis até amanhã? 
— Isso é correto. 
— Então se ela é um alvo, está muito vulnerável. Eu planejo estar bem 

visível hoje na Academia, interrogando suspeitos. Se o assassino só quiser 
desacreditar a pesquisa do stasis, ele já fez o bastante. Minha investigação 
pode impedi-lo de arriscar se expor atacando Amanda. 

— Isso é lógico - disse Sarek. — Infelizmente, o criminoso pode não 
estar agindo logicamente. O fogo de ontem não foi o mesmo ataque eficiente 



que vimos antes. Entretanto, pode ser que o fogo não esteja relacionado com 
os incidentes anteriores. 

— E qual seria sua estimativa das probabilidades de que eles não estejam 
relacionados? - Kirk perguntou. 

— Eu não tenho dados suficientes para estimar as probabilidades - Sarek 
replicou. — Talvez quando eu vir os resultados da investigação sobre a fonte 
do fogo... 

Mas os resultados dessa investigação foram inconcludentes. — O que é 
óbvio - Storn indicou a Sarek e Kirk quando se encontraram depois de deixar 
McCoy no hospital - é que a sobrecarga de força foi enviada através da 
unidade de arquivamento permanente do computador central. 

— Para destruir evidências - disse Kirk. 
— Possivelmente - Storn replicou inexpressivo, claramente controlando 

a irritação com a interrupção de Kirk. O homem esteve acordado durante 
toda a noite dirigindo os reparos e dali tinha ido diretamente investigar as 
causas do incêndio. Seus olhos estavam fundos com círculos escuros e tinha 
a formalidade seca de alguém que se recusa a ser levado longe demais. 

Ocorreu a Kirk que Storn provavelmente sentira o ataque ao computador 
e aos sistemas de força da Academia do mesmo modo que Scott sentia um 
ataque às suas preciosas máquinas. Então ele se manteve quieto, esperando 
que o vulcano continuasse. 

— O fogo não foi ateado com materiais estranhos - Storn explicou. — A 
unidade de arquivamento permanente de memória é fisicamente a parte 
menos vulnerável do computador. Portanto, as unidades sensoras de calor, 
fumaça e químicos estão conectadas diretamente a ela, se outras partes do 
sistema falharem, essa unidade soará o alarme. 

— O que parece ter acontecido é que a energia de todo o resto da 
Academia foi redirecionada para dentro da unidade de armazenamento 
permanente, causando a falha de força ontem. Se isso foi feito 
deliberadamente, quem quer que o tenha feito usou muito mais força do que 
seria necessário para apagar a memória. 

— Obliteração - Kirk comentou antes de lembrar-se que ele pretendia 
evitar interromper Storn de novo. 

Entretanto, o engenheiro apenas replicou - Isso mesmo. A intenção 
poderia ter sido queimar a unidade no sentido figurativo, apagar sua 
memória. Mas também foi queimada literalmente: a onda de energia 
sobrecarregou os circuitos tão rápido que os fusíveis não puderam reagir. A 
unidade superaqueceu e incendiou. Quando a energia foi liberada dentro do 
sistema, a sobrecarga liberou todos aqueles fusíveis. Foi por isso que a força 
não retornou imediatamente para o resto da Academia, e porque nenhum 



alarme de incêndio soou até a fumaça alcançar a unidade de detecção à 
bateria. 

— E quando isso aconteceu, já tinha se espalhado perigosamente - Kirk 
concluiu. — Storn, há alguma chance de que a energia tenha sido 
redirecionada para a unidade de memória acidentalmente, do jeito que mexer 
no programa de stasis afetou o programa de diagnóstico? 

— Não - o engenheiro replicou. — A unidade de memória permanente 
tem nove seguranças. Tinha - ele se corrigiu, soando ainda mais como o Sr. 
Scott. - Essas seguranças tinham que ser removidas deliberadamente. Eu 
encomendei uma nova unidade, que chegará esta tarde. Acesso ao 
computador estará disponível amanhã de manhã, embora tudo que não 
estivesse armazenado em unidades pertencentes à Academia, equipe ou 
estudantes, terão que ser reprogramados. 

Kirk lembrou-se de Eleyna Miller dizendo a noite passada que tinha 
trabalhos dos estudantes para corrigir - ela não deveria ter se dado conta que 
não havia nenhum terminal ativo disponível. Oh, bem - ele estava muito 
cansado para tirar vantagem de seu tempo livre então. Ele só esperava que 
ela não tivesse que cancelar seus planos para esta noite. 

Se eu mesmo não tiver que cancelar, ele acrescentou. 
Sarek disse: — Storn, eu acho que nós temos agora um padrão tão óbvio 

de adulteração do computador que devemos admitir que alguém usou-o 
deliberadamente para matar duas pessoas e Então destruir as evidências. 

— Eu concordo - disse Storn. — Já que nós agora não temos nenhum 
meio de determinar a identidade desta pessoa, sua esposa deve ser protegida 
a todo custo, e eu diria que a primeira segurança é simplesmente não 
reconectar sua câmara de stasis ao computador. Os sistemas independentes 
de suporte podem continuar a monitorá-la. 

— Isso mesmo - disse Kirk. — Desde que o incêndio parece ter sido não 
intencional, nós temos um assassino que não suja as mãos, que mata à 
distância apertando botões. Se nós não o assustarmos de novo, poderemos 
proteger Amanda tornando impossível que ele a alcance desse modo. 
Enquanto isso, tenho suspeitos para entrevistar. Eu ainda me sentiria muito 
melhor se soubéssemos quem é o assassino e o tivéssemos sob custódia. 

— Eu concordo, Jim - disse Sarek. — Enquanto isso, Storn, minhas 
aulas estão canceladas até que o computador esteja operacional. Meu filho 
está programado para ser liberado do hospital esta manhã. Deixe que nós 
cuidemos dos reparos aqui, enquanto você e seu assistente descansam. 

Então Kirk deixou Sarek supervisionando uma nova equipe de 
engenharia a preparar a sala para receber a nova unidade do computador e 
foi trabalhar na sua lista de suspeitos. Ele já tinha eliminado Sorel e 



Corrigan, sabia que não fora ele e McCoy tinha um álibi para ontem, mesmo 
que tivesse os conhecimentos de computação para ultrapassar as seguranças 
- o que ele não tinha. O filho de Sorel, Soton, parecera não ter qualquer 
motivo que Kirk pudesse discernir - tinha certeza que o rapaz fora totalmente 
honesto ontem à noite. T'Mir não tinha nenhum motivo que Kirk pudesse 
identificar, nem uma oportunidade no caso de sua mãe . Apenas Sendet 
ainda era suspeito, até que seu álibi fosse confirmado. 

Kirk estava surpreso em descobrir que ele só tinha mais uma pessoa em 
sua lista que não tivera chance de investigar: T’Pau. Imaginando o que 
realmente levaria alguém a preparar-se para uma luta, ele dirigiu-se para 
enfrentar o leão em sua toca. 



VINTE E CINCO 
 
O escritório de T’Pau localizava-se numa parte da Academia que Kirk 

ainda não visitara. As placas o levaram para longe dos prédios altos e 
modernos cercados de grama queimada de sol para onde estava um conjunto 
de prédios de pedra cercados por uma clareira verde, aguada por uma fonte 
natural e sombreada pelas primeiras árvores que ele vira em Vulcano. 

Foi alívio encontrar sombra depois da longa caminhada. Sua pele ardia a 
despeito do óleo protetor e ele respirava pesadamente por causa do calor e da 
gravidade. 

Um banco ao lado da fonte parecia muito convidativo e Kirk sentou-se 
para recompor-se antes de enfrentar T’Pau. Uma placa de pedra trazia uma 
inscrição em Vulcano. Kirk encarou-a por um momento até perceber que 
havia botões ao lado, discretamente desenhados para desaparecerem na 
pedra de aparência antiga. Um dos botões estava etiquetado de ANGLO. Kirk 
apertou-o e uma educada voz feminina - ele reconheceu-a como a de 
Amanda após um momento - começou a recitar. 

Para este oásis no deserto, Surak veio cinco mil anos atrás com um 
pequeno grupo de seguidores, para praticar a nova filosofia da não-
violência. É contado que quando bandos de guerreiros aproximaram-se, 
procurando tomar o controle da valiosa fonte de água, Surak deu-lhes boas-
vindas e ofereceu para que bebessem o quanto quisessem, enquanto ele 
falava a eles sobre lógica e da paz encontrada através do controle 
emocional. 

A pequena comunidade foi atacada muitas vezes, mas recusou-se a lutar 
- uma atitude que os guerreiros não podiam compreender. Já que seu código 
de honra não lhes permitia matar pessoas desarmadas, tentaram então 
escravizar Surak e seus seguidores. Eles, entretanto, foram sem resistir, 
falavam eloqüentemente dos ensinamentos de Surak em toda oportunidade... 
e então desapareciam dos campos dos guerreiros a despeito de correntes e 
outras presilhas, para reunir-se aos seus companheiros aqui no oásis de 
ShiKahr. 

Por um período de vários séculos, a filosofia de Surak da não violência 
e controle emocional ganhou o respeito de todos em Vulcano, até tomar-se o 
modo de vida prevalecente do povo vulcano. 

A Academia de Ciências cresceu à volta dos filósofos que seguiram 
Surak. Discípulos vinham para capara aprender com eles e os primeiros 
prédios foram construídos com pedras do deserto. Estes antigos prédios são 
esses a volta da fonte. Através dos séculos a Academia de Ciências de 



Vulcano cresceu deste centro para o gigantesco complexo que você vê hoje. 
Muitos dos modernos vulcanos aderem à filosofia original de Surak de 

controle emocional. Entretanto, algumas vezes depois que a filosofia de 
Surak espalhou-se pelo planeta, certos filósofos sentiram a necessidade de 
refinar seus ensinamentos para incluir a total rejeição da emoção, em vez do 
controle emocional. Hoje ainda existem seguidores desta severa filosofia, 
praticando a disciplina conhecida como Kolinahr. Eles afastaram-se de 
ShiKahr para uma desértica região vulcânica do planeta, que é proibida 
para alienígenas e mesmo para os vulcanos curiosos. Os praticantes do 
Kolinahr são conhecidos como os Senhores de Gol. 

Muito poucos vulcanos, entretanto, tentam expurgar toda a emoção. A 
filosofia de Surak tem sido suficiente para manter a paz neste planeta por 
cinco mil anos. Você está agora visitando o lugar exato onde ele começou 
seus ensinamentos que tiveram tanta influencia, que hoje é conhecido como 
o pai da filosofia vulcana. 

A apresentação acabou. Kirk saiu do passado de Vulcano e preparou-se 
para encontrar seu presente - todo vulcano num pacote. 

Ele entrou no antigo prédio da Academia. O exterior, sujeito a séculos de 
ventos do deserto, era erodido e marcado. Dentro, a pedra era macia e polida. 
Séculos de pés acadêmicos haviam passados pelos caminhos de pedra do 
chão. Aqui e lá novas pedras de pavimentação, perfeitamente cortadas para 
ajustar-se mas faltando a patina das originais, mostrava onde reparos 
cuidadosos tinham sido feitos quando a desigualdade ameaçava se tornar um 
obstáculo. 

Tudo mais parecia ter sido preservado como tinha estado por centenas de 
anos. Cabos desavergonhadamente aparentes traziam energia para as luzes 
modernas colocadas nos apoios uma vez desenhados para tochas; 
obviamente nenhum buraco moderno seria escavado nessas paredes antigas. 
Não havia entradas de ventilação - ainda assim estava naturalmente frio 
dentro do prédio de pedra. Kirk percebeu com alívio que ele não teria que 
enfrentar T’Pau encharcado de suor. 

Havia poucas pessoas nos corredores, porque esse não era um prédio 
com salas de aula. Ele guardava os arquivos da Academia e alguns 
escritórios... incluindo o de T’Pau. As portas das salas abertas ao público, 
como a do pequeno Museu que mantinha os poucos objetos atribuídos a 
Surak, estavam indicadas em várias línguas. Todas as outras portas traziam 
apenas símbolos vulcanos. 

Kirk tinha boa memória - mas ele certamente esperava que desta vez 
fosse boa o bastante! Havia procurado pela localização do escritório de 
T’Pau no diretório de Sarek. Os símbolos vulcanos com seu nome tinham 



aparecido ali, mas ele esperava não ter que localizá-la por eles. Finalmente 
localizou uma porta que trazia marcas das quais ele achou que se lembrava. 
Empurrando-a, ele encontrou uma mulher numa mesa - não T’Pau, mas tão 
velha e digna quanto. Havia um terminal de computador, mas a tela estava 
vazia. A mulher tinha um livro antigo aberto sobre a mesa de pedra e 
diretamente a sua frente uma cópia da página também estava aberta. Ela 
estava fazendo notas nos cantos da cópia. 

Quando Kirk entrou, a mulher terminou a nota que estava fazendo numa 
letra cheia. Então ela olhou para cima, não se permitindo mostrar surpresa ao 
encontrar um intruso humano. 

Essa era a segunda vulcana com olhos azuis que Kirk via. O primeiro 
tinha sido Stonn, cujos olhos tinham brilhado de raiva quando T’Pring 
recusara-lhe o direito de ser seu campeão. Os olhos dessa mulher estavam 
vazios de expressão. — Você está perdido? - Ela perguntou friamente. 

Sua pausa para terminar o trabalho antes de se dirigir a ele, dera a Kirk a 
chance de entrar no local. Oposta a Kirk, outra porta saia desta sala. A mesa 
da mulher não a bloqueava exatamente, mas estava posicionada como as 
mesas das secretárias por toda a Galáxia, de modo que a privacidade do 
chefe fosse protegida. 

— Eu vim falar com T’Pau - Kirk disse. 
— T’Pau não tem nada a discutir com alienígenas. 
Então ele estava no lugar certo e sua presa estava atrás da porta fechada. 
— Diga a T’Pau que James T. Kirk deseja falar com ela - ele disse 

firmemente. 
— Os desejos de alienígenas não são do interesse de T’Pau - a mulher 

disse inexpressivamente. 
— T’Pau desejará saber - Kirk disse alto — que você está impedindo-a 

de saber que dois assassinatos foram cometidos aqui na Academia. 
Ele foi recompensado com um escarnecido levantar de sobrancelha. — 

Você está enganado. Se tal evento houvesse ocorrido, T’Pau seria informada 
pelas autoridades competentes. 

— Como eu vejo isso - Kirk disse, mantendo a voz num volume tal que 
esperava que penetrasse na pesada porta interna - Vulcano não tem 
autoridades competentes para investigar crimes violentos, já que eles 
raramente ocorrem aqui. 

— Eles nunca... - a mulher começou... mas a porta abriu-se atrás dela. 
— Eu falarei contigo, James Kirk - T’Pau disse, virou-se e caminhou de 

volta ao seu escritório. Kirk a seguiu e fechou a porta - mas não antes de ter 
o prazer de ver a boca da secretária cair um milímetro. Provavelmente o 
primeiro sinal visível de emoção que ela deu no último século.. 



O escritório de T’Pau tinha prateleiras em todas as paredes com 
pergaminhos e livros. Uma clarabóia trazia a intensa luz do sol de Vulcano 
para cima de uma mesa cheia de mais pergaminhos e livros. Não havia um 
terminal de computador aqui, nenhum sinal de fitas ou unidades de 
armazenamento de dados de computador. Os únicos toques modernos eram a 
lâmpada, agora desligada, colocada onde iluminaria a mesa quando a luz 
solar não estivesse disponível e uma datapad como aquela que engolira o 
início da investigação de Kirk. 

Sem esses dois anacronismos, Kirk poderia acreditar que tinha entrado 
mil anos, ou mais, no passado de Vulcano. T’Pau usava roupas soltas de 
tecido marrom e cinza que poderiam ter vindo de qualquer era. As estantes, 
como tudo mais no prédio, eram escavadas na pedra. Os documentos nelas... 

Ele reconheceu um sinete escavado sob uma prateleira, o espaço coberto 
por um pano marrom. Ele tinha visto esta marca na placa da fonte: Surak. 
Instintivamente ele levantou uma mão para o pano, mas não se atreveu a 
tocá-lo. — Você tem documentos realmente escritos por... Surak? - Ele 
perguntou com admirada reverência. 

T'Pau não respondeu. Em vez disso, ela andou lentamente à sua volta até 
parar encarando-o, perscrutando seus olhos. — O que tu sabes sobre Surak? 
- Ela perguntou finalmente, mas sua voz falava mais com perplexidade do 
que com desafio. 

— O que todo mundo sabe: ele foi o fundador da filosofia vulcana. Eu 
sei que ele é um herói pessoal para meu amigo Spock, do jeito que Abraham 
Lincoln, da história humana, é para mim. Só isso me diz que ele vale ser 
conhecido mais do que conheço. — Ele olhou de sua face de volta para os 
pergaminhos. — Por favor, me diga. Esses são mesmo pergaminhos que 
Surak escreveu? 

Ele olhou de volta para T’Pau e descobriu seus brilhantes olhos negros 
estudando seu rosto intensamente. De repente, decisivamente, ela se virou, 
levantou o pano protetor e pegou um pergaminho da prateleira com grande 
cuidado. Para a surpresa de Kirk, ela o ofereceu a ele. 

Kirk aceitou-o como se fosse um ser vivo incrivelmente delicado. Ele 
cheirava a história. Uma corda trançada envolvia-o, presa com um nó solto; 
Kirk reconheceu que nenhuma pressão era necessária agora para manter o 
documento enrolado e a corda era muito frágil, o pergaminho muito 
quebradiço, muito arriscado amarrá-lo apertado. 

Kirk segurou o rolo pelas varetas parecendo bambu onde estava preso, 
engolir em seco ao pensamento de que cinco mil anos atrás as próprias mãos 
de Surak tinham segurando este rolo enquanto ele se preparava para ler suas 
últimas descobertas sobre lógica para seus seguidores. Era como se a quieta 



coragem do filósofo flutuasse pelos séculos para guiá-lo. 
Observando T’Pau cuidadosamente atrás de qualquer reação negativa, 

ele soltou a trança e gentilmente desenrolou o pergaminho, apenas o bastante 
para ver uma porção do escrito. Ele não podia ler os símbolos, mas a letra 
larga, firme e quadrada falavam por ele como uma mente ordenada, um 
propósito firme e um forte senso de liderança. Não era de se admirar que 
Spock tentasse se igualar a ele. 

Cuidadosamente, ele deixou o pergaminho se enrolar em sua forma 
original e atou a trança frouxamente. — Obrigado - ele disse quando o 
entregou de volta a T’Pau. 

Ela não disse "Não se agradece lógica." Eles dois sabiam que o que tinha 
acabado de acontecer não era lógico. 

T’Pau colocou o rolo gentilmente de volta em seu lugar, puxou o pano 
protetor para cobri-lo e virou-se para Kirk mais uma vez. — Você 
compreende tradição, James Kirk. 

— Humanos também têm tradições, T’Pau. 
— Eu o julguei mal. Quando tu vieste a Vulcano pela primeira vez, para 

ser padrinho de Spock em seu casamento, achei que ele ostentava sua 
herança miscigenada ao trazer alienígenas para nosso ritual mais sagrado e 
secreto. Até tua confissão no final, realmente pensei que esse grave insulto 
tivesse sido a razão do desafio de T’Pring. 

— Spock nunca ofenderia ninguém deliberadamente. 
— Vejo agora que ele escolheu bem. Tu não tens só a coragem física que 

mostraste então, que um rufião pode ter tanto quanto um guerreiro, mas uma 
reverência para com a tradição... inclusive com a que não é a tua. Tu és 
merecedor da honra que Spock te concedeu. Sinto não ter confiado nesse 
julgamento. 

— Eu compreendo por que você não podia. Você não conhece realmente 
Spock, não é? 

— Não, mas devo remediar tal situação. Então James, falai do outro 
homem, McCoy. Ele profanou o ritual. Como Spock chegou a escolher tal 
homem para acompanhá-lo 

— McCoy é um médico, um curador. Isso é verdade: ele mentiu para 
você, para mim e para Spock, mas foi para salvar uma vida. Essa será 
sempre sua prioridade; pode estar certa disso. 

A matriarca vulcana assentiu regiamente. — Então McCoy compartilha 
nossa reverência pela vida. Pensei que talvez fosse isso; por isso que não me 
opus à sua volta a Vulcano quando me foi dito que vocês traziam um 
tripulante ferido para a Academia. Agora, tu você reivindicas que este Carl 
Remington foi assassinado? 



Kirk notou que ela tinha todos os fatos. — Sim, e Lady T’Zan também. 
— Entendi que eles morreram por causa de uma falha de equipamento. 
— Equipamento projetado por um humano? 
— Possivelmente, assumi facilmente que poderia falhar porque um 

alienígena fizera parte no projeto. Não pensei isso conscientemente e devo 
tomar cuidado para que tais conceitos influenciem meus pensamentos sobre 
Daniel Corrigan no futuro. Ele é agora membro de minha família. 

— Quando isso aconteceu? 
— Noite passada. Ele se uniu à filha de Sorel, T'Mir. Mas explicai-me 

por que tu achas que as mortes de dois pacientes de Sorel e Daniel são 
assassinatos em vez de acidentes. 

Kirk apresentou seus fatos: a sabotagem do computador, a destruição das 
evidências. — O problema é, nenhuma das pessoas que morreram tinha 
inimigos conhecidos em Vulcano. Portanto estou prosseguindo com duas 
possíveis suposições. Ou o alvo é Corrigan e/ou Sorel, a idéia sendo 
desacreditar seu trabalho, ou um dos pacientes é o alvo, com os outros 
assassinatos estritamente como despistamento. Isso significa que foram 
cometidos para confundir os investigadores sobre que motivo poderia haver 
para matar três pessoas com absolutamente nenhuma conexão uma com a 
outra. Desse jeito o equipamento de stasis leva toda a culpa. 

T’Pau estava sentada com seus cotovelos sobre a mesa, seu queixo 
descansando sobre as mãos fechadas, como Spock fazia quando se 
concentrava. — Fascinante - ela disse enfim. — Então a razão pela qual tu 
vens me interrogar aqui esta manhã... é porque acreditas que seja eu a pessoa 
com acesso ao equipamento da Academia, que também tem um motivo para 
se livrar de todos os três ocupantes das câmaras de stasis? 



VINTE E SEIS 
 
Kirk nunca ficara tão embaraçado em sua vida. Ele tinha, na verdade, 

esquecido completamente que T’Pau estava em sua lista de suspeitos e tinha 
a intenção de usar sua mente afiada para ajudá-lo a resolver os assassinatos e 
proteger Amanda. Ainda assim, depois da comunicação inesperada que 
estabeleceram entre si, ele não podia mentir para ela -nem mesmo uma 
mentira gentil. 

— Eu temo... que você estivesse em minha lista de suspeitos. 
— E agora? 
— Não, é claro que não. 
— E por quê não? - Ela perguntou. — James, seja lógico. Nada dito aqui 

hoje é suficiente para me livrar de suspeita. Entretanto, tu podes verificar 
com T'Nie, minha assistente, que não tenho o conhecimento em 
computadores necessário para completar as funções complexas que tu 
descreveste. Não tenho um terminal de computador em minha casa e aquele 
na outra sala é do tipo de biblioteca simples, usado apenas para arquivar e 
catalogar dados e para acessar informações nos arquivos. Alguém que seja 
realmente eficiente com computadores, como Sarek, dificilmente 
consideraria meu computador programável. Não acho possível acessar 
programação médica ou de engenharia deste terminal. 

— Também não há qualquer maneira de entrar ou sair deste escritório 
sem passar por T'Nie. Ela pode lhe dizer que eu fiquei nesta sala toda a 
manhã de ontem, saindo apenas quando o alarme de incêndio soou. Uma vez 
que verificamos que nosso prédio não estava em perigo e que não éramos 
necessárias no hospital, nós voltamos para cá e trabalhamos o resto do dia. 
Se entendi corretamente, a pessoa que causou a sobrecarga que levou ao 
fogo não teria que fazer isso naquele momento? Ou poderia ser programado 
com antecedência? 

— Storn e Sarek parecem achar que foi feito na hora, diferentemente das 
outras sabotagem, que poderiam ser programadas. Posso usar um 
computador para qualquer coisa que eu precise, mas comparado a Spock ou 
o pai dele, estou trabalhando no nível de um escolar. Então acredito em suas 
palavras. E confio na sua, T’Pau. 

Sua regia cabeça inclinou-se suavemente para um lado. — Faz muitos 
anos - ela disse — desde que precisei ganhar a confiança de alguém. Mas 
agora, James, tu pareces ter liberado todos os teus suspeitos. 

— Tornando todos igualmente suspeitos de novo - ele concordou. — 
Não, aqueles sem oportunidade ainda estão livres. Isso deixa você livre, 



estou aliviado em ver. 
— E se o verdadeiro assassino não estiver em tua lista? James, tu estás 

interrogando muitas pessoas, mesmo que o assassino não esteja entre elas, 
ele pode temer tua investigação. Considerando alguém capaz de tirar a vida 
de duas outras pessoas, por que ele hesitaria em tirar a tua? 

— Se ele tentar, eu saberei quem ele é. Eu posso me defender, T’Pau; 
Amanda não. Se o assassino queria pegar T'Zan ou Remington, ele atingiu 
seu objetivo. Talvez eu possa impedir que ele arrisque se expor atacando 
Amanda. O mesmo é verdade se seu objetivo é desacreditar o projeto de 
stasis, de fato, nós queremos que ele saiba que seria fútil tentar de novo, já 
que nós sabemos que as falhas não estavam no equipamento. 

— Tu falas como se o assassino fosse agir logicamente. 
— Ele tem agido, até agora. Logicamente demais. Nossa única pista 

quanto a sua identidade é que ele é um especialista em computador, num 
campus cheio de especialistas em computadores. 

— É uma crença vulcana - T’Pau disse — que a habilidade de cometer 
um assassinato é uma forma de doença mental. 

— Todos os vulcanos acreditam nisso? Quando Sarek estava à bordo da 
Enterprise houve um assassinato, um tellarita com quem Sarek discutira. 
Perguntei a Spock se seu pai seria capaz de matar e ele me disse que se as 
circunstâncias assim o exigissem, Sarek mataria, lógica e eficientemente. 

— Matar - disse T’Pau. — Não assassinar. O que ele quis dizer foi que 
um vulcano pode matar em defesa própria ou da vida de outros, ou na 
sobrevivência racial como no Koon-ut Kal-if-fee. Mas assassinato para 
ganhos pessoais não é possível para uma mente lógica. Se esse assassino é 
vulcano, sua mente não está funcionando logicamente, no nosso modo de 
pensar, ele está muito doente. Não sei como ele pode impedir de se entregar 
através de outros atos ilógicos. 

— Se o assassino não for vulcano, porém, suas ações diárias podem ser o 
que nós chamaríamos de ilógico, e se você tem questionado vulcanos sobre 
ele, o que para um membro de sua raça poderia parecer fora do comum, pode 
não ser inesperado para nós vindo de um alienígena. 

— Você está certa - Kirk disse. — É mais provável que o assassino não 
seja vulcano. Ainda assim, vulcanos podem chegar a compreender os 
membros de outras raças muito bem, você sabe. Spock sempre pode dizer 
quando eu não estou agindo normalmente. 

— Mas Spock é meio humano. E se ele "sempre" pode dizer... tu não 
estás sugerindo que esses episódios são freqüentes o bastante para criar a 
suspeita de que indicam um colapso mental? 

Kirk deu um sorriso de escárnio. — Eu acho que ele poderia preocupar-



se com isso algumas vezes, exceto que preocupar-se não é lógico, como ele 
rapidamente me lembraria. De qualquer jeito, ele foi para os registros 
testemunhar que eu não era capaz de assassinato uma vez, quando todas as 
evidências estavam contra mim. E continuou a tentar provar minha inocência 
também. — Ele franziu a testa. — Esse também foi um caso de sabotagem 
no computador, mas parece óbvio e fácil agora comparado a presente 
situação. Nenhuma maldita evidência, exceto o fato que deveria ter havido 
alguma, se valeu o esforço de apagar a memória permanente do computador! 

— E Então, como o antigo guerreiro protegendo seu rebanho contra o le-
matya, tu te colocas como alvo, esperando confundir o assassino e para 

te atacares em vez de Amanda. 
— Eu não estava pensando nisso desta maneira, mas você está certa! -

Ele concordou. — Isso pode funcionar! 
Ele se levantou. — Obrigado, T’Pau - por tudo. 
— James. - Seu tom imperioso o fez parar antes que alcançasse a porta. 

— Tome todas as precauções - ela disse quando ele se voltou. — Conte a 
Sarek e Spock sobre teu plano e deixe que eles te protejam. Os caminhos de 
uma mente desequilibrada não podem ser previstos. Viva longa e 
prosperamente, James Kirk. Eu não desejaria saber que estava escrito que 
seu sangue humano iria regar as areias do deserto de Vulcano. 



VINTE E SETE 
 
Sarek examinou a sala da central de memória de armazenamento. Parecia 

um lugar diferente de ontem. Todos os destroços se foram; os painéis 
chamuscados tinham sido trocados por novos, os circuitos por trás deles 
reparados e renovados. O centro da sala estava vazio agora, esperando a 
chegada de uma nova unidade de memória. 

Spock aproximou-se. — Tudo está em ordem, pai. Não podemos fazer 
mais nada até a chegada da unidade. 

— Isso ainda levará muitas horas. Vou visitar sua mãe . Gostaria de ir 
comigo? 

— Estou honrado - Spock replicou. 
Por que esta resposta em particular? Sarek ainda não compreendia as 

respostas de seu filho. Ele não sabia por que Spock não pedira para ver sua 
mãe - medo que seu pai considerasse isso um pedido ilógico, ou realmente 
satisfeito pois já que não havia nada que um não curador pudesse fazer, não 
havia razão para entrar na câmara de stasis? 

Eles subiram as escadas e atravessaram o corredor escurecido pela 
fumaça. Um corpulento e atlético vulcano, com um phaser colocado na 
cintura, montava guarda no lado de fora da porta, a despeito do fato que esta 
só abriria para vozes pré-programadas. O guarda reconheceu Sarek e Spock 
e afastou-se. Sarek falou na fechadura de voz e a porta abriu-se. 

Enquanto ele permanecia com seu filho sob os raios esterilizadores, 
Sarek notou: — Sua mãe dirá que você está muito magro. 

— Mamãe sempre diz que estou muito magro - Spock replicou e pegou 
uma roupa esterilizada. A porta interna abriu-se e os dois homens entraram 
na câmara. 

Spock encaminhou-se para a parede dos aparelhos - porque era isso que 
o interessava, ou para dar a Sarek um momento a sós com Amanda? Algum 
dia ele saberia o que seu filho estava pensando? 

Ele descobriu uma coisa da mente de Spock quando este veio para perto 
do tanque de stasis. Olhando para a estranha névoa azul que velava sua 
ocupante misteriosa, Spock perguntou; — Por que o senhor se casou com 
ela, pai? 

— Naquele momento... 
— Não. O senhor não está provocando minha mãe agora. Eu quero 

saber, de verdade, por que escolheu uma mulher da Terra. 
— Não escolhi. Escolhi Amanda, que por acaso é uma mulher da Terra. 
— O senhor não foi... instruído... por questões diplomáticas... 



— Não. Nem posso lhe explicar como sua mãe eu escolhemos um ao 
outro, exceto dizer que foi uma escolha mutua. Um dia, Spock, quando você 
escolher sua companheira de vida, você compreenderá. 

— O senhor não pretende arranjar outro casamento para mim? 
— É ilógico repetir um erro - Sarek replicou. — Sua mãe era fortemente 

contra você ser unido na infância. Ela provou estar certa. Os modos antigos 
não são sempre os melhores, Spock, embora eles não devam ser rejeitados 
apenas porque são velhos. Quando você for pai, compreenderá o quão difícil 
é decidir o que é certo para seus filhos. Você cometerá erros. Talvez então 
você possa perdoar os meus. 

— Eu não faço quaisquer acusações, pai. Não há nada para perdoar. 
— Há dezoito anos de silêncio, para os quais agora eu acho muito difícil 

encontrar uma razão lógica, embora naquele momento eu achei que estava 
agindo muito razoavelmente. - Ele olhou para seu filho e viu um leve torcer 
dos lábios. — Você acha isso engraçado? 

— O Dr. McCoy ou o Capitão Kirk dizem às vezes para mim: "Você é 
um homem teimoso, Sr. Spock" e eu sempre replico: "Obrigado". Eu cheguei 
a isso honestamente, tanto do senhor quanto de mamãe . 

— E se você for, de agora em diante, duas vezes mais teimoso do que eu, 
você pode, um dia, ter duas vezes mais arrependimentos. Spock, eu cometi 
um erro com você que de algum modo evitei com sua mãe : criei uma 
imagem e esperei que você a preenchesse. Fazendo isso, eu o afastei para a 
Frota Estelar. 

— Não, pai, eu acho que se o senhor não tivesse me dado um único 
caminho, o modo vulcano, eu não saberia o que tentar ser... e eu teria 
terminado na Frota Estelar de qualquer jeito. Porque lá eu posso ser eu 
mesmo... o que quer que isso seja. 

— Talvez - disse Sarek. — Mas, ao menos não teria havido o silêncio. -
Ele esperou... mas parecia que seu filho não estava pronto para perdoar. 
Talvez ele nunca estivesse. 

A porta abriu-se silenciosamente - e alegria palpável penetrou as 
barreiras telepáticas de Sarek para brilhar na pequena sala como um farol. 

Spock não reagiu; ele obviamente tinha seus escudos mentais levantados 
contra a intensidade da conversa com seu pai. Sarek virou-se, enquanto 
Corrigan parava dentro da câmara, parecendo tão feliz quanto se sentia. 

Sarek sentiu o desajeitado controle do humano e lembrou-se vivamente 
de Amanda nos primeiros dias de sua união. Ela teve a vantagem de passar a 
maior parte de seu tempo naquelas primeiras semanas entre humanos não-
telepatas enquanto os vulcanos na embaixada a ensinavam a evitar projetar 
seus sentimentos intensificados por sua união com Sarek. Quando veio para 



Vulcano, Amanda era bem capaz de controlar-se, mesmo sendo cega 
mentalmente para todos, exceto seu marido. 

Daniel estava andando num mundo de telepatas - completos estranhos 
saberiam de sua nova situação hoje. 

— Perdoem -me - ele disse para Spock e Sarek, não parecendo nem um 
pouco contrito. — Eu não sabia que havia algum vulcano aqui, devia ter 
olhado antes de deixar de controlar-me. 

— Você não ofendeu, Daniel - Sarek replicou. — Posso oferecer 
congratulações pela sua união? 

Daniel corou. — Sorel lhe contou, ou eu estava tão aberto assim? 
— Isso não era... inesperado - Sarek explicou. 
— Foi para mim! - O médico humano replicou. — Por favor, me digam 

se eu escorregar de novo, realmente não pretendo projetar meus sentimentos 
por todo lugar, mas só funciona de um jeito. Eu não tenho nenhuma resposta 
exceto pelo levantar de sobrancelhas e alguns olhares desaprovadores. 

Spock disse: — Ninguém desaprova uma vez que compreende a razão de 
sua condição. Controle logo se tornará um hábito. Por favor, permita-me 
oferecer congratulações também, Daniel. 

— Obrigado. Eu ainda não acredito muito nisso, exceto que posso, hã, 
sentir T'Mir comigo de algum jeito. E eu tenho que tentar não pensar nisso, o 
que é mais fácil quando estou trabalhando. - ele foi para a parede de 
instrumentos. — Tudo está prosseguindo normalmente aqui. Nós 
removeremos Amanda do stasis amanhã de tarde. 

— Um técnico não deveria estar monitorando estes instrumentos? - 
Perguntou Spock. — Já que a câmara agora está independente dos sistemas 
da Academia... 

— Storn instalou um sinal de rádio - Daniel replicou. — Se alguma coisa 
der errada, Sorel, T"Par e eu seremos alertados. Já que estamos lidando com 
sabotagem, estamos permitindo o menor número possível de pessoas no 
quarto. A porta não está programada para abrir para o guarda, por exemplo. 
Ele é simplesmente uma precaução contra alguém que tente forçar a porta, o 
mais estranho que isso seja. 

— Não desconsidere qualquer possibilidade - disse Spock. — E melhor 
tomar precauções que sejam redundantes do que arriscar outra vida. 

— Sua mãe vai sair disso muito bem - Daniel lhe assegurou com um 
sorriso. — O equipamento de stasis e todos os monitores foram colocados 
em um fornecedor independente de força e não será reconectado ao controle 
do computador. Apenas as luzes estão no sistema da Academia e Amanda 
não vai ferir-se ficando no escuro. 

— Excelente - disse Sarek. — Eu espero que as precauções se provem 



desnecessárias, mas estou grato que as tenha tomado. 
Daniel olhou seu cronômetro. — Eu tenho que voltar aos meus outros 

pacientes, humanos, graças a Deus, então posso parar de me preocupar em 
enviar sinais nas próximas horas. 

Mas ele não estava realmente preocupado, Sarek podia ver. 
E amanhã eu devo tocar a consciência de Amanda mais uma vez e 

conhecer um elo vital renovado, ele pensou enquanto via o médico humano 
partir. 

Quando a porta fechou-se atrás de Daniel, Sarek percebeu que seu filho o 
estudava... e que ele tinha relaxado suas barreiras telepáticas. 

O P.E.S. de Spock era muito mais forte que o de Sarek - ele poderia ter 
sido treinado para curador se tivesse escolhido isso. As habilidades de Sarek 
estavam entre as de mais baixo nível entre vulcanos; ele lembrou-se de temer 
por Spock, quando este era uma criança pequena, que seu filho, com uma 
mãe nula psiquicamente, não tivesse nem mesmo as habilidades mínimas 
para ser considerado um verdadeiro vulcano. Em vez disso, o menino saíra 
incomumente sensível - não um dom bem-vindo quando o expunha tão 
jovem aos crus e desprotegidos pensamentos de seus colegas de escola. 

E graças ao lapso ocasional de seus pais, Sarek, na falta do forte P.E.S. 
que existia em sua família, foi empurrado na direção de carreiras pouco 
comuns: computadores, que não exigia qualquer sensibilidade desta 
natureza, e diplomacia, onde a insensibilidade para com as emoções 
desprotegidas de outras pessoas era uma grande vantagem. Ele compreendia 
perfeitamente bem porque alguém como T'Pau não podia aceitar um lugar no 
Conselho da Federação. Mesmo o leve escudo que era necessário para evitar 
ser bombardeado por emoções alienígenas tornava-se um peso em meio a um 
longo e esquentado debate. Alguém com um P.E.S. forte teria que manter as 
barreiras mais fortes todo o tempo. 

Ainda assim Spock, com sua grande sensibilidade, havia escolhido 
passar sua vida entre a grande mistura de gente da Frota Estelar. O resultado, 
Sarek notou, eram barreiras telepáticas ainda mais fortes do que aquelas que 
ele desenvolvera antes de sair de casa. 

Mas essas barreiras estavam abaixadas agora e os profundos olhos de 
Spock estudavam Sarek com a feroz curiosidade vulcana. 

— O que é, Spock? Certamente não há uma pergunta que você não possa 
fazer a seu pai. 

Spock afastou o olhar de Sarek, para a flutuante Amanda na névoa azul. 
— O senhor e mamãe ... ele começou, mas não continuou. 

Sarek permitiu que seus próprios escudos caíssem completamente - algo 
que ele nunca mais fizera depois que o crescente talento telepático de Spock 



tinha sido diagnosticado quando ele tinha cinco anos. Ele não iria tocar em 
seu filho e invadir sua privacidade, mas estava determinado a estar aberto 
para qualquer coisa que Spock pudesse projetar, não importando o quão 
doloroso. 

Spock virou-se de súbito, os olhos presos nos de Sarek — É o mesmo -
ele disse num sussurro rouco. — Eu sinto mamãe através do senhor, mesmo 
ela estando inconsciente. 

— É claro - disse Sarek. — Nós estamos unidos. - Ele imaginou por que 
Spock parecia tão surpreso. 

— Eu... nunca pude sentir esse elo quando era criança - Spock explicou. 
— É uma coisa particular - Sarek disse. — Sua mãe aprendeu, muito 

antes de termos você, a escudar esses sentimentos, como Daniel aprenderá. 
Spock engoliu forte, controlado-se externamente, embora Sarek pudesse 

sentir que havia perguntas em sua mente. — É... é assim apenas quando um 
humano emocional está no elo? 

— ... assim? 
— Tão forte e... alegre - Spock esclareceu em tom acadêmico e sem 

emoção. 
— Eu acredito que seja ainda mais forte entre dois vulcanos - Sarek 

replicou — embora não possa falar por experiência. Quanto à alegria... há 
muito que suspeito que as diferenças nas quais sua mãe e eu nos alegramos, 
tem muito mais haver com ser homem e mulher do que em ser vulcano e 
humana. 

— Pai... eu nunca conheci esta intimidade com T’Pring. Quando... o 
pon-farr me atingiu, eu procurei sua presença em minha mente, e achei 
menos do que o senhor sente agora enquanto mamãe está inconsciente. 

Sarek restabeleceu seus escudos para esconder seu choque. A mulher 
rejeitara seu filho a esse nível...! 

Spock continuou inexpressivamente: — Eu olhei para seu retrato e tentei 
alcançá-la. - Ele se virou de novo para Sarek. — Eu pensei que o elo fosse 
inadequado porque eu era apenas meio vulcano. 

— Você não é apenas nada, Spock. Você é mais, não menos, por causa 
de sua dupla herança. E inútil desejar agora que eu tivesse deixado isso claro 
para você quando criança. 

— O senhor queria que eu fosse vulcano. 
— Isso é verdade - Sarek concordou. — E você é vulcano, representante 

do IDIC em seu sentido mais completo. 
Spock estudou seu pai. — O senhor não colocou desta maneira para 

mim. A última vez que o senhor e eu falamos como pai e filho, antes de ir 
para a Academia da Frota Estelar, o senhor me lembrou de quão importante 



era que eu pensasse em mim como um vulcano. O senhor se lembra de suas 
palavras, pai? 

Sarek lembrava-se. — Eu sou vulcano por nascimento. Sua mãe é 
vulcana por escolha. Você é vulcano tanto por nascimento quanto por 
escolha. 

— E eu o desapontei fazendo uma escolha diferente. 
Sarek pesquisou sua memória, tentando recuperar as razões lógicas para 

o que agora parecia completamente irracional. Por fim ele disse 
simplesmente: — Eu estava errado. 

As sobrancelhas de Spock desapareceram sob sua franja. Sarek 
continuou: — Você sabia que estava certo. Era hora de você sair de casa. Eu 
queria você aqui, na Academia de Ciências, porque você é meu filho. Eu não 
queria você longe, enfrentando os perigos da vida militar. Essa não foi a 
reação de um vulcano, Spock. Foi a reação de um pai. 

— Um dia eu devo voltar para casa - Spock disse levemente. 
— Se você escolher - Sarek lhe disse. — Eu sai e escolhi voltar. Mas sua 

mãe deixou sua casa e nunca retornou, exceto para visitas temporárias. Ela 
construiu seu lar aqui. Você pode construir seu lar em algum outro lugar, 
Spock, mas você nunca deixará de ser vulcano. Nem nunca me desapontará, 
não importa o que você escolha. 

Sarek sentiu enfim a compreensão e aceitação de Spock - uma versão 
permanente da intimidade momentânea que tinham conhecido na enfermaria 
da Enterprise, depois que a cirurgia de McCoy e o sangue de Spock 
salvaram a vida de Sarek. Através da brincadeira com Amanda, eles haviam 
encontrado um ao outro por um momento fugidio então; agora sua mútua 
preocupação por seu bem-estar tinha colocado pai e filho juntos 
permanentemente. 

Ao menos Sarek esperava que fosse permanentemente. Será, ele pensou, 
se eu puder aprender a conhecer meu filho tão bem quanto seus amigos 
humanos parecem conhecê-lo. 



VINTE E OITO 
 
James T. Kirk encontrou Sarek e Spock saindo da câmara de stasis de 

Amanda. — Eu falei com T'Pau - ele os informou. 
— Ela concordou em falar com você? - Spock perguntou. 
— E claro - Kirk replicou casualmente. — É uma dama, Spock. De 

qualquer jeito, ela está fora da minha lista de suspeitos e eu estou para 
começar tudo de novo. Motivo, método e oportunidade. Vou começar 
eliminando todo mundo sem oportunidade para ao menos um dos 
assassinatos. 

Ele chamou a lista de nomes na tela de seu tricorder: 
 

KIRK 
SPOCK 
McCOY  
SAREK  
SOREL  

CORRIGAN  
SOTON  
T'MIR  

SENDET  
ELEYNA  
MILLER 
T'PAU  

 
— Por que você se colocou na lista? - Spock perguntou. 
— Eu sei que não fiz isso, mas vocês não - Kirk replicou. — Tanto 

Remington quanto Amanda poderiam ser meus alvos, com a morte de T’Zan 
sendo para parecer uma falha do equipamento. 

— Eu não compreendo - disse Sarek. — Por que você iria querer matar 
minha esposa? 

— Você não pode provar que não - Kirk replicou. 
— Ah, compreendo - disse Sarek. — Simplesmente porque eu não sei se 

você tem um motivo, eu não posso descartar a possibilidade de que você 
poderia ter um. 

— Certo - Kirk disse. — Comecei com motivos e eliminei todos os meus 
suspeitos. Isso quer dizer ou que o assassino não está na minha lista, ou que 
eu não fui capaz de descobrir o motivo. 

— Sob que motivo você colocou minha assistente? - Sarek perguntou. 
— Poderia ser chegar a você, através de Amanda, se estivesse para levar 



pau. 
Sarek obviamente tinha aprendido há muito tempo a reconhecer a gíria 

humana. — O trabalho de Eleyna é exemplar; ela não tem razão para esperar 
nada além das maiores recomendações da minha parte. 

— Bom - disse Kirk. — Eu realmente não acho que ela tenha algo haver 
com isso, mas estou prosseguindo logicamente - ele acrescentou com um 
olhar para Spock — e ela teve muitas oportunidades para fazer joguinhos 
com o computador. 

— Então meu pai e sua assistente devem ser seus suspeitos mais 
prováveis - disse Spock, juntamente comigo. Nós temos os maiores graus em 
habilidade com computador. 

— Na verdade - disse Kirk — eu acho que você e eu somos o álibi um 
do outro para o dia que chegamos, Spock. Nós estivemos longe um do outro 
por tempo bastante para que um de nós armássemos a morte de T'Zan? 

Spock rodou a pergunta por sua memória como um computador e 
replicou: — Não. Os momentos que estivemos separados naquele dia foram 
muito breves para lhe permitir, como alguém não familiarizado com o 
computador da Academia, tanto para familiarizar-se com ele quanto p'ra 
preparar uma pane. 

— Mais ainda - disse Sarek — Jim estava comigo quando não estava 
com você, Spock. E você não estava com Leonard, Daniel e Sorel? 

— E McCoy estava com Sorel e Corrigan durante todo o dia, até nos 
encontrarmos para o jantar - disse Kirk. — Olhe Spock, Sarek, vocês 
compreendem que eu não suspeito de nenhum de vocês mas eliminando 
suspeitos deste modo, nós temos certeza que eles estão mesmo limpos. — 
Ele apagou os primeiros quatro nomes de sua lista. 

— T'Mir não pode ser a assassina pela mesma razão que vocês três não 
podem - Sarek indicou. — Ela estava fora do planeta na hora em que as 
primeiras instruções tinham que ser programadas no computador. 

— Sendet tem um álibi que ainda tenho que verificar, mas ele parecia 
muito certo que seria liberado. E a assistente de T’Pau confirmou que ela 
passou todo o dia de ontem em seu escritório, onde não há um terminal de 
computador - disse Kirk. — Ela não poderia ter começado o fogo. 

— Nem meu pai poderia - acrescentou Spock. — Ele esteve ou com 
você ou comigo em cada momento que antecedeu ao incêndio, ontem. 

— Verdade - disse Kirk, olhando para sua lista em diminuição, a menos 
que ele tivesse um cúmplice. 

Um arrepio gelado desceu por sua espinha enquanto estudava os nomes 
restantes: 

 



SOREL 
CORRIGAN 

SOTON 
SENDET 
ELEYNA 

 
— Bem, acho que o próximo passo é checar os álibis dessas pessoas -ele 

disse, desligando o tricorder. 
— Jim - disse Spock — Sorel e Corrigan são o álibi um do outro por 

causa do elo de cura. Se um dos dois fosse culpado da morte de T'Zan, o 
outro não poderia evitar de descobrir. Oportunidade é irrelevante... a menos 
que você ache que eles estão trabalhando juntos. E neste caso você deve 
presumir também que Daniel Corrigan tem um controle que nenhum vulcano 
tem, para ser capaz de esconder tal culpa quando se uniu a T'Mir. 

— Ontem ela achou que ele era culpado - Kirk lembrou. Mas Então ela 
não teria se unido a ele se não tivesse se convencido do contrário. 

— As notícias de sua união não parece surpreender você, Jim, disse 
Spock. 

— Não, T'Pau me disse. 
— Então se Sorel precisar de um álibi para esta manhã, Sarek observou 

— nós já sabemos o que ele andou fazendo: notificando a família. 
Kirk se segurou antes de sugerir que ele poderia ter colocado sua 

secretária, ou enfermeira, ou o que quer que fosse, fazendo este trabalho - 
bem poderia ser um costume vulcano que ele tivesse que fazer isso 
pessoalmente. E Kirk não queria mencionar assistentes diante de Sarek 
agora. De fato, ele queria desesperadamente afastar-se do pai de Spock antes 
que se sentisse compelido a acusá-lo de assassinato uma segunda vez. Com 
certeza estou errado de novo! Mas de repente ele se tornou o meu suspeito 
mais provável! 

— Deixem-me descobrir o que Soton estava fazendo antes da falha de 
força de ontem - Kirk disse. — E quero falar com Storn mais tarde também, 
e se o assassino nem estiver em minha lista? 

Ele afastou-se apressado, sentindo o olhar curioso de Spock sobre suas 
espáduas. Seu amigo, sem dúvida, sabia que ele estava mentindo mas ele 
esperava que nunca tivesse que contar a Spock o que estava realmente em 
sua mente. 

Eleyna Miller era a assistente de Sarek; o pai de Spock dissera que ela 
sabia quase tanto sobre computadores quanto ele. Isso significava que ela 
tinha método e com todas aquelas horas passadas no terminal de computador 
de Sarek sem ser observada, ela também teria tido oportunidade. Ontem... 



ontem ele tinha lhe dito que suspeitavam de sabotagem no computador em 
vez de falha do equipamento - e não muito depois dela voltar ao escritório de 
Sarek tinha acontecido a falha de força e o fogo! 

Oh, droga, por que tinha que ser tão lógico? Ela tinha método e 
oportunidade, mas não motivo. Sarek dissera que ela era uma estudante 
exemplar. Quão exemplar? Tanto que ele a quisesse por perto 
permanentemente - como sua esposa? Iria ele descartar uma humana por 
outra? Por que não, se ele havia escolhido uma antes? 

Isso era ilógico. Mas vulcanos eram capazes de tanta falta de lógica -
T’Pring rejeitara Spock e desejara vê-lo morrer nas mãos de seu amante. 
Então, quando a oportunidade apareceu, ela protegera Stonn escolhendo Kirk 
como seu campeão. 

Ele lembrava-se de Sarek e Amanda chegando à Enterprise. Sarek 
apresentara Amanda como "Ela que é minha esposa", em vez de pelo nome. 
Eles estiveram discutindo? Reconciliaram-se, como as pessoas fazem, por 
causa da doença de Sarek? Depois, como as pessoas fazem, descobriram que 
suas diferenças eram irreconciliáveis, depois que a preocupação imediata 
com a vida de Sarek passara? 

Ilido se encaixava. Se eles fossem unidos como os casais geralmente são, 
como Amanda poderia não saber dos ataques cardíacos anteriores de Sarek? 
Ele não tinha contado a ela tinha, na verdade, aceitado uma missão garantida 
para aumentar a tensão em seu coração. Teria sua vida naquele momento 
sido tão desagradável que ele a arriscava casualmente? Poderia ser sua 
esposa que fazia a vida tão desagradável? E a lei vulcana não permitia 
nenhum modo para um marido terminar um casamento? 

Se Sarek queria se livrar de Amanda, sua doença teria sido um alívio - e 
Então Sorel e Corrigan apareceram com seu tratamento. Não apenas iria 
salvar a sua vida, mas iria rejuvenescê-la; ele estaria preso a ela muitos anos 
a mais que o tempo de vida humano. 

O marido ou esposa não desejado. Tinha sido o mais velho motivo para 
assassinato na história galáctica. 

Mas um esperto - lógico - assassino encontraria um jeito de afastar as 
suspeitas e o que seria melhor do que usar alguém para fazer seu trabalho 
sujo? Primeiro, arrumaria tudo para culpar Sorel e Corrigan, que tinham 
inventado o tratamento que o levara a dar o passo drástico para o assassinato. 
Depois, usaria um cúmplice para fazer a programação real, para que no caso 
da sabotagem do computador ser descoberta, Eleyna seria culpada em vez de 
Sarek. 

Mas por que Eleyna faria isso? Sarek disse que ela era uma estudante 
brilhante, mas e se ela não fosse tão boa assim? Ele poderia ter 



providenciado os outros programas - mas ontem ela teve que agir sozinha, 
em pânico, e tinha feito muito mais que apagar o banco de memória 
permanente como ela pretendera. 

Sarek poderia ter prometido a Eleyna recomendações que ela não 
merecesse realmente se ela o ajudasse. Ou... poderia ter prometido ele 
mesmo. Ele poderia realmente desejá-la, ou ele poderia estar simplesmente 
usando-a. Kirk lembrou-se de ter ouvido duas de suas tripulantes femininas 
discutindo o pai de Spock uma vez, concordando que elas o achavam 
bastante atraente até mais que Spock. E Kirk sabia muito bem o quanto seu 
Primeiro Oficial era atraente para as mulheres. 

Mais ainda, Sarek era muito rico, um homem poderoso. Havia muitas 
mulheres, e homens também, que colocavam o dinheiro e o poder acima dos 
atrativos físicos ou mentais. Não, havia pouca dúvida que Sarek tivesse os 
requisitos para persuadir uma pessoa jovem e vulnerável a fazer o que ele 
quisesse - de um jeito ou de outro. 

Oh, isso era lógico - maravilhosamente lógico demais. 
E o que aconteceria a Spock se Kirk estivesse certo? Se depois de 

dezoito anos de silêncio, ele se reconciliava com seu pai apenas para 
descobrir que ele estava tentando matar sua mãe - e no processo casualmente 
despachou duas outras pessoas? 

Kirk estava andando em direção da área central do hospital. Ele fora 
nessa direção para dar crédito a sua declaração de que queria determinar a 
localização de Soton antes do incêndio. Na verdade, Soton estava no fim de 
sua lista de suspeitos. Ele chamaria Eleyna, tentaria falar com ela agora... 

— Não! Não! Você não tem direito! - A voz era áspera, vulcana, cheia 
de indignação. 

A declaração foi seguida por um som de surpresa vindo de uma segunda 
voz - e Então um grito de dor! 

Kirk dobrou a esquina para um canto sem saída e viu-se diante de uma 
cena surpreendente. Sendet, aparentemente acabando de sair de seu 
laboratório, tinha Daniel Corrigan imprensado contra a parede do corredor, 
sua mão cobrindo o rosto do médico humano em algum tipo de elo mental. 

Corrigan estava lutando, tentando afastar a mão de Sendet, mas ele não 
era páreo para o jovem e forte vulcano. 

— Você ostenta seu elo, mas você não vai mantê-la! - Sendet falou 
suavemente, mas a ameaça escorreu de seus palavras. 

Kirk viu a boca de Corrigan contorcer-se numa forma grotesca de pura 
agonia - pior ainda porque nenhum som saiu dali! 

O humano lutou ainda mais violentamente. Kirk viu a mão livre de 
Sendet mover-se para o ombro de Corrigan. 



Ele iria usar o toque vulcano, Então fazer o que quisesse com o humano 
indefeso! 

Kirk pulou! 
Ele pegou o braço de Sendet e empurrou-o para baixo - mas como uma 

garra, a outra mão do homem manteve-se na face de Corrigan. 
Sendet jogou Kirk contra a parede. — Fique fora disso! — Ele ordenou. 

— Não é da sua conta, alienígena! 
Mas a luta de Corrigan enfraquecia - Poderia Sendet matá-lo através de 

um elo mental? Kirk jogou-se de volta, desta vez agarrando Sendet na altura 
do joelho. 

Kirk e Sendet caíram lutando e Corrigan escorreu pela parede, para cair 
como um amontoado de carne, livre do aperto de Sendet. 

Kirk estava consciente de outras pessoas no corredor agora. Quando 
Sendet livrou-se e se virou para atirar-se sobre ele, dois outros vulcanos, um 
homem e uma mulher, o pegaram por trás. T'Ra e Skep, seus companheiros 
de trabalho no laboratório de neurofísica. 

Por trás de Kirk, Spock e Sarek vieram correndo da esquina. 
Sendet estava tentando livrar-se dos colegas, insistindo — Deixem-me 

ir! Ele me desonrou! Ele desonrou a todos os vulcanos. Ele não pode tê-la! -
Mas T'Ra e Skep o seguravam firmemente. 

Kirk ficou de pé, sem ferimentos. Spock olhou para ele, viu que estava 
bem e foi ajoelhar-se ao lado de Corrigan enquanto Sarek perguntava, em 
tom autoritário, — O que aconteceu aqui? 

T'Ra e Skep olharam-se sem jeito, enquanto Sendet parava de lutar 
enfim, encarando desafiadoramente Sarek. — Você! — Ele cuspiu. — Você 
começou isso com sua mulher alienígena e seu filho mestiço! Vulcano foi 
contaminado, e esse aí ofende ainda mais. Ele ousou se unir com a mulher 
que deveria ser minha. Ela será minha! 

Corrigan gemeu baixinho. Spock, cuja mão tocava seu rosto gentilmente, 
em uma posição diferente da que Sendet usara, olhou para cima. — Chamem 
um healer! - Ele disse. — E a companheira de Daniel, rápido! 

Mas enquanto Skep olhava para Sendet, como se decidindo se ousava 
libertá-lo, Sorel e T'Mir chegaram correndo da direção para onde Kirk ia. 

T'Mir estava tão pálida que Kirk imaginou como ela evitava desmaiar, 
seus olhos grandes e nublados. Ela não disse nada, caindo de joelhos ao lado 
de Corrigan, enquanto Spock cedia seu lugar para Sorel. 

Pai e filha colocaram suas mãos em cada lado do rosto de Corrigan. 
Tanto Corrigan quanto T'Mir soluçaram uma vez, Então fez-se silêncio. 

O silêncio pareceu prolongar-se indefinidamente através do corredor, os 
assistentes mal respirando enquanto Sorel e sua filha tentavam curar os 



possíveis danos que Sendet causara a Corrigan. Kirk não compreendia o que 
tinha acontecido - mas ele reconhecia dor quando a via, e Sendet tinha 
colocado Corrigan em agonia. 

O tempo passava, mas Kirk segurou sua curiosidade até que, enfim, 
Sorel levantou a cabeça e afastou sua mão da face de Corrigan. Ele abriu os 
olhos, encarou T'Mir com um sorriso, Então sentou-se - obviamente surpreso 
em encontrar uma variada audiência olhando-o. — Nós estamos bem - ele 
disse. — Sendet não conseguiu. 

— Graças ao Capitão Kirk - disse T'Ra. — Eu temia que Skep e eu não 
chegássemos a tempo para impedir sua tentativa de... Ela deixou as palavras 
desaparecerem, como se não pudesse acreditar na possibilidade do que quer 
que fosse que Sendet tentara fazer. 

Matar Corrigan, Kirk estava certo. — Você foi pego no ato desta vez, 
Sendet. Você mesmo disse: precisaria de uma mente desequilibrada. Você 
realmente pensou que as pessoas ficariam quietas e permitiriam que 
cometesse um assassinato? 

— Assassinato? - Sendet perguntou inexpressivamente. 
— Pior que assassinato, Jim - disse Sorel. — Sendet estava tentando 

quebrar um elo estabelecido. Isso é... inimaginável. 
Kirk percebeu que Sorel falava da recente, excruciante experiência. Ele 

maravilhou-se diante do controle do curador - mesmo a lei vulcana não o 
desculparia por prontamente executar o homem que assassinara sua esposa? 

Sendet disse implacavelmente: — O alienígena não é merecedor de unir-
se a T'Mir. Ele não é vulcano. Eu estava simplesmente consertando uma 
ofensa contra a tradição. 

— E que erro você estava corrigindo quando matou Lady T'Zan? — Kirk 
exigiu. 

— T’Zan? Não! - Sendet encarou o círculo de pessoas que o estudavam 
ameaçadoramente. — Não, eu não tive nada haver com sua morte, ou com a 
do alienígena. 

— Vamos ver isso quando eu checar o seu tal álibi - disse Kirk. 
— Álibi? - Sarek perguntou. 
— Eu interroguei Sendet ontem - Kirk explicou. — Ele diz que não 

poderia ter programado a falha na câmara de stasis de T'Zan porque isso 
teria que ser feito depois que ele descobrisse em que quarto ela fora 
colocada. 

— Isso é correto - disse Sarek. — Entretanto Sendet aprendeu técnicas 
avançadas de computação comigo e era um excelente aluno. Ele é bem capaz 
para as manipulações necessárias. Eu estimaria que localizar o programa, 
sobrepujar as seguranças e reprogramar seria trabalho para quatro a sete 



horas, não necessariamente tudo de uma vez. Houve praticamente um dia 
inteiro entre a hora que T'Zan foi colocada em stasis até a falha em sua 
câmara. Você pode explicar-se por todo esse tempo, Sendet? 

— Eu não tenho que explicar-me para você - Sendet replicou. 
— T'Ra e Skep estavam com ele durante o dia todo - disse Kirk. — Ele 

ainda estava no laboratório quando eles receberam a noticia de que havia 
uma pane, e nós o vimos então no hospital. 

— Mas ele teve a noite anterior - disse Spock. — Logo depois que T'Zan 
foi colocada em stasis. 

Como Sendet permanecesse teimosamente em silêncio, Kirk disse: — 
Ele diz que pegou o transporte público através do deserto para o o Santuário 
de T'Vet e permaneceu lá a noite toda, meditando. Eu não tive tempo p'ra 
descobrir se o operador do bonde ou alguém no santuário pode confirmar a 
história. 

— A história é uma mentira - disse Sorel, sua voz suavemente grave, do 
jeito que Spock ficava quando estava lutando para manter o controle. — 
Você não poderia saber disso, Jim mas qualquer vulcano sim. Quando 
T'Kuht está brilhando, o Santuário de T'Vet é fechado para visitantes. É 
tempo de meditação solitária para os guardiões do Santuário. Os bondes não 
viajam para o Santuário nestas noites. 

O curador encaminhou-se para Sendet e parou, encarando-o. — Sendet, 
eu o acuso de assassinar minha esposa, e com isso quebrar meu elo. Há oito 
testemunhas aqui para sua tentativa de quebrar a união de Daniel e T'Mir. 
Esse é o maior crime que qualquer vulcano pode cometer. 

— Não! - Sendet protestou, tentando, sem sucesso, livrar-se do aperto de 
T'Ra e Skep. — Não, eu menti para o alienígena, é verdade. Não estava no 
Santuário de T"Vet mas eu não gastei meu tempo programando o 
computador para matar T'Zan. Eu juro, Sorel, eu não faria nada para 
interromper um verdadeiro elo vulcano! 

— Nós veremos - replicou o healer. — Deve haver uma Verificação... 
antes que seja decidido qual será seu destino. Tragam-no - ele disse para 
T'Ra e Skep e virou-se, afastando-se regiamente, T'Mir e Corrigan seguindo-
o. 

— O que vai acontecer a Sendet? - Kirk perguntou. — Tal-Shaya? 
— Possivelmente - seu amigo replicou - se for descoberto que ele é 

culpado. 
— Você duvida disso? - Kirk perguntou com divertimento. 
Spock olhou-o com reprovação. — Muito antes de Vulcano unir-se a 

Federação, nossa lei concordou que uma pessoa é inocente até que provem 
sua culpa. Eu acredito que haja uma lei similar na Terra? 



— Sim, é claro - disse Kirk. — Mas o que é uma Verificação? Nós 
deveremos ir junto como testemunhas? Eu tenho o testemunho de Sendet em 
meu tricorder... 

— Sendet será sua própria testemunha - Sarek disse suavemente. — Um 
circulo de curadores irá procurar a verdade em sua própria mente. Se ele 
resistir... há boas razões porque Tal-Shaya, a rápida e indolor quebra do 
pescoço, é considerada uma forma piedosa de execução. 

— Você quer dizer... essa Verificação pode matá-lo, hã, menos piedosa 
mente? 

— Apenas se ele tentar esconder pensamentos e atos vergonhosos, disse 
Spock. — Considerando o ato em que o pegamos, temo que ele tenha mesmo 
coisas que gostaria de esconder. - Ele se virou para Sarek. — A lei deve ser 
respeitada, pai, mas... eu acredito que podemos descansar tranqüilos agora 
quanto à segurança de mamãe . 

Kirk viu o alivio aberto nos olhos de Sarek e, de repente, foi consumido 
pela culpa pelas coisas terríveis que estivera pensando sobre o pai de Spock 
logo antes de encontrar Sendet e Corrigan. Graças a Deus ele não estava 
enfrentando uma Verificação! 

E, ele pensou com alegria, eu posso parar de suspeitar de Eleyna - e sair 
hoje à noite e me divertir! 



VINTE E NOVE 
 
Daniel Corrigan ignorou a ensurdecedora e pulsante dor atrás de seus 

olhos e assistiu Sorel, eficientemente, contactar T'Pau, explicar a situação e 
começar os preparativos para uma Verificação. Ele conhecia a técnica -
hipoteticamente. Um grupo de curadores iria se unir a Sendet, forçando sua 
mente a abrir porta por porta até que eles descobrissem a verdade ou a 
falsidade de suas reivindicações. 

Vulcanos não mentem. 
Isso era um mito, Corrigan sabia bem - ou melhor, um ideal. A mentira 

casual era desconhecida aqui, a mentira diplomática rara mas 
ocasionalmente encontrada. A mentira para ganho ou para evitar as 
conseqüências de suas ações era o que os vulcanos tentavam arrancar de suas 
crianças. Pela maior parte, eles eram bem sucedidos - sua sociedade como 
um todo praticava a honestidade tão naturalmente quanto respirava. Daí a 
virtual ausência de crime. 

Ainda assim era possível encontrar, como em qualquer sociedade, 
aqueles que não viviam de acordo com os ideais. As pressões da sociedade 
vulcana geralmente fazia com que essas pessoas se mantivessem sob 
controle suficiente para viver confortavelmente entre outros vulcanos - a 
menos que explodissem como Sendet o fizera hoje. 

Corrigan lutou contra os arrepios à lembrança do ataque, a mão em seu 
rosto, a dor abrasadora do elo forçado, a dor ainda maior com a interferência 
em seu elo com T'Mir, sua presença tornando-se fraca... 

Ele buscou a mentalmente, como estava começando a se tornar natural, e 
ela estava lá, a doce, fria presença, diminuindo sua tensão, reasseguran-do-
lhe que ela sempre estaria ali. E ele podia senti-la dar boas-vindas ao seu 
toque - porque ela sofrerá igualmente com as pressões que Sendet fizeram 
em seu elo. Ela precisa de mim, Corrigan pensou contente. A certeza 
profunda aliviou o resto de sua tensão física e sua dor de cabeça 
desapareceu. 

Deliberadamente, ele parou de se concentrar em T'Mir, dizendo a si 
mesmo que ele não devia distraí-la de seu trabalho. Porque T'Mir estava 
assumindo seus novos deveres no Departamento de Xenobiologia, o que 
incluía dar aulas quando o novo semestre começasse. Logo que ela e Daniel 
tiveram certeza que seu elo estava intacto e nenhum dos dois sofrerá danos 
neurológicos, T'Mir retornara ao seu trabalho. 

Agora Sorel acabou sua última chamada e disse: — A Verificação está 
marcada para esta tarde às quatorze horas. Eu devo me preparar. Por favor, 



cuide de meus pacientes, ou faça T'Sel marcar novas horas para eles, Daniel. 
— Então quando eu devo me preparar? - Corrigan perguntou. 
Sorel o encarou. — Daniel, uma Verificação é um procedimento difícil e 

perigoso. Apenas vulcanos... 
— Sorel, você nunca, nem uma vez em todos esses anos que nos 

conhecemos, jogou o "Você não é vulcano, Então não pode compreender" 
pra cima de mim. Eu não vou aceitar isso de você agora. 

— Perdoe-me - disse seu parceiro. — Eu deveria ter dito que apenas 
telepatas treinados podem participar. A mente mais clara, mais disciplinada 
deve agir com total objetividade. 

— Objetividade? Sorel, o homem assassinou sua esposa. Como você 
pode ser objetivo? - Ele esperou, observando a face impassível de Sorel 
pensar sobre isso. Corrigan sabia o que Sorel havia sofrido com a morte de 
T'Zan - talvez fosse melhor se seu amigo não se expusesse às emoções do 
assassino de sua mulher. 

— Eu fui o ferido - Sorel disse finalmente. — E meu direito participar. 
— Eu tenho o mesmo direito - Corrigan insistiu. 
— Daniel... 
— Essa não é a lei? 
Os olhos negros de Sorel prenderam os dele por duas longas respirações. 

Então: — Essa é a lei - ele concedeu. 
Mas quando Corrigan se juntou aos curadores reunidos a volta da mesa 

numa pequena sala de conferências mais tarde naquele dia, ele foi desafiado 
de novo. 

T’Par era uma das curadoras que iria participar; os outros eram Sev e 
Suvel, aparentemente escolhidos como partes neutras pois raramente 
trabalhavam próximos a Sorel e Corrigan. Sev, na verdade, estava 
freqüentemente fora do planeta, já que ele era o médico geralmente 
designado para as missões diplomáticas de Sarek. Entretanto, seria 
impossível reunir um grupo de curadores que não se conhecesse entre si. 

T’Pau estava lá também. Embora não fosse uma healer, como árbitro e 
guardiã da lei ela deveria impedir que a Verificação caísse em áreas da 
privacidade de Sendet que fossem irrelevantes para a investigação em pauta. 

Foi Suvel quem disse: — Daniel, esse procedimento exige um 
treinamento de healer. 

— Eu já participei antes de elos mentais - Corrigan lhe disse. — Além 
disso, a lei diz que a parte ferida pode participar, curador ou não. 

— Daniel. 
Era T’Pau. Corrigan preparou-se para ouvir que não era vulcano, antes 

que percebesse que era a primeira vez que T’Pau o agraciava com a cortesia 



vulcana de se dirigir a ele apenas por seu primeiro nome. 
A matriarca vulcana disse: — Não há necessidade de Verificar o que 

Sendet fez a você. Você não tem necessidade de passar por uma experiência 
dolorosa. Tenha certeza, seus interesses serão protegidos. 

— Eu nunca duvidei disso, T’Pau. 
— Sendet atacou sua mente uma vez - disse Sev. — Ele pode tentar de 

novo. 
— Sev - disse Sorel — Daniel tem uma verdadeira união. Sendet não foi 

bem sucedido em quebrá-la - o máximo que ele fez foi interferir, embora eu 
acredite que a sua intenção fosse quebrá-la. Eu também posso atestar pela 
disciplina da mente de Daniel... embora também tenha desencorajado a 
submeter-se a esse procedimento. 

T’Pau estudava Corrigan tão intensamente que ele quase acreditou poder 
ler sua curiosidade diretamente, embora soubesse muito bem que era 
sensível apenas a T'Mir. 

A matriarca levantou-se. — Daniel, eu acredito que há outro motivo em 
você... e se eu estou correta, Então é imperativo que você participe. 

Agora, o que diabos ela queria dizer com isso? Corrigan não tinha 
motivos ocultos dos quais tivesse consciência. 

— Vinde a mim - T’Pau acenou. — Dai-me seus pensamentos - ela disse 
quando ele se aproximou e, segurando-se fortemente em seu elo com T"Mir 
para afastar seus medos, ajoelhou-se diante dela. 

Seus dedos se espalharam sobre o lado de seu rosto e ele sentiu sua 
mente - tão disciplinada quanto a de Sorel, mas sobrecarregada com muito 
mais décadas de experiência - tocando levemente na confusão dos 
pensamentos superficiais e colocá-los gentilmente abertos para ele. 

Bom, com os diabos, ele pensou, e sentiu um divertimento tolerante na 
mente de T’Pau que nunca chegaria a seu rosto. 

T’Pau retirou sua mão. — Diga-lhes - ela instruiu Corrigan. 
— De certa maneira - ele explicou ao retornar ao seu lugar na mesa — 

eu me identifico com Sendet. É que... eu compreendo por que ele não 
entende a seriedade de sua ofensa. 

Ele olhou para um círculo de sobrancelhas erguidas. — Sendet nunca foi 
unido - ele explicou. De novo a curiosidade. 

— Olhem - disse Corrigan — eu sei que devo ter escorregado diversas 
vezes desde que cheguei aqui e vocês todos já sabem por que me uni 
recentemente. Ainda estou aprendendo a evitar de irradiar meus sentimentos, 
se eu tivesse um melhor controle esta manhã, Sendet provavelmente não 
sentiria meu passeio alegre pelo corredor como uma provocação. Mas... eu 
não acho que ele tenha qualquer idéia da dor que ele pretendia me causar. 



Ele não conhece o que tentou tirar de mim. Até ontem, eu não sabia. 
— Eu sei, é por ter ajudado a curar Sorel, que agonia é uma união 

interrompida... mas mesmo isso eu conhecia de segunda mão. Sendet não é 
healer. Ele nunca experimentou o que uma união significa... mesmo de 
segunda mão. Isso não o desculpa, mas torna seu ato compreensível. 

— E nós estamos aqui para compreender - disse T’Pau. — Daniel, você 
é necessário nesta Verificação. 

Com sua palavra, não poderia haver mais nenhum protesto. — Tragam o 
acusado - disse T’Pau - e que comece a Verificação. 



TRINTA 
 
James T. Kirk estava sozinho na casa de Sarek quando Eleyna Miller 

chegou... com uma cesta de piquenique. Ela sorriu em apreciação a roupa 
que ele escolhera para uma noite na cidade, mas sugeriu: — Isso é bom para 
dançar, mas não é exatamente o que se usa para andar no deserto. 

— O deserto? - Ele perguntou surpreso. 
— T’Kuht nascerá em duas horas, já estaremos longe o bastante de 

ShiKhar para que as luzes da cidade não diminuam seu brilho. O nascer de 
T’Kuht é uma das mais belas visões na Galáxia. 

— Você tem certeza que vale duas horas de caminhada neste calor? 
— O deserto esfria quando a noite cai. Por favor, Jim, eu sei que você 

ficará feliz se vier. 
Eu nunca pude resistir a uma mulher bonita, ele pensou. Além disso, se 

Eleyna podia agüentar a caminhada, ele certamente poderia, agora que tivera 
alguns dias para se aclimatar. Um pequeno romance ao luar... 

Ele voltou ao seu quarto - o quarto de Spock, na verdade. Kirk tinha 
trazido consigo um traje grosso e botas, porque Spock sugerira que eles 
poderiam acampar nas montanhas depois que o calor do verão abrandasse. 
Ele colocou as botas e as calças do traje, mas decidiu que a pesada camisa 
seria muito quente e escolheu uma camiseta leve de mangas curtas em vez 
dela. 

Quando virou-se para sair, seus olhos pousaram sobre um conjunto de 
armas na parede. Spock tinha uma coleção de adagas e espadas em seu 
alojamento à bordo da Enterprise. Essas eram facas de vários tamanhos e 
formas. Ele sempre achara estranho que seu gentil amigo colecionasse 
armas. 

Lembrando-se de Sarek ter dito algo sobre plantas carnívoras no deserto 
nessa época do ano, ele considerou que bem poderia haver outros perigos. 
Ele desejou ter um phaser, mas é claro que não viera visitar a família de 
Spock armado. 

Essa não é uma missão de exploração, ele disse a si mesmo. É um 
passeio com uma bela garota sob o luar! 

Mesmo assim, escolheu uma faca com bainha da coleção de Spock que 
mais parecia uma moderna lâmina utilitária do que uma antigüidade - e 
escondeu-a em sua bota. 

Kirk e Eleyna saíram pelo portão dos fundos do jardim, direto para o 
deserto. Havia ainda bastante luz do dia e os olhos de Kirk se ajustaram a 
medida que ela desaparecia. Eleyna apontou a linha negra dentada das 



Montanhas L-Langon a distância, explicando que se seguissem direto para 
um pico formidável em particular, eles iriam chegar ao lugar que ela tinha 
em mente para assistirem ao nascer de T’Kuht. 

Ainda estava quente, mas o caminho era suave, um fino caminho de 
areia sobre a pedra. Sem o sol castigando, Kirk não estava tão 
desconfortável... e talvez fosse apenas seu desejo, mas a temperatura parecia 
estar ficando mais tolerável. A gravidade, entretanto, o fez sentir-se cansado 
muito antes do que ele teria na Terra. 

Eleyna apontou para uma formação rochosa a frente. — É para lá que 
estamos indo, nós vamos subir até aquela rocha de tampo reto e ter uma 
maravilhosa vista da paisagem. - Kirk olhou-a e viu que ela permanecia 
fresca e arrumada, nem um fio de cabelo fora do lugar. 

Quando se aproximavam do pé do afloramento, Kirk viu um íngreme 
penhasco com uns oito ou dez metros de altura. — Não podemos escalar por 
ali! - Ele disse. 

— Há um caminho pelo outro lado - Eleyna explicou. - Venha por aqui. 
A sombra das rochas, alguma vegetação sobrevivia até mesmo ao calor 

do meio do verão. Com o vibrar de seus passos no caminho rochoso, 
Kirk pensou ter visto folhas longas e serpenteantes moverem-se. Ele olhou 
mais de perto, mas tudo estava quieto. Curioso, ele bateu seu pé. Bem perto, 
os galhos serpentearam pelo chão em sua direção. 

— Olhe p'ra isso! - Ele disse para Eleyna. — Essa é uma dessas plantas 
comedoras de homem? 

— Dificilmente comedoras de homem - ela disse com uma risada. — 
Elas pegam animais que protegem-se na sombra das rochas. Além disso, elas 
provavelmente não ligariam para o gosto dos humanos. 

— Não vamos descobrir - Kirk esgueirou-se a volta da planta, não 
gostando do jeito que os galhos se arrastavam o máximo que podiam em sua 
direção enquanto ele a circulava. Certamente o outro lado da rocha oferecia 
buracos para mãos e pés, não uma subida fácil, mas perfeitamente acessível 
a dois humanos em boas condições. 

Perfeitamente acessível, se não fosse pela alta gravidade de Vulcano. No 
meio do caminho, Kirk sentiu seus braços e pernas pesarem, seu peito 
arfando enquanto arquejava por mais oxigênio do que o ar de Vulcano tinha 
para oferecer. Seu coração soava em seus ouvidos. Mas Eleyna ainda estava 
escalando. Ele forçou-se a continuar subindo. 

No topo, Kirk ficou quieto para recuperar o fôlego enquanto olhava em 
volta. Eleyna estava certa - a vista valia a escalada! 

A luz estava mudando para azuis e violetas, fazendo com que, pela 
primeira vez, Kirk sentisse Vulcano realmente parecer frio. 



Acima de suas cabeças algumas estrelas brilhavam, mas a maioria dos 
densos grupos de estrelas desta parte da Galáxia não podia competir com o 
crescente brilho no céu. Kirk, percebeu que estava ficando mais brilhante, 
concentrando-se em um ponto no horizonte, onde T’Kuht iria logo mostrar-
se. Ela. A fria irmã do quente Vulcano. 

As Montanhas L-Langon mantinham sua silhueta dentada atravessando o 
horizonte distante. — O que é o Santuário de T'Vet? — Kirk perguntou 
subitamente. 

— T'Vet era uma santa padroeira ou deusa, não está claro se ela era uma 
pessoa real ou não dos clãs guerreiros, — Eleyna explicou. — Sua adoração 
já era antiga quando Surak viveu, e os ataques à sua comunidade eram feitos 
em seu nome. 

— Mas deve existir um santuário ativo para ela nas montanhas disse 
Kirk. 

— E há. Embora a filosofia de Surak prevalecesse, não procurou destruir 
os modos antigos. T"Vet é a força feminina pela sobrevivência racial. Nos 
tempos antigos ela era conhecida como protetora dos guerreiros em suas 
batalhas por comida e água para manter as mulheres e crianças de um clã 
vivos durante o verão. 

— Uma vez que a filosofia de Surak se espalhou, e as pessoas 
começaram a cooperar em vez de guerrear, eles aprenderam a irrigar e a usar 
mais lucrativamente a terra arável para vegetais em vez de carne animal. 
Quando a guerra e a fome foram eliminados, a adoração a T'Vet 
desapareceu. Hoje só há um santuário aberto. 

— Preservado como curiosidade histórica? - Kirk perguntou. 
— Não, é um santuário ativo - Eleyna lhe disse. — A adoração a T"Vet e 

a filosofia de Surak existem lado a lado aqui. Na verdade, algumas das 
cerimônias praticadas pelos vulcanos de hoje foram adaptadas dos rituais de 
T'Vet. Há... coisas sobre as quais ouvi rumores, mas sobre as quais os 
alienígenas não conseguem uma resposta direta, como um ritual 
aparentemente permitido mas nunca praticado, onde um casamento pode 
terminar com dois homens realmente duelando pela noiva! 

Kirk deixou escapar um sorriso de mofa diante da incredulidade em sua 
voz. — Eu suponho que uma deusa guerreira aprovaria essas coisas. Mas 
ainda há adoradores de T'Vet que não pratiquem a filosofia de Surak? 

— Eu não sei, mas duvido - Eleyna replicou. — Por que você pergunta 
isso? 

— Eu estava apenas imaginando se isso se encaixava em Sendet. 
Eleyna soubera por Sarek sobre o ataque de Sendet a Corrigan e a 

Verificação, Kirk soubera durante o caminho. — Eu não quero falar sobre 



Sendet - ela disse agora. — O que ele fez foi horrível. Venha, vamos tomar 
um pouco de vinho e brindar ao nascer de T’Kuht. 

Eles esticaram uma toalha sobre o chão, que ainda estava quente do sol. 
Eleyna trouxera vinho, frutas e kreyla, os deliciosos biscoitos crocantes de 
diferentes sabores, uma das comidas vulcanas que os humanos aceitavam 
alegremente. 

O vinho era rigeliano - o tipo exportado para toda a Galáxia, 
inexpressivo mas uma boa barganha. O sabor levou Kirk de volta a seus dias 
de estudante, quando este mesmo vinho marcava as ocasiões especiais 
demais para cerveja. Ele sentou num buraco sobre a rocha quente, 
recostando-se na encosta que parecia desenhada para sustentá-lo e imaginou 
quantas gerações de estudantes enamorados tinham escalado essa rocha para 
assistir ao nascer de T’Kuht. Ele deveria estar surpreso por ele e Eleyna a 
terem só para eles esta noite? 

O planeta irmão de Vulcano apareceu no horizonte e ele esqueceu tudo 
exceto a beleza da noite e a presença de Eleyna. Ela moveu-se para mais 
perto dele e ele abraçou-a, inspirando a fragrância que se desprendia de sua 
pele quente. 

T’Kuht levantou-se levemente dourada, como a lua cheia da Terra, mas 
muito maior - a ilusão óptica causada por sua localização no horizonte a 
fazia parecer mais perto. Certamente Vulcano e T'Kuht cairiam um sobre o 
outro e colidiriam! 

Kirk sorriu para si mesmo sobre sua fantasia de cosmonauta. Eleyna 
provavelmente pensava que estava próxima o bastante para tocar. Ele olhou 
para baixo, pretendendo perguntar sobre seus pensamentos e encontrou seu 
olhos encarando-o, afogados em luz. 

Pareceu a coisa mais natural do mundo beijá-la e ela correspondeu 
ansiosa. Por um longo tempo eles se beijaram e se acariciaram enquanto 
T’Kuht subia ao céu, ignorada. 

A hora para uma decisão chegara. Kirk libertou Eleyna e recostou-se, 
esperando por um movimento que lhe dissesse exatamente o que ela queria 
desta noite. 

Ela serviu mais vinho para ambos, então se levantou, carregando seu 
copo até a borda do precipício. 

T’Kuht tinha se tornado prateada e iluminava o deserto vulcano com 
uma estranha e enganosa luz, transformando os cabelos loiros de Eleyna em 
quase brancos e tornando sua sombra longa e escura. 

Kirk esvaziou seu copo, colocou-o no chão e aproximou-se de Eleyna. 
Sem dizer nada, ele colocou sua mão sobre a dela no copo de vinho, tomou 
um gole, então guiou-o para os lábios dela. Os olhos presos nos dele, ela 



bebeu, jogou o copo inquebrável para um lado e colocou seus braços a volta 
dele. 

Kirk estava de costas para T’Kuht e a beira do precipício. Ele começou a 
guiar Eleyna gentilmente para trás, em direção da área do piquenique, mas 
ela tropeçou quando deu um passo para trás e quase caiu. 

Quando seus joelhos cederam, Kirk dobrou-se para segurá-la, 
desequilirando-se como num bale desajeitado na alta gravidade, Eleyna caiu 
sobre ele. Ela tentou se endireitar, seus braços subindo - e acertou o ombro 
de Kirk, mandando-o aos tropeços para a borda. 

— Não! - Eleyna gritou, lançando-se para Kirk, mas ele sentiu o vinho 
atrapalhando seus reflexões naquela gravidade, viu-a tropeçar de novo, 
sentiu suas mãos acertá-lo - e caiu. 

A queda foi tão rápida na alta gravidade que Kirk não pode colocar seu 
corpo na melhor posição para absorver o impacto sem ferir-se. Seu pé 
esquerdo atingiu o solo primeiro e embora ele tentasse rolar, a dor correu de 
seu tornozelo pelo lado de fora de sua perna até o joelho. Ele deu um grito 
involuntário, mas o treinamento da Frota Estelar tomou conta apesar da dor 
e, embora sentisse a rocha dura sob a areia machucando-o enquanto rolava, 
ele sabia que não tinha sofrido ferimentos sérios. 

Exceto por seu tornozelo. Quando parou e lentamente endireitou o corpo, 
ondas de dor vieram do ferimento. 

Eleyna estava ajoelhada na borda do precipício, a luz de T’Kuht 
distorcendo suas feições estranhamente. — Jim! Você está bem? 

Ele sentou-se. — Estou bem, exceto pelo meu orgulho. E meu tornozelo 
esquerdo. Não posso dizer se está torcido ou quebrado. 

— Já estou descendo! 
Enquanto Eleyna achava seu caminho pelo outro lado da formação 

rochosa, Kirk tirou sua bota. Seu tornozelo já começava a inchar, a dor late-
jante exacerbada pela ação de tirar a bota. Ele não podia sentir nenhum osso 
quebrado, mas mesmo que fosse uma torção ele não seria capaz de andar. 

Uma grande droga de noite romântica ao luar! 
Eleyna veio correndo pelo lado da formação rochosa. — Você pode 

andar? 
— Não... mas eu acho que vou ter que - Kirk replicou. Nada por aqui 

para fazer uma muleta. Eu vou ter que me apoiar em você. 
Suas mãos gentis tiraram sua meia, dedos examinando a carne inchando 

rapidamente. — Oh, não - ela disse — você não pode andar com isso! Mas 
está tudo bem. Eu vou voltar, pegar o vinho e a comida para você, então 
andarei de volta a ShiKahr. A essa hora Sarek estará em casa, nós traremos 
seu carro para buscar você. 



Mortificado, Kirk tinha que concordar que o plano dela fazia sentido. — 
Desculpe por ser tão desajeitado. 

— Oh, mas foi minha culpa, tropeçando daquele jeito! - Ela disse. — 
Jim, eu sinto tanto, você poderia ter morrido! 

— Não de uma queda tão pequena como essa - ele lhe assegurou. Mas 
ele dificilmente tivera um encontro terminando de maneira tão desfavorável. 

Eleyna trouxe as coisas do piquenique para baixo e colocou Kirk o mais 
confortável possível... que não era muito. Ele encostou-se na parte de baixo 
do precipício, seu pé ferido levantado sobre a cesta de piquenique. Havia 
menos de um copo de vinho na garrafa não admira que estivéssemos 
desajeitados, pensou Kirk, não se lembrando de ter bebido tanto. — Eu 
gostaria que você tivesse trazido um pouco de água - ele disse, percebendo 
que depois de descer, subir e descer de novo, Eleyna provavelmente estava 
sedenta. Talvez ele tivesse bebido um pouco mais vinho. 

— Eu não esperava nenhum problema - ela disse. — Você está certo, 
porém, eu deveria ter pensado em trazer água. Bem, eu tenho uma longa e 
solitária caminhada agora na qual posso me chutar por não trazer água e por 
decidir que deveríamos andar em vez de pedir um carro emprestado. 

Kirk esperou que o efeito do vinho que ela havia bebido não atrapalhasse 
a longa caminhada. Ao menos ela não se perderia: a marca de suas pegadas 
estavam claras sob a brilhante luz de T’Kuht. 

— Serei o mais rápida possível - Eleyna disse quando já tinha feito todo 
o possível por Kirk. — Não se preocupe. É possível que Sarek não tenha 
chegado em casa ainda, você sabe como são os vulcanos. Se ele e Spock 
ainda estiverem trabalhando na instalação do novo computador, não 
pensarão em comer ou dormir. Nesse caso andarei de volta para a Academia 
e encontrarei alguém com um carro para vir pegar você. Apenas descanse até 
que eu volte - e não mexa este tornozelo! 

Kirk observou até a forma de Eleyna desaparecer, então tomou um gole 
de vinho. Ele queria beber tudo em sua dor sedenta, mas lembrou-se de que 
seria uma caminhada de duas horas para Eleyna e então, provavelmente, boa 
parte de outra hora antes que ela pudesse retornar com um carro. 

Ele desejou água de novo. Movimento idiota sair para o deserto, 
qualquer deserto, sem um cantil. Treinamento básico de sobrevivência para 
cadetes no primeiro ano. Por que ele não pensara em perguntar a Eleyna se 
havia água na cesta que ele carregara para ela? E um conjunto de primeiros 
socorros? Ele tinha certeza que uma busca rápida pela bem equipada cozinha 
de Sarek iria revelar tanto um conjunto de primeiros socorros como um 
cantil. 

Sob o latejar de seu tornozelo dolorido, Kirk levantou seu pé da cesta 



térmica e pegou um pedaço de fruta para diminuir sua sede. Foi de alguma 
ajuda... mas com o canto do olho viu alguma coisa mais se mover quando ele 
o fez. 

A planta! Estava longe a sua esquerda, mas seus galhos serpenteantes 
esticavam-se em sua direção. 

Poderia essa coisa realmente crescer sobre ele? Talvez tirar suas raízes 
da terra e mover-se para onde uma boa refeição estava disponível? Havia 
plantas em Cygnus 15 que podiam fazer isso. 

Mesmo assim ele podia arrastar-se para longe de seu alcance, ele disse a 
si mesmo. Ainda o deixava nervoso sentar-se ali indefeso enquanto aquela 
coisa contemplava em tê-lo como próxima refeição! Ele pegou a faca de sua 
bota, bem a mão... e desejou um phaser. 

A beleza da noite vulcana tinha se tornada estranha. O áspero contraste 
em branco e preto da luz de T'Kuht distorcia as sombras em formas 
amedrontadoras. 

E de algum lugar na direção das Montanhas L-Langon, onde Kirk tinha 
visto outra formação rochosa crescendo do chão do deserto, vinha um 
distante mas assustador uivo felino de alguma besta que ele não podia 
nomear. Um uivo para a luz, desafiando o domínio na noite do deserto? Uma 
chamada de acasalamento? 

Ou o grito de caça de um predador que sentia uma presa ferida esperando 
para ser agredida? 



TRINTA E UM 
 
Daniel Corrigan não poderia dizer quem era, onde estava ou há quanto 

tempo estivera no estranho grupo mental que conduzia a Verificação da 
culpa ou inocência de Sendet. Parecia que eles estiveram lutando 
eternamente contra as barreiras que o homem mantinha - até que, 
lentamente, antes da constância implacável, elas começaram a ruir uma a 
uma. 

Como todos os vulcanos, Sendet fora treinado nas técnicas mentais que 
primeiro foram desenvolvidas por Surak, mas melhoradas através dos 
séculos por gerações de filósofos e healers. A primeira barreira a cair, no 
entanto, mostrou a opinião do homem sobre a filosofia de paz e não-
violência. 

Quando a luta é afastada da vida, os fracos sobrevivem para se 
propagar e a força racial é diluída! 

Corrigan reconheceu, como todos os outros, o argumento básico dos 
seguidores de T'Vet. Já que Vulcano tinha completa liberdade política e 
religiosa, proponentes de sua filosofia violenta não eram silenciados. Por que 
Sendet achara necessário esconder tão cuidadosamente sua filiação a um 
grupo que, se não era aprovado pela maioria dos vulcanos, era certamente 
tolerado? Não faria diferença para seu avanço na Academia. Se ele desejava 
um assento no Alto Conselho, alguns seguidores de T'Vet eram eleitos a 
cada sessão e suas opiniões recebiam a mesma atenção que a de qualquer 
outro. 

O grupo viu, no entanto, que as percepções de Sendet da vida em 
Vulcano, como a maioria deles vivia, eram distorcidas; ele via a fraqueza 
física ser encorajada - e ele aparentemente tinha esquecido completamente: 

Toda criança vulcana deve sobreviver ao teste de Kahs-wan. Aqueles 
que não passam no teste ou morrem tentando, ou não têm permissão para 
casar. 

Corrigan não podia dizer qual mente guiara o pensamento; o 
conhecimento vinha de todos eles, mas de algum modo era apresentado 
coerentemente. 

Todas as barreiras caíram subitamente. 
Quanto aos alienígenas?! 
O foco de Sendet estava em Corrigan. Ele não passou por nenhum teste 

de maturidade, ainda assim Sorel deu a um alienígena sua filha! Já é ruim o 
bastante quando os homens de Vulcano diluem nosso sangue trazendo 
mulheres de outras raças. E direito do guerreiro ganhar a mulher de outros 



clãs em batalha ou com truques, mas considerar esses filhos como membros 
reais do clã... 

Claramente foi a mente de T'Pau que respondeu: Todas as crianças de 
casamentos alienígenas tem sido submetidas ao Kahs-wan e nenhuma 
falhou. Nenhuma, Sendet. O mesmo não pode ser dito de todas as crianças 
de puro sangue vulcano. Você mesmo, se me lembro... 

Repentinamente o grupo mental foi jogado em uma memória agonizante 
- Sendet, um menino de sete anos nas Montanhas L-Langon, cheio de 
orgulho familiar enquanto corria pelo caminho da sobrevivência, 
determinado a atingir seu destino no menor tempo possível. O percurso era 
programado para durar dez dias. Tinha sido feito, ocasionalmente, em nove. 
Ele estava determinado a fazê-lo em oito dias - ninguém tinha feito tão 
depressa antes. 

Para ter uma chance de completar a trilha mais rápido que qualquer um 
antes, Sendet escolhera o caminho mais curto porém mais difícil da trilha 
alta através desta parte das montanhas. No fim da tarde ele encontraria a 
trilha principal de novo, mas hoje ele cortaria pelo menos quatro horas de 
seu tempo escalando as rochas com sua corda. 

Ele estava há cinco dias na trilha, bem adiante de todas as outras 
crianças. E então ele tropeçou num filhote de sehlat na trilha. Um garoto de 
quatro anos sabia bem que não deveria aproximar-se de um animal tão 
pequeno, a menos que quisesse que a mãe pensasse que o estava atacando. 
Mas estava bem no seu caminho! 

Se ele se sentasse na trilha próxima da montanha e esperasse o filhote ir-
se embora, ele poderia perder horas de seu tempo de liderança. Mas não 
tinha jeito de dar a volta - nem ele sabia onde a mãe estava. Se ele ficasse 
entre o bebê e sua mãe , estaria em grande perigo. Mas como ele deveria 
passar? 

A trilha aqui seguia pela borda de um rochedo, onde o filhote estava 
sentado comendo alguns frutos que cresciam pelas paredes de pedra. A 
saliência era grande o bastante para caminhar facilmente contanto que não se 
tivesse medo de altura. Porque a esquerda estava uma queda íngreme, direto 
para o vale abaixo. 

Sendet observou atentamente e viu outra saliência logo abaixo. Mas 
tinha apenas alguns metros de largura, não levando a lugar nenhum. Ele 
poderia usar sua corda para descer, mas isso não o faria passar pelo filhote 
de sehlat. 

Então olhou para cima. Bem no alto, uma saliência mais estreita passava 
direto sobre o sehlat larga o bastante para um pequeno menino vulcano, mas 
não para o sehlat adulto. Não havia chance dele encontrar a mãe lá em cima. 



O filhote não dava sinais de se mexer. Sendet tomou um pequeno gole de 
água de seu cantil e tomou sua decisão. 

Voltou pelo caminho em que estava até um lugar onde ele pudesse subir 
para a saliência mais alta. Ela era mesmo estreita - mais estreita do que 
parecera de baixo. Ele olhou para o filhote, mas ele tinha terminado de 
comer os frutos e estava agora se esticando ao sol para uma soneca. Por que 
ele não ia embora?! 

Ele pegou sua corda e começou a prendê-la em suportes sobre ele 
enquanto seguia seu caminho sobre a estreita saliência. Era difícil - talvez 
muito perigoso. Julgamento era uma das coisas que o Kahs-wan testava. Mas 
cada vez que ele encontrava um suporte firme e olhava para baixo, aquele 
filhote ainda estava lá. Ele pensou em atirar pedrinhas nele, para afugentá-lo 
- mas se a mãe sentisse o cheiro de medo em seu filhote, ela poderia ir 
procurar o que o havia assustado. 

Devagar, ele seguiu seu caminho pela saliência, freqüentemente tendo 
apenas um dedão apoiado. Seu orgulho crescia por negociar uma trilha tão 
difícil para se manter a frente do resto das crianças. Finalmente chegou a um 
lugar onde não podia encontrar um apoio firme o bastante para ficar em pé e 
girar a corda. Mas torcendo sua cabeça podia ver um ponto largo alguns 
passos a frente. Talvez pudesse se balançar para lá. 

Preparando-se para balançar, Sendet deu um forte puxão na corda para 
testar sua resistência... 

O suporte cedeu! 
A corda caiu sobre Sendet, que tropeçou para fora da saliência, quicou 

uma vez próximo ao filhote assustado e caiu mais ainda - na pequena 
saliência abaixo! 

Ele caiu fortemente sobre algo, com uma dor nauseante - e um fluido 
escorreu sob ele. Estava sangrando até morrer! 

Sobre ele pode ouvir os gritos do filhote de sehlat que corria aterrorizado 
- mas o que importaria se isso trouxesse sua mãe ? Ela não poderia alcançar 
Sendet ali embaixo... e ele estava mesmo morrendo. 

Ainda podia se mover - o bastante para tirar o pedaço de pedra sobre o 
qual caíra e não era sangue que estava escorrendo, mas seu precioso 
suprimento de água! 

A pontada quando ele respirou lhe disse que tinha quebrado as costelas. 
Também estava ferido em todo o lugar de seu corpo que pudesse ser ferido. 

Ele tinha falhado. 
Essa dor era muito maior que qualquer dor de machucados ou ossos 

quebrados. 
Outras crianças passariam por ele na saliência acima, mas todos estavam 



proibidos de falar com qualquer outra criança de Kahs-wan - esse era um 
teste de sobrevivência individual e trabalho de equipe era proibido. Aqueles 
que o vissem preso ali iriam informar sobre ele quando chegassem ao fim de 
seu curso de sobrevivência... mas já seria amanhã até que qualquer uma das 
crianças atingisse esse ponto e cinco dias antes que a primeira pudesse 
alcançar o fim da trilha. 

E por esse tempo, sem água, ele estaria morto. 
Sendet tentou reassegurar-se de que ele morreria como um guerreiro, 

sem choramingar - mesmo que ninguém nunca soubesse. 
O tempo passava devagar. Pelo meio da tarde, Sendet tinha desistido de 

tentar colocar-se num transe de cura - uma habilidade que ele não deveria 
aprender por mais alguns anos, mas que poderia ter salvo sua vida se ele 
fosse capaz de fazê-lo agora - e tivesse caído num torpor sonolento. 

Pedrinhas caindo sobre ele o acordaram de repente. Ele automaticamente 
começou a sentar-se, e a dor de suas costelas quebradas arrancaram um grito 
involuntário dele. 

Uma jovem face vulcana apareceu sobre ele da saliência superior. 
Alguém tinha estado tão perto assim dele, e para aumentar sua humilhação, 
era o mestiço Spock! 

Spock representava tudo aquilo contra o que sua família acreditava. Na 
sua idade, Sendet entendia pouco mais do que ser aceitável xingar um 
alienígena. Que esse menino fosse agora o primeiro a completar seu Kahs-
wan era uma agonia para Sendet. Ele virou seu rosto daquele que olhava de 
cima para ele. 

E viu as pequenas manchas de sangue verde sobre a pedra. Ele tinha 
sangrado, mesmo que pouco. 

Mas Spock também viu as manchas. Quando Sendet olhou para ele de 
novo, viu claramente no rosto do mestiço a indecisão sobre quebrar seu 
próprio Kahs-wan falando com Sendet. Ele viu os olhos do outro menino 
encontrarem o cantil amassado... e a determinação tomou conta das feições 
jovens. 

— A vida deve ser preservada - Spock disse. — Quão gravemente você 
está ferido, Sendet? 

Já tendo falhado, Sendet não viu razão em não responder. — Você falou 
comigo em vão, Spock, filho de Sarek. Eu irei morrer a despeito de você ter 
falhado em seu Kahs-wan. 

— Você está sangrando - Spock disse - mas não muito. Se eu jogar a 
minha corda, você pode subir? 

— Não. Minhas costelas estão quebradas. 
— Então eu irei descer até você - disse Spock. — Outros virão. Vários 



de nós juntos poderemos descer você para a trilha. 
— Quantos mais pegarão esta trilha? 
— Eu acho que dois ou três mais virão - disse Spock. — Você precisa de 

água e eu tenho um pouco. Se ninguém parar e nos ajudar, eles irão informar 
aos juizes no fim. Nós não estaremos trabalhando. A água em meu cantil 
durará até que alguém venha até nós. 

E Spock amarrou sua corda e desceu até Sendet. 
— Você é um tolo - Sendet lhe disse. — Ninguém irá parar para nos 

ajudar. Apenas um terráqueo falharia seu próprio Kahs-wan para ajudar a 
outro. 

— Então você tem sorte por minha mãe ter vindo da Terra - Spock 
replicou e, a despeito dos protestos de Sendet, começou a inspecionar seus 
ferimentos e tentou colocá-lo confortável. 

Sendet estava certo sobre as outras duas crianças, que escolheram poupar 
tempo usando a trilha mais difícil, se recusariam a parar. Spock gritou com 
eles, até mesmo ameaçou subir e atirá-los na saliência, mas cada um deles 
apenas apressou-se, sem falar. 

Eventualmente, a sede excruciante fez Sendet aceitar água do cantil de 
Spock e os dois meninos sobreviveram até que, cinco dias mais tarde, um 
escalador antigravitacional aparecesse e eles fossem retirados da saliência. 
Dois pais esperavam, o de Sendet lhe dizendo: — Você me desapontou 
profundamente - o de Spock lhe dizendo: — Você fez bem, meu filho. Você 
salvou uma vida, o que é muito mais importante que passar num teste que 
você pode fazer de novo. 

Mas Spock não teve que fazer o teste de novo - Sendet e os outros dois 
garotos que passaram direto, recusando ajuda, sim. 

O pai de Sendet desafiou a decisão dos juizes, declarando que Spock não 
terminara seu teste, assim como Sendet. Os juizes, entretanto, declararam 
que Spock mostrara a maturidade certa ao desistir de seu próprio Kahs-wan 
para salvar uma vida - e mostraram que se Spock tivesse corrido como os 
outros dois meninos fizeram, Sendet certamente teria morrido. 

Sendet passou em seu Kahs-wan na segunda tentativa, é claro, mas todas 
as técnicas de meditação que aprendeu enquanto crescia o ajudaram apenas a 
esconder seu ressentimento para com Spock - e por extensão, todos os 
alienígenas. Seu pai culpara sua falha no Kahs-wan na primeira tentativa 
pela recusa de Sorel em unir sua filha a Sendet - mesmo que Sorel não unisse 
nenhuma de suas crianças a ninguém mais. 

Sendet tentara muitas vezes cair nas graças de T'Mir, a escolha de seu 
pai para ele, mas ela nunca foi mais que tolerante com ele - e então ela 
insultou tanto Sendet quanto todos os vulcanos ao escolher um alienígena 



como marido! 
E isso foi porque, quando ele teve essa união jogada em seu rosto - 

dentro de sua própria mente pelo terrestre fanfarrão... 
Os vulcanos no elo pararam a cena um pouco antes de serem 

bombardeados novamente com a dor que Sendet causara a Corrigan. Mas 
enquanto sua mente estava aberta e volátil, eles foram atrás de outras 
informações: 

Você matou T’Zan? 
Você matou Carl Remington? 
Não! A mente de Sendet replicou imediatamente. Não! Não! Eu não 

matei ninguém! 
Então onde estava você na noite sobre a qual mentiu, a noite em que 

alguém programou a falha na câmara de stasis de T’Zan? 
Numa... reunião... 
Ele não podia, não iria, verbalizar isso, mas quando o grupo mental abriu 

sua mente, eles estavam na reunião - fanáticos vulcanos seguidores de T’Vet, 
planejando abandonar os meios pacíficos que estiveram usando por séculos 
em tentativas infrutíferas para restaurar os antigos modos -discutindo a 
possibilidade de uma violenta tomada do Alto Conselho Vulcano, criando os 
clãs guerreiros de novo... 

Nenhum plano final fora acordado nesta reunião durante toda a noite... 
mas todos podiam ver o perigo no meio de vulcanos pacíficos - muito mais 
perigoso porque os vulcanos eram tão pacíficos que ninguém podia conceber 
a possibilidade de violência. 

Eu não matei ninguém! Sendet insistiu. Eu matarei em combate, 
abertamente, como um guerreiro - não com truques! 

E as imagens em sua mente o mostravam, e aos outros, imaginando-se 
como antigos guerreiros, retornando ao antigo sistema de clãs, controlando o 
planeta - bando de descontentes muito pequeno, graças a Deus, o 
pensamento de Corrigan sobressaiu-se em meia a confusão... 

Sob a liderança de T’Pau, o grupo mental se dissolveu, porque suas 
perguntas haviam sido respondidas. O que quer mais que ele fosse, Sendet 
não era o assassino de T'Zan e Carl Remington. 

Daniel Corrigan achou-se mais uma vez dentro de sua própria cabeça, 
Sendet encarando-o por sobre a mesa, seus olhos doentes de repulsa. — 
Você venceu - o vulcano disse grosseiramente. — Você me tornou um 
traidor! 

— Sendet - T'Pau disse gentilmente — a violência em sua mente é uma 
doença. Sim, nós vimos a identidade de outros sofrendo da mesma doença... 
e nós o curaremos, não o puniremos. 



— Não há cura para o patriotismo! - Sendet exclamou - e caiu para 
frente. 

Os curadores estavam sobre ele num segundo, sondas médicas ligadas. 
— Ele parou seu coração! Disse Sev. — Nós podemos... 

— Deixem-no - T'Pau falou. 
— Ele morrerá! - Disse Sorel. — T’Pau, nós só temos alguns minutos... 
— Conceda a Sendet sua escolha - ela replicou. — Este não é o Modo 

Vulcano? Nós contataremos os outros que planejavam com ele... e lhes 
daremos uma escolha também. 

— Morte, ou ter suas mentes reprogramadas? - Corrigan perguntou, de 
repente sentindo-se doente. 

T’Pau o encarou. — Não se pode permitir que cometam violência contra 
outros em nome do patriotismo. Mas você representa a verdadeira atitude 
vulcana, Daniel. Sim, sempre há alternativas. Eu acho que o Alto Conselho 
concordará. Vulcano tem planetas disponíveis para colonização que ainda 
não começamos a habitar. Se esse grupo de pessoas escolher não ser 
reabsorvido na sociedade vulcana, eles podem se tornar colonos em um 
desses mundos, onde eles podem desenvolver sua própria sociedade... até 
que, eventualmente, desenvolvam seu próprio Surak. Infelizmente, algumas 
lições devem ser aprendidas diversas vezes. Sorel, você ainda pode reviver 
Sendet? 

O curador concordou e Sev e Surel trouxeram uma gurney enquanto 
Sorel chamava uma unidade ressuscitadora. Corrigan foi com eles quando 
levaram Sendet ao encontro da unidade e o ligaram a ela - Sendet começou a 
respirar de novo. Corrigan olhou para seu cronômetro. Sendet não sofrer 
danos cerebrais. 

Ele não invejava ao jovem vulcano e seus companheiros sua sina - mas 
ficaria eternamente grato por T'Mir não ser forçada a fazer parte disso. 

E então, finalmente, lembrou-se que seus problemas não haviam 
terminado. Sendet não matara T'Zan e Remington. 

Ainda havia um assassino não identificado solto nos corredores da 
Academia de Ciências de Vulcano. 



TRINTA E DOIS 
 
T'Kuht seguia reto sobre sua cabeça, pronta a desaparecer da vista de 

James T. Kirk atrás da formação rochosa na qual se encostava. Ele pegou seu 
cronômetro e estudou o mostrador na luz suave. Quase cinco horas, tempo 
de Vulcano. Eleyna deveria ter voltado há uma hora. 

Ele lambeu os lábios e considerou beber o resto do vinho na garrafa. 
Certamente, a qualquer momento, ele veria um carro aproximando-se pelo 
caminho livre... 

Mas e se ele não visse? E se... Eleyna o tivesse abandonado? Ele deixou 
a garrafa dentro da cesta térmica de piquenique, dizendo a si mesmo que 
podia esperar por este resto de umidade, e ele queria sua cabeça clara. Ela 
estava começando a rodar do modo mais estranho. 

Por exemplo: se este lugar era mesmo o lugar comum de encontro de 
estudantes como ele pensara, por que as suas pegadas e as de Eleyna eram as 
únicas na trilha através do deserto? Vulcanos eram asseados - não havia 
surpresa em não encontrar garrafas vazias ou papeis jogados na área de 
piquenique - mas se outros vinham aqui, ninguém viera desde o último vento 
forte o bastante para apagar as marcas. 

Sua mente retornou àquela manhã, quando quase acusara Eleyna de estar 
conspirando com Sarek para matar Amanda. Mas então nós pegamos o 
verdadeiro assassino. 

Sendet certamente parecia um assassino. Ele nunca vira olhos tão 
selvagens num vulcano - nem mesmo Spock quando fora infectado pelos 
esporos que liberaram suas emoções - e Kirk deliberadamente provocara sua 
fúria. Nem mesmo em pon-farr, quando ele pretendera matar Kirk - aquilo 
era sobrevivência, não instinto assassino. 

É claro que tinham pego o homem certo! 
A menos que Eleyna tivesse, deliberadamente, empurrado-o do 

precipício e deixado-o ali para morrer... porque ele sabia demais. Afinal, era 
ele quem tinha um tricorder cheio de evidências - o único que vinha, 
sistematicamente, procurando todas as evidências, todos os suspeitos... 

Ora, vamos, James T., Eleyna só está tendo problemas para encontrar 
alguém com um carro. 

Sem dúvida Sarek e Spock ainda estavam na Academia, trabalhando no 
computador queimado. Então Eleyna teria que andar da casa de Sarek para a 
Academia, Então encontrá-los, afastá-los de seu trabalho... 

Spock, tinha certeza, largaria seu fascinante trabalho com o novo 
computador para resgatar seu capitão. 



Então onde estavam eles? 
O tornozelo de Kirk ainda latejava no ritmo de seu coração. Plano de 

contingência: se ninguém aparecesse em - digamos uma hora - ele deveria 
tentar andar de volta para ShiKahr antes que o sol da manhã o cozinhasse 
vivo. Ele encontraria qualquer um que seguisse a trilha atrás dele. Sim -esse 
era um bom plano. 

Exceto - como ele iria andar com seu tornozelo inchado e dolorido? 
O inchaço tinha parado de aumentar há algum tempo. Se ele pudesse 

apoiá-lo, poderia ser capaz de andar se precisasse - e estava começando a 
parecer que teria mesmo que andar. 

Outro rugido de animal enviou um arrepio para a espinha de Kirk. — 
Isso soou perto! Deus... e se Eleyna nunca tivesse conseguido voltar a 
ShiKahr? E se uma besta errante a tivesse seguido uma daquelas coisas com 
garras e patas envenenadas - Le-matya, ele lembrou-se de seus estudos sobre 
Vulcano. Eles normalmente ficavam nas montanhas; animais selvagens em 
qualquer planeta não se aproximavam de cidades do tamanhão de ShiKahr. 

Mas havia seca agora. Se seus buracos d'água estiverem secos; se sua 
presa usual tiver morrido de sede... 

Kirk afastou tais pensamentos mórbidos e ocupou-se com a questão de 
como imobilizar seu tornozelo se ele tivesse que andar. 

Sua bota esquerda abandonada não tinha uso agora; nunca colocaria o 
tornozelo inchado dentro dela novamente. 

A toalha do piquenique! Agradecido por ter trazido a faca, começou a 
cortar o pano em tiras. O treinamento de sobrevivência voltou-lhe - aquelas 
lições sobre como fazer uma bandagem de qualquer material disponível. 
Levou algum tempo, mas ele conseguiu fazer uma amarra segura a volta de 
seu pé, subindo sobre o osso do tornozelo. 

Cuidadosamente, levantou-se e testou seu peso sobre ele. 
Dor percorreu sua perna, fazendo o suor escorrer por seus poros. Quão 

longe poderia ir se cada passo era uma agonia? Enjoado e tremendo, sentou-
se de novo pesadamente. 

A planta carnívora moveu-se de novo, seus galhos farfalhando enquanto 
se esticavam para ele. Estava perto? Ou isso era imaginação causada pela 
dor? 

Eleyna, droga, onde você está? 
Um rugido tossido prendeu sua atenção. 
Um tremor primitivo de terror atravessou seu interior quando olhou para 

cima e viu a besta no topo da formação rochosa, recortada contra a luz de 
T’Kuht. 

Le-matya! 



A criatura agachou-se como um gato, suas orelhas pontudas viradas para 
frente, suas narinas farejando. Seu rabo balançava-se de um lado para o 
outro, enquanto ela sentia o cheiro de Kirk. 

Espero não cheirar como comida pra ele! 
O instinto de sobrevivência o manteve completamente imóvel. Ele estava 

nas sombras sob a saliência. Se a coisa não pudesse ver sua forma 
humanóide, e se seu cheiro fosse errado... 

O le-matya sacudiu sua cabeça e deu seu rugido tossido de novo. A luz 
de T'Kuht brilhou sobre suas costas de couro. 

Kirk viu ele se preparar para saltar... 
Ele encostou-se mais contra o fundo da saliência. 
O le-matya saltou sobre ele, mas voltou-se, avançando com suas patas... 

suas patas envenenadas! 
Ignorando as pontadas de dor vindas de seu tornozelo, Kirk encolheu-se 

contra a parede de pedra, rolando de um lado para o outro enquanto a coisa o 
testava, como um gato, brincando com a presa que ele sabia que não podia 
escapar. 

Atrás dele, a planta carnívora farfalhou - o le-matya foi distraído pelo 
som, aproximando-se da planta, que atirou um galho tipo tentáculo como 
para agarrar a besta! O le-matya afastou-se, rugindo. 

Então voltou-se para Kirk, as esquisitas marcas em forma de diamante 
em suas costas dançando estranhamente enquanto se movia. 

Kirk encarou a besta, segurando sua faca preparado para defender-se, 
ainda controlando a necessidade de golpear a pata que avançava sobre ele 
novamente. Não ousava irritá-lo com a dor de uma pequena ferida, ele tinha 
que conseguir um único ferimento fatal! 

Mas onde? 
Ele não sabia onde o coração da coisa ficava. Isso lhe deixava apenas 

uma escolha - o lugar vulnerável em todas as criaturas com o cérebro numa 
cabeça sobre um pescoço: ele tinha que cortar-lhe a garganta! 

Isso significava atacar por trás. Como ele iria circular a criatura, pular 
em suas costas escorregadias e segurar-se fora do alcance das patas e garras 
até que pudesse alcançar sua garganta vulnerável? Não importa agora, ele 
tinha que fazer! 

Kirk colocou-se em pé pesadamente, cerrando os dentes quando seu 
tornozelo espalhou agonia por seus nervos. Tentou circular, mas a besta-gato 
tornou-se mais agressiva quando sua presa mostrou espírito. Com a boca 
aberta, revelando fileiras de dentes afiados além das garras envenenadas - 
sibilou, enviando um fedor ácido sobre a face de Kirk. 

Ele pisou de lado - e sentiu algo agarrar seu tornozelo ferido! 



A maldita planta! 
Furioso, dobrou-se e cortou o fino tendão - impressionado com a força 

que precisava para cortar apenas a ponta. Compreendeu enquanto afastava-se 
desajeitadamente que se a grossa parte principal do galho o tivesse agarrado, 
ele nunca seria capaz de se libertar! 

Enquanto isso o le-matya decidira que estava na hora de parar de brincar 
e comer... saltou sobre Kirk, que segurava sua faca pronta para cortar sua 
garganta. A pele como couro refletiu sua faca. 

As patas da criatura pegaram em sua pesada calça e o levantaram alto 
antes de largá-lo, pronto para atacar de novo. 

Ele tentou circular, mas não adiantava. Seu ferimento o deixava muito 
lento, e duvidava que mesmo sem ele seria capaz de sobrepujar o le-matya. 

Quando a criatura inclinou-se para saltar de novo, viu a planta atrás dele 
tentar novamente agarrá-lo, perdendo por pouco o rabo dançante. 

E Então ele viu sua única chance. 
Kirk continuou a circular, não mais tentando alcançar as costas do le-

matya. Ele o seguiu, rabo dançando, rugindo surdo de desagrado na 
garganta. Uma pata estendeu-se para ele... ele afastou-se bem a tempo e 
rolou direto para a beira da planta carnívora. 

Ele ficou ali, encolhido, segurando sua faca como para ferir o le-matya. 
— Vamos lá, monstro! Eu posso agüentar você! 

A besta encolheu-se também, respondendo ao desafio com um rosnar. 
Saltou! 

Kirk rolou para um lado - derrapando quando seu tornozelo não 
agüentou! 

O le-matya ultrapassou o lugar onde ele estivera, virando-se no meio do 
ar para saltar sobre ele de novo, uma pata ferindo as costas de sua mão com a 
faca... 

Mas a fera pousou bem na planta carnívora! 
Os galhos da coisa fecharam-se a volta do agitado le-matya, mais forte 

que uma ostra de Aldebaran! 
Pavorosos uivos acompanharam os estertores da morte do animal. 
Kirk observou sem acreditar enquanto os galhos da planta avançavam 

sobre o corpo da besta-gato, ele ouvira ossos se partindo! A confusão de 
planta e animal vibrou e sacudiu enquanto os uivos viravam gritos de dor... e 
finalmente acabaram. 

A planta tremeu um pouco e Então ficou imóvel. Digerindo. 
Kirk engoliu com dificuldade - e sentiu sua mão queimar onde o veneno 

das patas do le-matya estava fazendo seu trabalho. 
Ele estava terrivelmente sedento - mas aquele último gole era tudo que 



tinha para esterilizar sua faca, tinha que cortar o ferimento, tirar o veneno! 
Tremendo, arrastou-se para a cesta de piquenique, tendo a presença de 

espírito de derramar o vinho sobre ela. Afundou a lâmina de sua faca ali, 
esperando, rezando, que o álcool ali contido fosse forte o bastante... mas não 
podia esperar mais. Endureceu-se, cortou o arranhão nas costas de sua mão 
até o sangue escorrer, Então sugou, cuspindo o sangue e o veneno na areia, 
de novo e de novo e... 

Sentiu-se tonto. Obviamente um pouco do veneno estava em sua 
corrente. Eleyna tinha empurrado-o do precipício, deixado para morrer - 
presa daquela planta, ou para um le-matya... 

Ele a tinha enganado. Estava vivo! Vivo! 
Sua desajeitada mão esquerda tremeu. Deixou a faca cair, tentou 

encontrá-la - como ele se defenderia se...? 
A luz de T'Kuht desapareceu. Kirk caiu, inconsciente. 



TRINTA E TRÊS 
 
Leonard McCoy acordou, achava-se sozinho na casa de Sarek. Ele estava 

sozinho quando chegara em casa noite passada, mas não ficara surpreso. Jim 
saíra para um encontro e Sarek e Spock estavam tão ocupados instalando o 
novo computador que disseram para ir na frente e levar o carro de Sarek. 

Aparentemente nenhum deles voltou para casa. 
Ele não estava mesmo surpreso de encontrar o quarto de Jim vazio, a 

cama arrumada. E, ele supunha, deveria esperar um tal filho, tal pai, de 
Spock e Sarek quando se tratava de brincar com computadores. 

Foi para a cozinha fazer café. Enquanto estava coando, olhou para o 
jardim dos fundos... e notou a pesada e seca copa de uma das árvores caída 
contra a parede próxima do portão. 

Ele não poderia dizer o que o fizera sair para investigar, mas alguma 
coisa "parecia" engraçada. Ninguém estivera em casa para fazer nada no 
jardim de Sarek, nem houvera nenhum vento no quente ar parado do verão 
de Vulcano. Além disso, o vento não deixaria o galho tão arrumadinho ao 
lado do portão. 

Num impulso, McCoy abriu o portão. Não havia nada para ver além do 
deserto. Exceto... marcas certinhas na areia, lado a lado, como se alguém 
tivesse estado ali, varrendo cuidadosamente. Talvez com aquele galho? 

Sentindo-se meio ridículo, McCoy andou sobre a areia recém varrida. O 
calor saltava sobre ele vindo do sol acima, da areia abaixo. Não sabia pelo o 
que estava procurando... até que viu. 

As marcas varridas - camufladas - continuavam para longe do portão até 
onde se podia ver enquanto parado no jardim de Sarek. Mas deste ponto em 
diante havia uma trilha na areia: pegadas. 

A areia não segurara a impressão bem o suficiente para mostrar em que 
direção a pessoa fora - para ou da casa de Sarek - mas a camuflagem lhe 
dizia que alguém voltara e varrera o fim da trilha, acabando no portão do 
jardim. Agora quem quereria obliterar tal trilha...? 

Bom Deus! 
Alguém que tivesse levado outra pessoa para os perigos da noite de 

Vulcano e deixado-a lá! 
Lembrou-se de Sorel dizendo que ninguém andava no deserto vulcano 

nesta época do ano - e que isso era excepcionalmente perigoso agora, com 
T'Kuht brilhando! Quem não saberia disso? Ele não sabia, até Sorel lhe 
dizer. E... era possível que ninguém tivesse mencionado isso para James 
Kirk!  



McCoy correu de volta a casa, agarrou seu kit médico e correu para o 
carro de Sarek. Não podia levá-lo através do jardim - o portão não era largo 
o suficiente, ele dirigiu impacientemente pela rua, virou, chegou a uma 
estrada que o levaria ao deserto, esperou não estar infringindo as leis de 
transito quando saia da estrada, seguindo as belas cercas traseiras até onde a 
trilha movia-se através do deserto e a seguia. 

A terra era chata e feia, nada quebrando sua superfície, exceto as 
montanhas distantes. A trilha seguia reto, definida e determinada. Miragens 
mostravam ondas de água através da trilha, mas McCoy sabia que não havia 
nenhuma nesta vastidão. 

Já bem distante, começou a ver formações rochosas que anunciavam as 
montanhas por vir. A trilha seguia para uma delas - sob a qual podia ver uma 
planta de algum tipo estranhamente amontoada e o que parecia ser uma 
costela de ossos descarnados! 

McCoy pulou do carro e correu. Ele podia ver que havia um homem. 
Inconsciente... ou morto 

Jim Kirk. 
Sua pele estava empolada por queimaduras de sol, sua mão direita 

inchada, feiamente violeta, seu pé esquerdo enfaixado... 
Apenas a sonda médica disse a McCoy que Kirk estava vivo. Sua 

respiração era muito leve para ver. Seu coração batia devagar. 
McCoy injetou um soro anti-choque e um antibiótico de espectro largo 

em Kirk, então arrastou-o para o carro, desejando haver uma ambulância 
com plasma para combater sua óbvia desidratação. Ao menos ele estava fora 
do maligno sol, num carro fresco com ar condicionado! 

O médico pulou de volta para o carro e dirigiu rapidamente de volta pela 
trilha até ShiKahr, pulou sobre a estrada e acelerou para a entrada de 
emergência do hospital. 

Logo que começou a tentar tirar Kirk do carro, dois atendentes vulcanos 
estavam ali para ajudar. 

McCoy correu para dentro. — Eu preciso de alguém que saiba como os 
venenos vulcanos afetam os humanos - ele disse a enfermeira de serviço. — 
Dr. Corrigan... 

— Ele não está aqui esta manhã - a enfermeira replicou. 
— Merda, tem um homem morrendo... 
— Eu posso ajudá-lo, Doutor - respondeu uma rica e profunda voz e 

McCoy virou-se para encontrar o Dr. M'Benga se aproximando. 
— Graças a Deus! É o Capitão Kirk. Minha sonda só pode me dizer que 

há algum tipo estranho de alcalóide... 
— Deixe-me ver. 



Os atendentes empurravam Kirk numa maça para a sala de emergência. 
M'Benga segurou sua própria sonda próxima à mão ferida de Kirk, 
recebendo as mesmas leituras que McCoy. — Veneno de le-matya, ele disse. 
— Ele deve ter retirado a maior parte dele antes de ficar inconsciente. Teve 
sorte; parece que foi arranhando por uma pata. Se a besta tivesse enfiado 
suas garras nele, estaria morto em minutos. 

— Há um antídoto? - McCoy perguntou. 
— Sim - disse M'Benga e pediu um medicamento com um complicado 

nome vulcano para a enfermeira. 
Enquanto isso, eles colocaram uma intravenosa para aliviar a 

desidratação de Kirk e os atendentes despiram o homem inconsciente, 
limparam suas feridas e cobriram as queimaduras de sol em seu rosto e 
braços com ungüento calmante. Seu tornozelo estava gravemente torcido - 
nada com que se preocupar comparado com o veneno em sua corrente 
sangüínea e as condições de sua mão direita. 

McCoy achou-se trabalhando lado a lado com M'Benga como se fossem 
um time treinado. 

Eles colocaram Kirk na Unidade de Terapia Intensiva e o ligaram aos 
monitores. Seu batimento cardíaco ainda muito lento e irregular. 

Ele falhou, voltou e falhou de novo. 
— Vamos lá, Jim! - Disse McCoy. 
— Você o trouxe para cá bem a tempo - disse M'Benga. — Como é que 

ele foi ferido por um le-matya? 
— Não sei! Eu o encontrei no maldito deserto. Ele deveria estar num 

encontro. Eu não sei o que aconteceu! 
— Então você lhe salvou a vida, trazendo-o para cá - M'Benga lhe 

assegurou. 
— E você por saber que medicamento dar a ele. Eu teria que fazer um 

teste de soro... ou tentar um palpite educado. 
O batimento de Kirk acelerou. O monitor mexeu-se arritmicamente por 

um longo momento, enquanto McCoy sentia o próprio coração pulsar em 
seus ouvidos, e então fixou-se numa batida constante. 

— Ele está bem - McCoy sussurrou. 
— Vai estar muito doente por um dia ou dois - M'Benga disse, mas sim, 

ele viverá. 
— Quanto a efeitos permanentes? Sua mão? 
— Ela provavelmente ficará paralisar por uns dez dias - M'Benga 

replicou. — Assegure a ele quando acordar que isso é temporário. 
McCoy sorriu de alivio. — Obrigado. Isso é importante para ele. Dr. 

M'Benga - ele acrescentou, quando termina seu treino aqui em Vulcano ? 



— Em apenas um mês. 
— A Frota Estelar já lhe deu sua próxima missão? 
— Não, ainda não. 
— Bem, se você não se importar, eu vou pedir ao Capitão Kirk para ver 

que cordões ele pode puxar para conseguir sua designação para a Enterprise. 
Eu já o vi tratando tanto vulcanos quanto humanos, e gostaria de tê-lo em 
minha equipe médica. 

O médico negro arqueou as sobrancelhas e deu um curto sorriso. — Eu 
me sentiria honrado em servir com o senhor, Dr. McCoy. 

Quando M'Benga se foi, McCoy observou todos os monitores de novo, 
decidiu que Kirk não estava em perigo agora e deixou sua mente se 
preocupar com o que Kirk estaria fazendo no deserto. 

Ele deveria ter estado a noite passada com aquela bonita garota loira, 
Eleyna Miller, assistente de Sarek. O que mudou seus planos? 

Quando estava considerando procurar a garota para lhe perguntar, Daniel 
Corrigan entrou na UTI. — O Dr. M'Benga disse que você me procurou. 
Sinto não ter estado aqui. O que aconteceu a Jim? 

— Ele encontrou um le-matya no deserto. Corrigan franziu a testa. — 
Mas... como? Por quê? 

— Eu que sei - McCoy disse — exceto que parece como se alguém o 
tivesse levado para lá e então tentado cobrir a trilha. Se o assassino não 
tivesse sido preso ontem... 

— Ele não foi - disse Corrigan. 
— O quê? 
— Sendet não matou nem T'Zan nem Carl Remington. Eu estava na 

Verificação, Leonard. Foi até tarde da noite, por isso cheguei tarde hoje de 
manhã. 

— Então o assassino ainda está a solta! - Exclamou McCoy. — É claro 
que ele foi atrás de Jim ele deliberadamente fez saber que estava 
investigando! Isso significa que Jim sabe quem é quem quer que o tenha 
levado para o deserto. 

Neste momento o monitor cardíaco de Kirk aumentou de velocidade e 
sua respiração ficou mais rápida. Subitamente ele abriu os olhos vidrados. — 
Eleyna! - Ele arquejou, contorcendo-se quando o indicador de dor deu um 
pulo. 

— Jim, você está bem. Você está salvo! - McCoy disse a ele. 
Kirk encarou o nada com os olhos arregalados. — Le-matya! Não! 

Planta que come homem! Eleyna! Não! Eleyna! 
Havia uma unidade de indução eletrônica de sono ao lado da cama -uma 

maneira de sedar um paciente nas condições de Kirk melhor do que drogas. 



Mas precisou de McCoy e Corrigan trabalhando juntos para colocar os fones 
de ouvido em Kirk. Todo o tempo ele esteve fora de si, em algum outro lugar 
aparentemente enfrentando le-matya e plantas comedoras de homem. 

Então, quando conseguiram colocar a unidade de sono no lugar e 
Corrigan ligou o botão, Kirk pegou o braço de McCoy com sua mão 
esquerda boa. — Magro! 

— Desligue essa coisa - McCoy disse a Corrigan, olhando dentro dos 
febris mas lúcidos olhos cor de avelã de Kirk. — Sim, Jim, sou eu. Você está 
bem. Você está no hospital. 

— Magro - Kirk insistiu — diga a Sarek! 
— Claro, Jim. O que eu devo dizer a ele? 
— Diga... a Sarek - Kirk repetiu, suas palavras escorregando. Ele não 

tinha força. — Diga a ele... Eleyna. Eleyna. Ela é... 
E ele escorreu para inconsciência de novo. 
Um pensamento inquietante e doente ocorreu a McCoy quando ele se 

lembrou da cena no deserto onde encontrara Kirk. Ali havia uma planta por 
perto, coisa grotesca, obscenamente inchada, seus galhos enrolado a volta... 

— Oh, meu Deus - ele disse, segurando-se na cama - o assassino pegou 
os dois! 

— O que? - Corrigan perguntou. 
— Eleyna, aquela garota bonita. Ela e Jim saíram ontem a noite. O 

assassino deve tê-los emboscado, forçados para o deserto... Oh, Deus. Havia 
um tipo de planta, cheia com alguma coisa, próxima de onde achei Jim. 

— O que ele quer que contemos a Sarek, eu acho... é que Eleyna está 
morta. 



TRINTA E QUATRO 
 
Quando chegou para preparar sua aula da manhã, Sarek encontrou 

Eleyna em seu escritório, corrigindo o último dos deveres que estiveram 
esperando. O computador estava funcionando de novo, os programas básicos 
restaurados. Levaria dias até colocar todos os dados da faculdade que a 
equipe estava suprindo de seus arquivos particulares de armazenagem e 
certamente os usuários iriam descobrir problemas com as informações por 
vários meses ainda. 

Mas estava funcional e isso terminava com o hiato no programa de aulas 
de Sarek. Ele deixara Spock ajudando Storn a testar a programação. 

Sarek ficou surpreso ao ver que Eleyna completara a correção dos 
deveres. — Você deve ter chegado aqui muito cedo - ele disse. — Você não 
ficou até tarde com Jim ontem à noite 

Eleyna ergueu uma sobrancelha desaprovadora diante de seu interesse 
por seus assuntos particulares, mas replicou; — Não, nós não saímos. Jim... 
veio até meu apartamento e disse que sentia muito, mas alguma coisa 
importante tinha aparecido. 

Sarek franziu a testa. — O que poderia ser? 
— Eu não sei, Sarek - Eleyna replicou. — Mas ele pediu para 

remarcamos para hoje. E me deu seu tricorder para devolver para T'Sey. — 
Ela gesticulou em direção ao instrumento colocado sobre a mesa. — Ele 
disse... a investigação acabara agora que Sendet fora preso e ele tinha 
alguma outra coisa que ele precisava fazer. 

— Isso é... curioso - disse Sarek. 
— Ele é humano - disse Eleyna. — Mas você deve estar satisfeito, 

Sarek, já que não precisa mais se preocupar com a segurança de Amanda. 
Storn já reconectou sua câmara de stasis ao computador? 

— Não - ele lhe disse. — Sorel nos trouxe o resultado da Verificação. 
Sendet é inocente. 

— O quê? Mas ele foi pego atacando o Dr. Corrigan! - Sua surpresa a 
tornava mais agitada do que Sarek lembrava-se de jamais ter visto antes em 
sua calma assistente. 

— Ele é culpado de interferir em uma união, mas não teve nada haver 
com as mortes de T'Zan e Remington. Então a câmara de Amanda continua 
em força independente e o guarda está de volta diante disso. Eu ficarei... 
muito gratificado quando minha esposa for liberada do stasis em sete horas - 
ele admitiu. — Enquanto isso, tenho uma aula para dar. 

— Você estará trabalhando em seu escritório depois da aula? 



— Não. Irei ver Amanda, como sempre. Então, provavelmente 
continuarei a ajudar a restauração completa das funções do computador até 
que eu seja necessário para a liberação de Amanda. Você pode usar meu 
terminal hoje, se desejar. 

— Obrigado, Sarek. 
Estava quase na hora da aula. Sarek estava para pegar os disquetes dos 

estudantes quando o comunicador tocou. Ele virou o botão, dizendo: — 
Sarek aqui. 

Não houve resposta - apenas um momentâneo sussurro de uma linha 
vazia e então silêncio. 

— Código errado - disse Eleyna. 
— Aparentemente - Sarek replicou. Quando ele saiu para a sala de aula, 

viu Eleyna pegar o tricorder e fazer alguns ajustes nele, mas sua mente 
estava em como reestruturar sua aula de hoje para começar a recuperar o 
tempo perdido. 

Como era esperado, tendo um professor substituto e então aulas 
canceladas, seus estudantes alienígenas estavam relutantes em fazerem um 
esforço para progredir mais rapidamente que o usual. De fato, a primeira 
pergunta do Sr. Watson mostrou que ele havia esquecido a lição dos 
primeiros dias do semestre. 

Sarek lembrou-o rapidamente, então começou a revisar a lição que 
Eleyna dera. 

Ele enfim tinha sua atenção completa e os estava levando para o novo 
dever quando alguma coisa piscou através de sua mente, interrompendo sua 
linha de pensamento sem que ele fosse capaz de dizer o que era. 

Suas palavras tropeçaram até parar. Os rostos diante dele voltaram, como 
de uma grande distância. 

Pegando a lição, ele continuou a falar, enquanto uma parte de sua mente 
procurava a fonte dessa estranha... 

Novamente sua concentração se dispersou quando uma vaga 
preocupação o assaltou. 

Vários estudantes o encaravam agora com curiosidade. 
Medo penetrou no fundo de sua mente enquanto ele tentava pegar o fio 

da lição de novo. A presença de Amanda ainda estava silenciosamente com 
ele, uma certeza de que tudo estava... 

SAREK! 
Não foi realmente seu nome - foi um guincho mental de terror 

incoerente, direcionado a ele como única fonte de socorro. 
— Amanda! - Ele soluçou, sem perceber que falara alto até que dois de 

seus estudantes vulcanos correram para frente a fim de apoiá-lo. 



Ele teve a impressão momentânea de que os humanos na sala o 
encaravam com grandes olhos assombrados - mas o medo transferido 
agarrou-se a sua mente, sobrepondo-se a tudo mais. 

A presença fixa de Amanda mudara. Ela não estava consciente ainda 
assim, de algum modo, ela estava lutando por sua própria sobrevivência, sua 
mente procurando a de Sarek como a uma âncora. 

Sem pensar nos estudantes curiosos, Sarek afastou seus possíveis 
ajudantes e correu. 

Ele passou por salas, para fora no sol cegante e por infinitos corredores, 
correndo alheio ao mundo físico que parecia não ter qualquer conexão com o 
mundo em sua mente, onde Amanda lutava contra alguma força tentando 
afastá-la dele para um vazio sem sentido. 

Pessoas o encaravam - dois usando identificações verdes de pessoal 
médico tentaram pará-lo. Ele os conhecia - não podia nomeá-los agora - 
entendeu que eles só queriam ajudar, mas... 

— Minha esposa! - Ele conseguiu dizer, a fala parecendo estranha contra 
o mundo interior no qual ele lutava. 

Eles o deixaram ir e continuou a correr, os corredores parecendo ficar 
maiores cada vez que ele dobrava uma esquina. 

Enfim estava parado em frente à porta da câmara de Amanda. Havia 
gente atrás dele. Outros vieram de uma sala do outro lado. 

— Amanda! - Ele atirou-se contra a porta, que não abria. Ele bateu nela, 
incapaz de articular a senha. 

Uma das pessoas falou. — Corrigan. 
A porta escorregou para o lado. Sarek tropeçou para dentro, esperando a 

porta interna abrir também. 
A porta externa fechou-se, deixando-o na antecâmara com outras duas 

pessoas. 
— Pai... 
Ele não podia responder, não podia se concentrar em nada mais exceto 

seu elo com a mente de Amanda, se soltasse, ele poderia perdê-la! 
— Ajude-me com ele - uma das figuras disse para a outra. — Ele tem 

que entrar lá! 
Então ele estava sendo despido de suas roupas, colocado sob os raios de 

esterilização... 
As luzes se apagaram! 
O ruído dos raios esterilizantes parou. Escuridão e silêncio os 

envolveram. 
A porta não iria abrir! 
Eles estavam presos na antecâmara enquanto do outro lado da porta 



Amanda estava morrendo! 
O medo de Sarek comunicou-se a Amanda. 
Sua mente não estava coerente ... separada da consciência, ela conhecia 

apenas o terror primitivo. Ela lutou contra Sarek, sentindo seu medo ... 
Com um rugido animal, ele lançou-se contra a porta. Esta era construída 

para resistir à força normal vulcana, mas neste momento a força de Sarek 
vinha do desespero. 

Ele deslocou a porta, abrindo-a, revelando a câmara de stasis iluminada 
pelo brilho azul da névoa e a luz turva dos instrumentos. 

— Sarek, não! 
Mas ele correu para Amanda, e foi repelido pelo campo de stasis. Os 

outros dois homens estavam falando. Sarek ouvia as palavras, mas elas não 
significavam nada para ele. 

— Daniel, algo está errado com minha mãe . Eu posso sentir também, 
embora não tão intensamente quanto meu pai. 

— Bom Deus! O cronômetro foi mudado, Spock, a seqüência de 
liberação do stasis começou. Estimulantes estão sendo aplicados antes das 
preliminares estarem completas! 

— Você pode pará-la? 
— Não, olhe. A seqüência foi acionada, então o mecanismo foi 

esmagado. Alguém esteve aqui! 
— Eu não posso consertar isso, não sem ferramentas e peças. 
— De qualquer jeito não há tempo. O campo vai entrar em colapso em 

menos de cinco minutos. Eu gostaria que tivéssemos Sorel mas até que 
restaurem a força, ninguém mais poderá passar pela porta externa. Spock, 
ajude seu pai. Se vocês dois puderem trazer a mente de Amanda de volta, há 
uma chance de salvar seu corpo. 

— Eu compreendo, Daniel. 
Sarek ajoelhou-se ao lado da caixa de stasis, encarando a névoa azul. Ele 

forçou-se, de algum modo, a calma em sua mente e manteve sua tênue 
conexão com Amanda. 

Uma mão tocou sua face ... uma mente procurou a sua. 
Vá embora! 
Pai, deixe-me ajudar. 
O parentesco flutuou. Sarek sentiu Amanda responder positivamente, a 

harmonia do instinto materno com sua criança. 
Sim. 
Instinto era tudo que tinham para trabalhar até que pudessem trazer a 

mente de Amanda de volta a consciência. Ela não podia pensar agora, apenas 
responder. 



O campo de stasis começou a dissipar-se. Perdeu sua forma de caixa e 
seu brilho diminuiu enquanto Amanda descia devagar para o chão. 

Sarek pegou seu corpo flácido em seus braços. Ela estava fria como a 
morte! 

— Está certo, Sarek, esquente-a. Ela está hipotérmica, dê-lhe o calor de 
seu corpo. 

Mas era o vazio frio onde a mente de Amanda vagava que aterrorizava 
Sarek. Ele colocou sua mão contra seu rosto, encontrando os pontos de 
contato apropriados... e ainda assim não encontrou a presença de sua esposa 
ali. 

Ela estava distante, em alguma região que não tinha nada haver com a 
forma física que Sarek segurava. 

Daniel estava correndo sua sonda médica sobre Amanda. — Ela não está 
respirando. Spock - você pode me ajudar? 

Em sua mente, Sarek sentiu a afirmação de seu filho de que o que ele e o 
médico humano precisavam fazer com Amanda estava certo. Mantendo seu 
toque nela, ele deixou que estirassem sua forma pálida no chão, 
manipulando, respirando em sua boca - isso tudo nada tinha haver com a 
verdadeira Amanda, com quem ele tinha um laço tão frágil. 

— Agora — disse Daniel. — Vá em frente. 
A mão de Spock tocou a face de Sarek mais uma vez. Sarek colocou o 

corpo de Amanda em seu colo, sentindo as respirações irem e virem... 
começando a retirar calor dele. 

Mas estava vazia, quieta, inconsciente. Essa não era Amanda. 
Amanda. Venha para mim. Venha para mim, minha esposa. 
Mãe, a mente de Spock acrescentou. Mãe, volte. Está tudo bem. 
A fraca, irracional centelha da presença de Amanda cumprimentou-os 

com questionamento temeroso. 
Sarek projetou calor e boas-vindas. 
Spock, no entanto, hesitou, e o medo de Amanda retornou. 
Ela é sua Mãe, Spock. Você tem o direito de se importar com ela. 
Como uma peça enferrujada de um equipamento há muito sem uso, o 

carinho filial enterrado de Spock arrastou-se devagar para longe das amarras 
em que ele mantinha todos os seus sentimentos. 

Pai e filho juntos chamaram Amanda com suas esperanças, alegria com 
sua presença ... e ela veio para eles. 

Dentro de seu corpo, dentro de sua mente e num redemoinho de 
lembranças dos três... 

Do dia que Sarek tirara a fotografia que ficava no vestiário de Amanda, 
quando, com uma tal alegria compartilhada, eles trouxeram seu saudável, 



vicejante bebê para casa do hospital. 
De seu horrorizado embaraço combinados e secreto orgulho na 

realização intelectual de seu filho, quando foi descoberto que ele estivera 
mexendo com o computador de classe para sabotar as lições dos meninos 
que o atormentavam. 

De seu orgulho unido, embora Sarek não admitisse o termo quando eles 
souberam que seu filho sacrificara seu esforço determinado em passar em 
seu Kahs-wan na primeira tentativa, para salvar a vida de outro garoto... um 
dos mesmos meninos que o atormentavam e espicaçavam sobre não ser 
completamente vulcano. 

Da agonia de Amanda quando Spock anunciou sua intenção de fazer 
carreira na Frota Estelar e ela fora incapaz de impedir o silêncio que se 
arrastara por dezoito anos sem fim. 

De sua fúria com Sarek quando ele se recusou a comparecer ao que 
deveria ter sido o casamento de seu filho. 

De sua fúria para com Spock, quando à bordo da Enterprise, ele 
escolheu seu dever com a Frota sobre seu dever de salvar a vida de seu pai. 
Ela batera nele. Sarek experimentava agora tanto a angústia de Amanda 
quanto a vergonha amarga de Spock; da cena que ele nunca soubera que 
houvesse acontecido. 

Mas Spock salvara a vida de seu pai, e agora, enfim, eles eram uma 
família uma vez mais. O amor de Amanda inundou seu marido e seu filho, 
trazendo-os torturantemente mais fundo no elo sedutor... 

Mãe... Pai... é hora de quebrar o elo. 
A mente disciplinada de Spock tomou o controle, ordenando a realidade. 

Ele os guiou no cântico de retirada, primeiro em uníssono: 
— Eu sou Sarek. Eu sou Amanda. Eu sou Spock. Eu sou Sarek. Eu sou 

Amanda. Eu sou Spock. Eu sou... 
— ... Sarek. 
— ... Amanda. 
— ... Spock. 
Sarek estava em sua própria mente, seu próprio corpo, segurando 
Amanda. O lado de seu rosto sentia frio, onde Spock acabara de remover 

sua mão. Seu filho ajoelhava-se ao seu lado, observando sua Mãe . 
Os olhos de Amanda flutuaram para abrir-se. Ela olhou para o rosto de 

seu marido e sorriu: — Sarek! - Ela jogou seus braços a volta dele, 
abraçando-o fortemente. — Oh, Sarek, eu amo você. 

— Amanda - ele murmurou contra seu cabelo. — Amada. 
Ele sentiu a surpresa de Spock e seu olhar afiado, mas seu filho não disse 

nada. 



Amanda soltou Sarek e viu seu filho. — Spock. Você está aqui. Eu 
pensei que estivesse sonhando. 

E Sarek escondeu um sorriso enquanto assistia seu rígido e correto filho 
forçar-se a permitir que sua Mãe o abraçasse... diante de testemunhas. 

Sarek percebeu que as luzes estavam acesas. Não apenas Daniel estava 
no pequeno quarto com eles, mas Sorel e atrás dele Storn. 

Como se sinalizado, quando Amanda soltou Spock, todo mundo 
começou a se mover. Sorel e Daniel inclinaram-se sobre ela com suas 
sondas. Storn entregou as roupas a Sarek e ele se vestiu enquanto observava 
o médico e o curador examinarem sua esposa. 

Ele sabia que eles não encontrariam nada errado. Se ela estivesse com 
dor, ele teria sentido no elo. Quando eles saíram dele, sentiu Amanda com 
seu eu normal, fresco - não a criatura fria, pegajosa que ele segurara após o 
colapso do campo de stasis. 

Sorel ficou em pé. — Sua esposa parece estar em excelentes condições, 
Sarek. 

— Ótimo - disse Amanda. — Vamos para casa! 
— Oh, não, você não vai - replicou Daniel. — Você vai ficar aqui no 

hospital em observação. Muito bem, todo mundo para fora. Sarek e Spock, 
vocês podem visitar Amanda esta tarde. Nós a colocaremos no tratamento 
intensivo pelo resto do dia, apenas como precaução. Agora vão. 

Sarek ajoelhou-se e tocou as pontas dos dedos com Amanda, sentindo 
tanto quanto vendo seu sorriso caloroso, o brilho de confiança em seu olhos 
de safira, vivo com promessas. 

Então ele saiu com Spock, justo quando atendentes entravam 
empurrando uma gurney. 

Spock colocou uma mão em seu braço. — Pai, eu... 
— Sarek! - Uma voz feminina interrompeu o que Spock começara a 

dizer. 
Eleyna emergiu da ante-sala aberta da câmara onde Carl Remington 

morrera. Ela correu para Sarek, dizendo: — Eu sinto muito. Eu sofro 
contigo. Mas tudo vai ficar bem. Sarek, eu irei... 

Ela levantou a mão para seu rosto, Sarek encarando-a sem compreender, 
percebendo apenas que ela devia pensar que Amanda morrera... 

Mas antes mesmo que ele abrisse a boca para contar a ela que sua esposa 
vivia, outro grito interrompeu-os. 

— Parem esta mulher! Ela é a assassina! Leonard McCoy veio, sem ar, 
correndo das escadas. 

— Não! - Eleyna chorou. — Não, ele é meu! Vocês não podem tirá-lo de 
mim agora... eu esperei por ele... 



Quando ela se aproximou de Sarek de novo, Spock nem se preocupou 
em usar o toque vulcano. Ele simplesmente agarrou ambos os braços de 
Eleyna e segurou-a imóvel com força vulcana. 

— Ele precisa de mim! - Ela chorou. — Solte-me, Spock! Você quer que 
seu pai morra também? 

— Você está histérica, - Spock lhe disse inexpressivamente. — Acalme-
se. Dr. McCoy, o senhor disse que essa mulher...? 

— Matou T'Zan e Remington - e quase matou Jim Kirk. 
— E Amanda - Sarek murmurou, seus olhos no tricorder pendurado no 

ombro de Eleyna. Ele arrancou-o dela, ligou-o... 
— Sarek... para ver Amanda - disse com sua voz. 
— Foi assim que você entrou na câmara de stasis! Ele percebeu. — 

Aquela chamada pela manhã... não era ninguém chamando o número errado. 
Você a programou, para lhe permitir me gravar dizendo o meu nome... e 
você tirou de nossas conversas as outras palavras... 

— Ela também sabe como fazer um computador fazer o que ela quer -
disse Spock. — Você a ensinou, pai. 

Com o sangue subindo para seu rosto, Sarek viu verde. Ele avançou para 
Eleyna, todos os instintos de seus ancestrais guerreiros impelindo-o a 
quebrar seu pescoço... 

— Pai! 
A voz de Spock trouxe-o de volta aos dias presentes de Vulcano, ao 

controle que ele mantinha como um cidadão responsável. 
Deliberadamente, Sarek cruzou suas mãos nas costas e, forçando a 

calma, perguntou a Eleyna: — Por quê? Por que você matou Lady T'Zan e 
Carl Remington? Por que você queria matar minha esposa? 

— Por você, eu amo você, Sarek. Eu esperei pacientemente por você. 
Quando Amanda ficou doente, eu sabia que você precisaria de mim quando 
ela morresse. Então veio o tratamento... não era justo! Ela já tivera você por 
todos estes anos! Era minha vez! 

Sarek olhou para Spock, que obviamente achava as explicações da 
mulher tão incompreensíveis quanto ele. Desejar um homem que pertencia a 
outra? Impensável... embora outro homem desejara a mulher que por direito 
pertencia a Spock e apenas ontem, Sendet tentara quebrar a união entre 
Daniel e T'Mir. Sim, ele supunha que todo o tipo de coisas eram pensáveis, 
para uma mente ilógica. 

Ainda: — Se você queria matar Amanda, por que você matou duas 
outras pessoas? 

— T’Zan foi um acidente - ela replicou. — Eu nem mesmo sabia sobre o 
oficial da Frota Estelar... isso foi sua culpa, Sarek. Você deveria ter me dito 



que havia mais alguém em stasis! Você me disse que seu filho estava vindo 
para casa e eu sabia que era a hora. Você precisaria dele para unir-se a você 
quando seu elo com Amanda fosse quebrado. Então eu programei o 
computador para cortar a força na câmara de stasis. 

— E fez isso - disse Spock — na primeira câmara na seqüência de força, 
que por acaso era a de T'Zan. E depois disso, Sarek viu as mãos de seu filho 
se apertarem nos braços de Eleyna, você matou Carl Remington só para 
fazer todo mundo acreditar que a culpa era do equipamento de stasis. 
Lógico. 

— Estou honrada. 
— Isso não foi um cumprimento - ele replicou. 
— Jim Kirk estava chegando muito perto das respostas, não é? — 

Leonard McCoy colocou. — Você o enganou e o levou ao deserto, 
imaginando dá-lo como alimento para um le-matya. Mas você imaginou 
errado, Jim acabou de acordar e disse o que você fez a ele. Droga! Nós a 
teríamos uma hora atrás se eu compreendesse o que ele estava tentando me 
dizer! 

— Jim está bem? - Spock perguntou. 
— Sim, você conhece nosso capitão, Spock. Ele sempre se recupera. 
— Humanos são assim - disse Sarek, justo quando Amanda era 

empurrada sobre uma gurney para fora. Ela sorriu para ele na passagem e 
tanto Spock quanto Leonard ficaram em silêncio, todos de acordo que ela 
não deveria saber sobre o perigo pelo qual passara. 

Mas o silêncio de Eleyna era por choque. — Ela... ela vive! Ela soluçou, 
quando Amanda já fora levada pelo corredor. Não, isso não é justo! 

— É justo que você tenha matado duas pessoas inocentes, quase 
assassinado uma terceira e queimado metade do hospital? — Leonard exigiu. 

— Eu não pretendi começar o fogo! - Eleyna protestou. Tudo o que fiz 
foi apagar os registros... 

— Com uma sobrecarga que começou o fogo - disse Spock. — Pai, esta 
mulher é uma alienígena, não uma cidadã de Vulcano. Ela admitiu o 
assassinato de uma cidadã de Vulcano e de um cidadão de Verinius IV. Suas 
tentativas de assassinato são contra uma cidadã de Vulcano e um cidadão da 
Terra. O dano à propriedade que ela causou ocorreu em Vulcano. Pode haver 
questionamento sobre jurisdição. 

Sorel uniu-se a eles. — Essa é a pessoa que...? 
Eleyna o encarou, então baixou seus olhos quando percebeu quem ele 

era. — Eu sinto muito - ela disse. — Eu não pretendi matar sua esposa. 
Vocês têm que acreditar em mim, foi um acidente.Era Amanda quem eu 
pretendia matar! 



Sorel a encarou. — Ela não é sã - ele disse. — Não posso tratá-la 
pessoalmente, mas ela deve ser admitida para tratamento imediatamente. Eu 
a levarei. Talvez T'Par possa arrumar sua agenda para vê-la hoje. 

— Ei, espere um minuto! - Disse Leonard McCoy. — É uma assassina 
que você tem aí. Você não pode apenas... 

Spock disse: — Doutor, a Academia pode dar a ela um tratamento 
melhor do que ela receberia em qualquer Colônia Penal da Federação. Já que 
todos seus atos hostis aconteceram em Vulcano, suas leis tem precedência. e 
pela nossa lei, já que admitiu seu crime, ela pode escolher entre morte c 
tratamento. Sob a lei da Federação, tratamento numa Colônia Penal seria sua 
única escolha. 

— Isso não é justo - disse Eleyna. — Depois de tudo que fiz por você, 
Sarek, não me importo mais com o que aconteça comigo. 

Quando Sorel levou a mulher embora, Leonard disse: — Droga! Por que 
eu sinto pena dela! Esperem até vocês verem o que ela fez a Jim. 

— Ele ficará bom, não é? 
— Sim, você poderá vê-lo mais tarde, Spock - disse o médico. Ele vai 

estar com dor considerável, você provavelmente é a única pessoa que ele 
será capaz de suportar. Seu filho teria sido um bom médico - ele acrescentou 
para Sarek. — Eu não sei como ele faz isso, mas é realmente bom com gente 
com dores. 

As sobrancelhas de Spock se ergueram diante do elogio inesperado 
vindo do homem com quem Sarek normalmente o via trocar farpas. Então 
Leonard deixou-os para voltar a seu paciente e Spock se virou para Sarek. — 
Posso lhe fazer uma pergunta, pai? 

— O que é, Spock? 
— Quando mamãe tornou-se consciente, você a chamou de...? 
— Amada. 
— Eu não compreendo - seu filho disse sem expressão. Como todos os 

vulcanos, o senhor nega compreender tal sentimento e ainda... 
— Este é simplesmente seu nome, Spock. 
— O quê? 
— Meu filho - Sarek disse — certamente em todos os seus estudos das 

línguas da Federação, você não pode ter deixado de encontrar a tradução 
literal de "Amanda"? 



TRINTA E CINCO 
 
Três dias depois, tanto Amanda quanto James T. Kirk foram liberados do 

hospital, Kirk sentia-se como ele mesmo enfim, o veneno todo finalmente 
fora de seu corpo. McCoy teve que ajudá-lo a se vestir no entanto; sua mão 
direita e o braço, até o cotovelo, estava completamente paralisado. 

Mas era um incômodo temporário, e o herói ferido com seu braço numa 
tipóia, iria, enquanto isso, apresentar uma figura vistosa pela Academia. 

Desde a tarde de ontem, quando a dor finalmente diminuíra para um 
incômodo, ele teve uma série de visitantes, um surpreendente número deles 
femininos. Não que ele considerasse flertar com T'Pau, T'Mir ou Amanda... 
mas a história de sua aventura se espalhara consideravelmente, já que fora 
levada junto com a história chocante dos assassinatos. Várias mulheres 
humanas tenuemente associadas ao hospital encontraram desculpas para 
parar e conhecê-lo. Se quisesse, ele poderia preencher suas noites com uma 
variedade de companhia feminina pelo resto de sua estadia em Vulcano. 

No momento, entretanto, ele estava satisfeito com a companhia da 
família de Spock e seus amigos. Amanda estava adorável e charmosa como 
ele se lembrava dela... quase exatamente como ele se lembrava dela, 
fisicamente. 

Ele não esperara que ela saísse do tratamento de stasis parecendo com 
sua própria filha. Seu cabelo ainda era prateado, seus movimentos ainda 
lentos... ela simplesmente parecia completamente saudável e descansada. 

Quando o visitara na última tarde, ela o pegara estudando-a sub-
repticiamente e rira: — Está tudo dentro - ela lhe disse. — Nada mais de 
degeneração dos nervos. E também... olhe. - Ela ergueu suas mãos, dobrou-
as e esticou-as. — Nada mais de juntas duras... e sem marcas de idade. 
Daniel disse que os efeitos cosméticos vão aumentar ainda por seis meses. 
Mas isso não vai me transformar numa menina de vinte anos, Jim. 

— Você não poderia ser tão adorável aos vinte anos como é agora - ele 
disse galantemente. 

— E isso que meu marido diz - ela concordou, os olhos azuis brilhando 
— só que Sarek quer dizer isso. Vulcanos não valorizam a juventude por ela 
mesma. Mas sou humana e tenho minhas vaidades, então devo admitir que 
gosto de parecer mais jovem quase tanto quanto gosto de me sentir assim. E 
estou deixando meu cabelo prateado, para manter o respeito de meus alunos, 
ela explicou sem expressão, então acrescentou com um sorriso — e porque 
em meus trinta anos, que é aproximadamente a idade que o tratamento deve 
me dar, meu cabelo tinha grisalho o bastante para parecer apagado e não o 



bastante para ser de um prateado bonito. Eu informei a Daniel que me 
recusaria a passar por esta fase de novo! 

Amanda podia se sentir jovem e forte, mas Kirk notou que Sarek a 
tratava como porcelana fina, enquanto ele a ajudava a entrar no carro para 
irem para casa. 

Foi apenas depois de estarem todos reunidos na casa de Sarek que 
Amanda começou a exigir respostas às suas perguntas. Por insistência de seu 
marido, ela estava deitada no sofá. Sarek sentava-se na antiga cadeira de 
balanço que parecia ser seu lugar favorito, e Kirk sentava-se 
confortavelmente na poltrona oposta, que ele acreditava ser normalmente a 
de Amanda. Spock e McCoy tinham puxado outras cadeiras para formar um 
círculo - parecia que eram todos parte de um só grupo familiar. 

— Agora - disse Amanda — eu quero saber a história toda. 
— Que história? - Sarek perguntou, tirando sua harpa da cornija sobre a 

lareira. 
— Não me venha com esse olhar inocente... nem você também, Spock. 

Eu sei que alguma coisa errada aconteceu enquanto eu estive em stasis. Seu 
ferimento é parte disso de algum modo, Jim e eu realmente gostaria de saber 
o que você ter sido ferido por um le-matya pode ter com não haver um 
curador no elo para me tirar do stasis! 

Os quatro homens trocaram olhares e então Sarek abaixou os olhos para 
os controles de afinação de sua harpa, ajustando-os enquanto dizia: — 
Minha esposa, como poderia dois eventos tão díspares serem logicamente 
conectados? 

— É isso que eu gostaria de saber! - Ela insistiu. — No hospital, uma 
vez que me foi permitido sair da cama, eu ouvi silêncios repentinos muito 
interessantes, no momento que entrava numa sala. Me contaram o que 
aconteceu a Jim, mas de algum modo, ninguém tinha uma resposta para o 
que uma pessoa de bom senso estaria fazendo na Fornalha Vulcana quando 
T'Kuht estava brilhando. 

— Eu temo que meu bom senso tenha ficado meio abalado por um 
tempo ali - Kirk admitiu. 

— Pelo o quê? - Amanda quis saber. — O que é que todos vocês homens 
estão escondendo de mim? 

— Por que iríamos esconder qualquer coisa de você, mãe? - Spock 
perguntou. 

— Spock, quando você tinha quatro anos de idade, começou a copiar o 
truque de seu pai de fugir de uma pergunta fazendo outra. Não aceitei isso 
então e não aceitarei agora. Diga-me, meu filho, o que você estava fazendo 
no elo com Sarek para me trazer do stasis? Sorel deveria ter estado lá, ou 



T'Par. Você não é um healer, Spock, e eu não acho que os curadores 
correriam este risco sob circunstancias normais. 

Spock olhou para Sarek. — Ela tem que saber. 
— Eu concordo - seu pai replicou. — Eu simplesmente achei que essa 

história pudesse esperar um pouco, para depois que ela tivesse descansado. 
— Eu não aceitarei que vocês dois falem de mim como se eu não 

estivesse aqui, também! - Disse Amanda, seus olhos azuis soltando faíscas. 
— Estou descansada o bastante, obrigada! Agora, vamos ver a verdade. 

Spock, acredito que você teria vindo para casa no caso de seu pai 
precisar de você. Como foi que você acabou bancando o curador para mim? 

— Tudo começou na Enterprise. - Kirk decidiu contar, percebendo que 
não havia razão para tentar enganar Amanda por mais tempo; os vulcanos só 
podiam agitá-la mais com seus atrasos. — Spock estava planejando vir a 
Vulcano de qualquer jeito, como você sugeriu, quando um dos nossos 
tripulantes foi ferido tão gravemente que apenas o tratamento de stasis 
oferecia alguma esperança de recuperação... 

McCoy assumiu para explicar os aspectos médicos e logo os quatro 
homens estavam contando a história toda, com Amanda como audiência 
atenta. 

— ...e quando eu voltei a mim de novo e encontrei McCoy ainda sentado 
lá - Kirk terminou — eu fiquei aterrorizado que Eleyna tivesse chegado até 
você. 

— Ela chegou - disse Sarek. — Ela drogou o guarda e de algum modo o 
arrastou para dentro da câmara vazia. Então usou minha voz no tricorder 
para entrar em sua câmara de stasis, Amanda. Ela começou a seqüência de 
liberação e amassou o mecanismo. 

— E tudo isso enquanto Storn e eu estávamos em seu escritório, logo do 
outro lado - Spock colocou. 

— Uma obra-prima de ritmo - disse Sarek. — Ela já havia programado o 
novo computador para desligar a força central logo depois que ela deixasse a 
câmara de stasis, para que ninguém pudesse entrar. 

— O mecanismo da câmara de vácuo ficou no sistema de força central -
Spock explicou. 

— Mas Eleyna não contou com nosso elo me alertando no momento em 
que você estava em perigo - Sarek continuou. — Eu cheguei lá antes que a 
força fosse desligada. 

— Assim como Daniel - acrescentou Spock — porque o sinal de 
emergência o alertou quando o mecanismo sofreu uma pane. Por então, eu 
também sentira algo perturbando você, mãe . Nós todos nos encontramos no 
corredor. A câmara de descontaminação tinha a capacidade máxima de três 



pessoas. Papai tinha que entrar imediatamente e Daniel era seu médico. Já 
que Sorel não estava ainda ali, era lógico que eu os acompanhasse. Mas 
então... a força acabou. 

— Então? - Perguntou Amanda. — Enquanto estavam na antecâmara? 
Como vocês entraram na câmara de stasis? 

Sarek olhou inexpressivamente para Spock. — Eu... não me lembro. 
— Você arrancou a porta interna de seus encaixes, pai - Spock replicou 

naturalmente. 
Amanda sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. — Oh, Sarek. 
— Sob as circunstancias - ele lhe disse — era a única solução lógica. 
— Logo depois que entramos no quarto - Spock continuou — seu campo 

de stasis entrou em colapso. A força ainda estava desligada; nenhum 
curador podia nos alcançar. Por isso eu tive que participar do elo com papai. 

— Estou... feliz que tenha acontecido deste jeito — disse Amanda. — 
Foi maravilhoso encontrar vocês dois juntos. 

— Bem, eu estou feliz porque tudo acabou bem! - Disse McCoy. -
Quando Jim finalmente me disse o quê significava contar a Sarek sobre 
Eleyna, era muito tarde. 

— Ouça, Magro - disse Kirk — você não foi mais burro do que eu. 
Nenhum de nós dois poderia pensar por um momento em Eleyna Miller 
como assassina, até que ela o provou. 

— Eleyna? - Amanda balançou sua cabeça com descrença. — Ela.., ela 
sempre foi uma moça tão boa. Ela casualmente matou duas pessoas e 
tentou...? — Ela encarou Kirk. 

— Não há esperança em compreender as intenções de uma mente 
desequilibrada - disse Sarek. — É claro que é incompreensível para todos 
nós por que Eleyna faria tal coisa. 

Amanda o estudou. — Você está errado, meu marido. O motivo de 
Eleyna é a única coisa que posso compreender de tudo isso. O que não posso 
entender é por que, se ela achou que poderia ter você se eu estivesse morta, 
simplesmente não me matou diretamente. 

— Ela só podia matar a distância, para sorte nossa — Kirk lhe contou. 
— O que quer dizer? 
— Eleyna podia matar programando o computador. Ela me atraiu para o 

deserto e me empurrou em um precipício, mas não alto o bastante para me 
matar na queda. Eu acho que ela planejou que eu me ferisse e se a planta 
carnívora não me pegasse, eu seria morto por um animal ou morreria por 
exposição no dia seguinte. Ela não era uma assassina eficiente, sabe, se 
fosse, teria simplesmente envenenado minha comida ou enfiado uma faca em 
mim. Ela teve muitas oportunidades. 



— Ela não podia enfrentar as conseqüências diretamente - indicou 
McCoy. 

— Ainda assim duas pessoas que não tinham nada haver com os planos 
de Eleyna morreram - Spock acrescentou. 

— Seu jovem colega - disse Amanda — e...T'Zan. Oh, pobre Sorel! 
— Suas crianças estavam lá por ele - disse Spock. — E Daniel Corrigan. 
— Que agora está unido com T'Mir - Amanda falou. — Ao menos ele 

estava ansioso para compartilhar suas boas noticias comigo. 
— Então outro alienígena se torna parte de uma família vulcana - Spock 

comentou. 
— Você desaprova, Spock? - Sarek perguntou, uma sobrancelha 

levantando-se de súbito. 
— Não, pai. Eu acho... eu compreendi que, às vezes, a família tem 

precedência sobre a tradição. 
— Meu filho, família é tradição - disse Sarek. — Se nenhuma família 

nunca fizesse nada novo, de onde viriam as tradições? E isso me lembra, eu 
lhe prometi há muito tempo que lhe daria a lytherette que meu avô fez. 
Agora parece a oportunidade perfeita. 

Ele estendeu o instrumento para Spock. 
— Eu... estou honrado, pai. Mas, eu não posso levá-lo comigo para 

bordo da Enterprise... 
— Por que não? Suas tradições não devem ir aonde você for, Spock? 

Assim como outras tradições vem para Vulcano? Considere Sendet e os 
outros que estão tentando voltar aos dias antes de Surak, eles escolheram 
deixar Vulcano e serem designados para um planeta a ser colonizado. Eles 
escolheram levar as mais duras, mais antigas tradições vulcanas com eles. 
Você representa o IDIC, Spock uma nova tradição, embora com não menos 
direito a ser honrada. Como um oficial da Frota Estelar, você é tanto 
cientista quanto soldado. Ainda assim você também é um artista. 

Spock tocou a madeira antiga da harpa e correu as cordas gentilmente. 
Então, ali em seu lar vulcano, entre seus amigos humanos, sentado entre sua 
mãe humana e seu pai vulcano, Spock começou a tocar. Sua música 
combinava elementos da música vulcana, música humana - Kirk reconheceu 
o tercilho andoriano esgueirando-se e mesmo uma canção klingon para 
beber, que tinham ouvido na Estação K-7. Ele sorriu - talvez o sorriso que 
Spock não se permitiria - em paz com a Galáxia, contente em descansar 
agora antes de retornar à Enterprise e à vida que eles compartilhavam além 
das tradições de uma única cultura - uma vida entre as estrelas. 

 
 



LEIA E DIVULGUE FICÇÃO CIENTÍFICA 
 
O ser humano tem a tendência de depreciar aquilo que não entende. É 

uma reação natural na tentativa de transferir suas próprias deficiências ao 
objeto que as evidenciou. 

E comum, por exemplo, ouvir um consumidor elogiar um tipo de 
máquina fotográfica e falar muito mal de outra. Ao investigarmos o porquê, 
verificamos que a primeira máquina é do tipo "idiot proof' (basta apertar um 
botão), enquanto que a segunda exige certos conhecimentos: abertura de 
diafragma, tempo de exposição, profundidade de campo etc. A máquina do 
segundo tipo produz (se bem usada) fotos muito melhores que a outra mas 
"não é para qualquer um". 

De forma análoga, a Ficção Científica é um gênero literário encarado 
com muitos preconceitos e injustiçado pelos críticos e "experts". Poderíamos 
dizer: "Ficção Científica não é para qualquer um". 

Para apreciar a Pintura ou a Música não é necessário ser pintor ou 
músico. Da mesma forma, para apreciar ou sentir prazer com o 
conhecimento científico, não é necessário ser cientista. Para apreciar todas 
essas coisas e sentir prazer com elas, basta ter um certo nível cultural. No 
Brasil, porém, conhecimento científico não é considerado cultura. 

Infelizmente, o conhecimento técnico e científico é encarado como 
"coisa de engenheiro", como algo a ser desprezado. Talvez, a humanidade 
pudesse ter atingido o atual estágio de desenvolvimento há pelo menos um 
milênio se na Antiga Grécia, os cientistas não tivessem sofrido esse mesmo 
desprezo. Igualmente, o Brasil estará condenado a uma eterna dependência 
tecnológica se nossos formadores de opinião se comportarem como 
"castrados mentais". Não conseguindo absorver uma cultura científica, 
passam a desprezá-la mesmo em sua forma literária: a Ficção Científica. 

Não é de se estranhar que as duas grandes potências tecnológicas e 
culturais do planeta sejam os dois maiores mercados consumidores de FC. 
Difícil aqui é estabelecer o correto sentido da relação causa-efeito. Mas esse 
é um dilema que até os fabricantes de biscoitos têm. 

De qualquer forma, em meio aos inúmeros motivos pelos quais devemos 
ler FC, o mais importante e decisivo eclipsa todos os outros: ler FC é 
extremamente divertido. 



 
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados 

neste livro. Procuramos destacar os nomes próprios que tenham 
alguma importância na trama e os termos técnicos mais 
freqüentemente mencionados na série Jornada nas Estrelas. Os 
conceitos científicos deste Glossário fazem parte do universo 
ficcional da série, não devendo, portanto, serem confundidos com os 
conceitos científicos reais abordados no Glossário Cultural. 

 
ACADEMIA: Centro de treinamento e formação dos oficiais da 

Frota Estelar. Um dos seus testes mais conhecidos é o Kobayashi 
Maru, um exame prático que testa a capacidade de comando e o 
caráter daqueles que almejam o posto de capitão de nave estelar. 
Durante a missão de cinco anos da Enterprise a direção da 
Academia ficou a cargo do almirante Heihashiro Nogura. 

 
ACADEMIA VULCANA DE CIÊNCIAS: Localizada na cidade de 

ShiKahr, capital do planeta Vulcano, a Academia é 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 maneira científica, embora 
coexista com uma corrente mística bem desenvolvida. 

 
ANDORIANO: Os andorianos são uma raça humanóide que 

habita o Sistema Épsilon Indi. Foi a terceira civilização inteligente 
contactada pelos exploradores terrestres. Devido ao elevado nível de 
co-balto em seu sangue têm pele azul e cabelos brancos. Possuem 
duas antenas na cabeça que funcionam como verdadeiros ouvidos. 
São guerreiros fortes, prepotentes e arrogantes. 

 



 
CONFERÊNCIA DE BABEL: Durante a discussão sobre a 

admissão ou não do sistema Coridan pela Federação, a Enterprise 
recebeu a missão de transportar para o planeta neutro Babel um 
grande número de diplomatas que iriam para a conferência que 
decidiria sobre a controvertida questão. Terra e Vulcano apoiavam a 
admissão a fim de proteger a população do sistema dos ataques dos 
piratas orianos que desejavam cristais de dilithium, abundantes na 
região. Na viagem, um grande número de incidentes ocorreu, 
(inclusive o assassinato do embaixador tellarita Gav, tendo o 
embaixador vulcano Sarek como principal suspeito). Mais tarde, 
descobriu-se que os incidentes haviam sido causados pela 
interferência e sabotagem dos orianos. 

 
CONSELHO DA FEDERAÇÃO: Órgão de maior autoridade da 

Federação de Planetas 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. 

 
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. 

 
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. 

 
ESPOROS: O planeta agrícola Ômicron Ceti III foi bombardeado 

pelos raios Berthold, um fenômeno natural nocivo à vida humana e 
animal. Em missão no planeta a tripulação da Enterprise descobriu 
que um tipo de esporo podia anular os efeitos mortais dos raios 
Berthold. Ao inalar esses esporos o ser humano podia ficar 
indefinidamente exposto aos raios mas perdia completamente o 
senso de responsabilidade e ficava para sempre à mercê da 
infecção. Spock deixou transparecer seu lado humano apaixonando-
se por uma mulher, quando foi infectado pelos esporos. 

 



FEDERAÇÃO DE PLANETAS: Organização política, econômica e 
social, fundamentada no conceito da diversidade, com diferentes 
mundos, raças e culturas. Reconhece os direitos individuais de todos 
os seres à autodeterminação, o direito de escolher e seguir seus 
próprios destinos. Seus membros não podem interferir com o 
desenvolvimento natural de qualquer cultura. Seus membros 
fundadores são os planetas: Terra, Vulcano, Tellar, Andor e Alpha 
Centauri. 

 
 
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. 

 
 
I.D.I.C. : Símbolo e base da filosofia do planeta Vulcano, 

estabelece que a "Suprema Glória da Criação está em sua Infinita 
Diversidade em Infinitas Combinações". 

 
KAHS-WAN: Na idade dos sete anos, o jovem vulcano deve 

sofrer um rito de passagem: o kahs-wan. Esse teste de maturidade é, 



na verdade, um curso de sobrevivência, onde o jovem deve passar 
no máximo dez dias no deserto. 

 
KLINGONS: Raça tipicamente agressiva e expansionista, 

representa a maior ameaça militar para a Federação de Planetas. 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, Kahless, "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, incluindo a Enterprise, 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 e 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 na cultura 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 encontro da perfeita lógica. 

 
KUNAT KELIFE: A cerimônia conhecida como Koon-ut-Kal-if-fee 

("casamento ou desafio") é feita em um terreno específico para esse 
propósito. Através de um acordo de casamento entre as famílias, os 
meninos e as meninas predestinados realizam um ritual telepático 
que produzirá uma compulsão para que o macho faça uma jornada 
até o local do Koon-ut-Kal-if-fee durante seu período de pon farr. A 
fêmea envolvida escolhe entre Kal-if-farr (casamento sem desafio) ou 
Kal-if-fee (desafio, com dois rivais machos lutando até a morte pela 
fêmea). 

 
ORIANOS: O planeta natal dos orianos fica próximo do Sistema 

Rigel. Para a Federação, os orianos são ladrões e piratas, entretanto 
eles sentem que podem pegar qualquer coisa simplesmente porque 
acham que têm esse direito. Por isso, nunca permitiram a visita de 
missões diplomáticas em seus mundos. A Federação os consideram 
um perigo para culturas que não desenvolveram as viagens 
espaciais. 

 
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. 

 
PON FARR: Durante o período conhecido como pon farr - uma 

espécie de ciclo de reprodução vulcana, o macho deve se reunir à 
fêmea para o acasalamento. Na época do pon farr de Spock, a 
mulher vulcana podia optar pelo combate rejeitando o homem a 
quem foi prometida e escolher um campeão para lutar por ela e 
tomá-la como esposa. T’Pring, a noiva prometida de Spock, fez uso 
dessa prerrogativa e pediu o desafio até a morte entre seu noivo e 
seu campeão: Kirk. 

 
SAM COGLEY: Samuel Thomas Cogley foi o advogado de Kirk 

na Corte Marcial que o acusava de ser responsável pela morte do 
oficial Benjamin Finney durante uma missão meteorológica na 
Enterprise. Cogley era ferrenho adepto do livro em sua forma mais 
pura: impresso em papel. Estudioso da história da humanidade era 



contra os programas de computadores que emburreciam os 
advogados. 

 
SEHLAT: Grande mamífero, freqüentemente descrito como um 

grande urso de estimação com enormes presas. Este animal tem 
capacidade de formar fortes ligações mentais com seu dono. Nos 
tempos antigos, os vulcanos domesticavam os sehlats como 
sentinelas e guardas pessoais. Atualmente o sehlat foi reduzido ao 
papel de simples animal de estimação. Entretanto, ainda é capaz de 
defender os vulcanos dos predadores que permanecem no planeta. 

 
 
TELLARITA: Raça humanóide com aparência de porco que 

possui um temperamento intempestivo. Adoram uma discussão. O 
contato da Terra com Tellar foi o primeiro que os tellaritas tiveram. 
Esse repentino encontro alienígena deixou o planeta em pânico. Os 
tellaritas temendo uma invasão (um medo baseado nos rumores dos 
terrestres), quase destruíram a economia planetária pelo assalto de 
suas instituições financeiras e todas as suas reservas esgotadas. O 
caos do planeta só foi interrompido quando uma rede mundial 
mostrou às pessoas de Tellar um encontro entre Harland Anders, 
capitão da USS Earickson, e Gartov, o monarca tellarita. Este 
incidente de pânico foi uma inspiração inicial para a criação da 
Primeira Diretriz. 

 
TRANSPORTADOR: Um aparelho de teleportação que 

desmaterializa qualquer coisa "dissolvendo" sua estrutura atômica e 



materializando-a novamente em qualquer outra parte. Um 
transportador permite o desembarque da tripulação ou da carga de 
uma nave sem necessidade de uma nave auxiliar. 

 
T'PAU: Mulher mais importante e proeminente de Vulcano. Sábia 

e de uma lógica incomparável T'Pau tem laços muito estreitos com a 
família de Spock, tanto que realizou a cerimônia de pon farr quando o 
oficial de ciências da Enterprise se reuniu a T’Pring. 

 
T’PRING: Princesa vulcana prometida para Spock desde a 

infância dos dois para o período do pon farr. Ela rejeitou o primeiro 
oficial da Enterprise e pediu Kal-if-fee, escolhendo o capitão Kirk para 
defendê-la tendo por objetivo livrar-se dos dois e ficar desimpedida 
para Stonn, um outro pretendente. 

 
TRICORDER: Aparelho portátil de múltiplas funções, misto de 

computador e sensor. Mede, analisa e arquiva uma infinidade de 
parâmetros. Existem várias versões, dependendo das 
especialidades: o tricorder médico tem suas funções voltadas para 
análise de órgãos internos de seres vivos; o de engenharia para 
análise de materiais, etc. 

 
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 descoberta durante o ano 2196. 

 
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. 

 



Glossário Cultural 
 
Este glossário contém verbetes dos diversos ramos do 

conhecimento humano. Objetivam não só a compreensão do texto 
deste livro, como procuram servir de alicerce, estímulo e motivação 
para a busca e ampliação de novos conhecimentos. 

 
ABRAHAM LINCOLN: (1809-1865) foi o 16.º presidente dos 

Estados Unidos (1861-1865). Sua eleição à presidência, em 1860, 
provocou manifestações que levariam à Guerra da Secessão. Lutou 
pela abolição da escravatura, afirmando que os Estados Unidos não 
poderiam ficar divididos em duas partes. No famoso Discurso de 
Gettysburg enunciou seu conceito de Democracia como "governo do 
povo, pelo povo e para o povo". Reeleito em 1864, foi assassinado 
após o fim da Guerra (1865). 

 
ANO-LUZ: Unidade de distância muito usada em Astronomia para 

expressar distâncias interestelares e intergalácticas. Corresponde à 
distância que a luz percorre no vácuo em um ano terrestre. Equivale 
a cerca de 10 bilhões de quilômetros. A luz é o que há de mais veloz 
na natureza, deslocando-se no vácuo à velocidade de 
aproximadamente 300 000 km/s. 

 
BANSHEE: Figura do folclore gaélico (Escócia e Irlanda). É 

descrito como um espírito feminino que anuncia a morte através de 
canções e lamentos fúnebres, normalmente, ao alvorecer. 

 
FROST: O poeta norte-americano Robert Lee Frost (1874-1963) 

escrevia seus poemas de forma simples, inspirado na natureza e no 
espírito da América. Ganhou vários prêmios, inclusive quatro 
Prêmios Pulitzer. 

 
GLÂNDULA SUPRA-RENAL: Glândula endócrina localizada 

acima dos rins, que produz dois tipos de hormônios. Em sua parte 
externa (córtex) produz os corticóides, envolvidos nos fenômenos 
inflamatórios e alérgicos. Em sua medula produz hormônio 
vulgarmente conhecido como adrenalina, nome comercial da 
epinefrina, vasoconstritor muito importante para preparar o 
organismo para situações de combate ou fuga. 

 



GOTA: Doença metabólica que causa o acúmulo de ácido úrico 
nas articulações. Produz fortes dores, principalmente nas 
extremidades. Acomete comilões, beberrões e pessoas de alto Q.l. 

 
HAMLET: Tragédia em 5 atos de William Shakespeare (1564-

1616) onde cabe ao personagem Hamlet, príncipe da Dinamarca, 
vingar a morte do pai e arrancar do trono seu tio Cláudio, o 
assassino. A incumbência lhe foi transmitida pelo próprio morto, que 
lhe fala na forma de um fantasma. Shakespeare 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. 

 
HIDROPÔNICA: Técnica de cultivo de plantas fora do solo, em 

águas contendo substâncias químicas nutrientes. 
 
P.E.S.: A Percepção Extra-Sensorial, corresponderia à recepção 

de informações por outros meios que não sejam os cinco sentidos 
comuns. Nenhuma experiência científica realizada até hoje 
conseguiu provas conclusivas de sua existência. A PES seria 
composta por três tipos de fenômenos: clarividência, premonição e 
telepatia. 

 
SHERLOCK HOLMES: O mais célebre e brilhante detetive da 

ficção policial, desde seu aparecimento em 1887 com a novela Um 
Estudo em Vermelho, publicada em folhetins nas páginas do Strand 
Magazine. Foi criado pelo médico inglês Arthur Ignatius Conan Doyle 
(1859-1930). Sherlock tornou-se o primeiro detetive realmente 
científico, identificando a origem de cartas pelo perfume do papel, 
determinando sexo e nível social por meio de grafologia, decifrando 
criptogramas. Sua frase mais famosa, porém, é apócrifa. Em nenhum 
dos romances jamais pronunciou o famoso "...elementar, meu caro 
Watson". 

 



 
XENOBIOLOGIA: Em grego, xenos significa estrangeiro, 

estranho, ou hóspede. Em português, "xenofobia" significa aversão, 
medo, ódio por estrangeiros. Portanto, a xenobiologia seria a ciência 
que estuda formas de vida originárias de outros planetas. Trata-se, 
por enquanto, de um ramo do conhecimento totalmente especulativo, 
pois o ser humano não entrou, ainda, em contacto com formas de 
vida que não fossem terrestres. 

 
 
Estes glossários contaram com a colaboração de: Cláudia 

Freitas, Cristina Nastasi, Georges Ribeiro, Ivo L. Heinz, Lilian de 
Oliveira, Luiz. A. Navarro, Pierluigi Piazzi, Renato da S. Oliveira, 
Sérgio Figueiredo e Silvio Alexandre. 

 


