


 

James Blish 
e J. R. Lawrence 

 
 

Star Trek 

EPISÓDIOS DA SÉRIE CLÁSSICA 
 
 
 

Tradução de Cristina Nastasi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1995 
 
 
 
 

Impresso no Brasil 
Sistema Cameron da Divisão Gráfica da 

DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVIÇOS DE IMPRENSA S.A. 
Rua Argentina 171 -20921-380 Rio de Janeiro, RJ — Tel.: 585-2000



Titulo original: Star Trek: The Classic Episodes 
Copyright O Paramount Pictures Corporation, 

Desilu Productions Inc. e Bantam Books 
1967,1968,1969,1971,1972,1973,1974,1975,1977 

Todos os direitos reservados. 
Publicado mediante contrato firmado com Bantam Books, uma divisão 

da Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc.  
STAR TREK® é marca registrada da Paramount Pictures Corporation. 

 
Editor: 

Silvio Alexandre 
 

Revisão e colaboração: 
Georges Ribeiro, Sylvio Gonçalves, Isabel Grau e Cristina Segnin 

 
Capa:  Maria Amélia de Azevedo 

  
Produção Gráfica: Leonardo Bussadori 

 
ISBN 85-7272-067-7 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 
 
Blish, James Benjamin, 1921 -1975 
Star Trek: episódios da série clássica / adaptado por James Blish com J. A. 
Lawrence; tradução Cristina Nastasi. São Paulo: Mercuryo, 1995(Unicórnio Azul; 2) 
 
 1. Ficção científica norte-americana 2. Ficção norte-americana I Lawrence, 
J.A I. Título. II. Série. 
 
95-2628                                                                                                   CDD-813.5 

 
índice para catalogo sistemático: 

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

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

 
 

Todos os direitos desta edição reservados à 
 

EDITORA MERCURYO LTDA. 
Al. dos Guaramomis, 1267 – Moema  CEP 04076-012 - São Paulo - SP 



 

PREFÁCIO 5 

O Estranho Charlie 6 

O Equilíbrio do Terror 26 

E as meninas, de que são feitas? 46 

O Punhal Imaginário 73 

Miri 90 

A Consciência do Rei 114 

Trekker Cultura 131 

 
 
 



PREFÁCIO 
 
 
 
De quantas formas diferentes se pode atravessar uma rua? De quantas 

maneiras se consegue viajar para outro planeta? São perguntas fáceis e ao 
mesmo tempo difíceis de responder. 

Fáceis, porque dada a objetividade dos fatos — atravessar a rua ou ir 
para outro planeta — o número de possibilidades de respostas que se tem 
para elas é pequeno. 

Difíceis, sim, difíceis, porque a aparente facilidade em respondê-las 
suscita rapidamente outra questão. E o homem, parado no meio fio, olhando 
para o outro lado da rua, deveria se perguntar: "Mas será que não existem 
outras formas de atravessar essa rua?" 

Só que uma rua, uma calçada, objetos dessacralizados pelo massacrante 
uso cotidiano, não se prestam a este tipo de reflexão. Não constituem 
nenhum desafio, não existem (aparentemente) descobertas a se fazer no 
outro lado da rua. , Mas no céu, sim. E parado sob uma noite estrelada, 
olhando para cima, o homem sonha. 

O homem imagina. 
O poder da imaginação, que alça o homem às estrelas, atrai no seu vácuo 

primeiro a especulação, depois a ciência e por fim o conhecimento. E o 
conhecimento traz o homem de volta das estrelas, para dentro dele mesmo, 
num perpétuo movimento de expansão e contração que a tudo anima e ao 
qual chamamos vida. 

Portanto, é necessário que façamos mais viagens e tentemos ir 
audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve, pois dessa forma 
encontraremos a vida — fora — em outros planetas, e a vida — dentro — o 
movimento interno, o que nos permitirá até tornar o ato banal de atravessar 
uma rua numa ação transcendental. 

E descobrir, finalmente, que existem infinitas maneiras de se atravessá-
la. 

 
 
O Editor 
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O Estranho Charlie 
 

 
 
Embora como capitão da nave estelar Enterprise James Kirk possuísse a 

autoridade final sobre quatrocentos oficiais e tripulantes, além de um 
pequeno e constantemente variável número de passageiros, e muito embora 
em seus mais de vinte anos no espaço tivesse sua parcela de pequenas 
contrariedades e dores-de-cabeça, tinha a firme opinião de que nunca 
ninguém havia lhe dado tantos problemas quanto um certo adolescente de 
dezessete anos. Charles Evans havia sido resgatado de um planeta chamado 
Thasus, depois de ficar isolado lá por quatorze anos, o único sobrevivente de 
um desastre com a nave de pesquisas de seus pais. Ele fora resgatado pela 
Antares, uma nave de transporte dez vezes menor do que a Enterprise e, em 
seguida, transferido para a nave de Kirk, usando roupas emprestadas e 
carregando todos seus pertences numa pequena mochila. 

Os oficiais da Antares que o levaram a bordo da Enterprise elogiaram 
demais a inteligência de Charlie, sua ânsia por aprender, sua queda intuitiva 
para assuntos de engenharia — "Ele poderia controlar sozinho a Antares se 
precisasse"— e sua doçura de caráter; Kirk sentiu a maneira quase 
atrapalhada com que eles se esforçavam para exaltar as qualidades do rapaz 
e como estavam numa pressa sem precedentes para voltar à própria nave, 
sem nem mesmo se interessar em conseguir uma garrafa de conhaque. 

A curiosidade de Charlie ficou evidente desde o primeiro momento, 
embora ele demonstrasse também uma certa hesitação — o que não era de 
surpreender, considerando-se seu longo e solitário exílio. Kirk designou a 
ordenança Rand para levá-lo a seu alojamento. Foi quando Charlie chocou a 
todos ao perguntar, com ar bem sincero, a Kirk: 

— É uma garota? 
Leonard McCoy, o médico-chefe da nave, examinou Charlie dos pés à 

cabeça e o encontrou em excelentes condições físicas: sem sinais de 
desnutrição, exposição à radiação, ou traumas de qualquer tipo; algo 
admirável para um garoto que arranjou-se sozinho num mundo estranho 
desde os três anos de idade. Nessas condições, quatorze anos depois, 
obviamente Charles deveria estar em bom estado ou então morto. Era natural 
que ele se adaptasse ao meio ambiente nos primeiro anos. 

Charlie não falava muito sobre esse mistério, embora gostasse de fazer 
um monte de perguntas: estava ansioso em fazer tudo certo e tinha uma 



necessidade ainda maior de se sentir aceito, mas algumas perguntas de 
McCoy aparentemente o deixavam contrariado. 

Não, ninguém havia sobrevivido ao desastre. Ele aprendera a falar 
conversando com o banco de memória do computador da nave; sim, ele 
funcionava. Não, os thasianos não o ajudaram; não havia thasianos. No 
princípio, ele comeu os suprimentos de bordo; depois, ele achou outras 
coisas... coisas crescendo por lá. 

Charlie então pediu para ver o livro de regras da nave. Na Antares, 
explicou, não tinha feito ou dito as coisas da maneira certa. Quando isso 
acontecia, as pessoas ficavam zangadas; ele ficava zangado também. E não 
gostava de cometer o mesmo erro duas vezes. 

— Também me sinto assim — consolou McCoy. — Mas você não pode 
se precipitar nessas coisas. Apenas mantenha os olhos abertos e, quando 
tiver dúvidas, sorria e fique calado. Isso geralmente funciona. 

Charlie devolveu o sorriso de McCoy e o médico o dispensou com uma 
palmada no traseiro, o que claramente surpreendeu o rapaz. 

McCoy resolveu tratar do problema de Charlie e foi à ponte conversar 
com Kirk e seu segundo em comando, sr. Spock. A ordenança Rand estava 
lá, já que era seu horário de serviço, e imediatamente mostrou-se prestes a se 
afastar; Kirk pediu que ficasse, uma vez que ela, mais do que ninguém, 
estava lidando com o rapaz. Além disso, Kirk gostava da presença da 
ordenança, embora preferisse acreditar que isso era um segredo até mesmo 
para ela. 

— A história da Terra é cheia de casos em que uma pequena criança 
consegue sobreviver num ambiente hostil — prosseguiu McCoy. 

—Já li sobre algumas de suas lendas — disse Spock, que era nativo do 
planeta chamado Vulcano. — Aparentemente, todas elas possuem um lobo 
que cuida das crianças. 

— Por que razão o menino mentiria se houvesse mesmo thasianos por 
lá? 

— Existem evidências de que havia, pelo menos há uns mil anos — 
observou Spock. — As primeiras observações indicam alguns artefatos 
altamente sofisticados. E as condições não se alteraram em Thasus, pelo 
menos nos últimos três milhões de anos. Da mesma forma, devem existir 
alguns sobreviventes. 

— Charlie diz que não — disse Kirk. 
— Sua própria sobrevivência indica que existem. Eu chequei os registros 

do computador biblioteca em Thasus. Não havia muito, mas um dado dizia: 
"Sem plantas comestíveis". Ele simplesmente deve ter recebido algum tipo 
de ajuda. 



— Eu acho que você está dando ao rapaz menos crédito do que ele 
merece — censurou McCoy. 

— Por enquanto, vamos trabalhar com essa conjectura — interrompeu 
Kirk. — Sr. Spock, elabore um programa para nosso jovem Charlie. Dê a ele 
coisas para fazer... lugares onde estar. Se o mantiver-mos ocupado até 
chegarmos à Colônia Cinco, depois os educadores mais experientes de lá 
irão se encarregar dele. Enquanto isso, teremos um pouco de paz a bordo... 
Ordenança Rand, o que você acha da nossa criança-problema? 

— Beeem... talvez eu esteja sendo maliciosa. Não queria mencionar isso, 
mas... ele me seguiu pelo corredor ontem e me ofereceu um vidro de 
perfume. O meu favorito, por sinal; não sei como ele sabia isso. Não existe 
essa marca em nenhuma das lojas da nave, tenho certeza. 

— Hummm — analisou McCoy. 
— Estava para perguntar onde tinha conseguido aquilo quando ele me 

deu um tapa no traseiro... Depois disso, me afastei dele. 
Os oficiais não conseguiram controlar uma pequena explosão de risos, 

com a óbvia exceção de Spock, mas a surpresa foi logo reprimida. 
— Mais alguma coisa? — quis saber Kirk. 
— Nada de importante. O senhor sabia que ele sabe fazer truques com 

baralho? 
— Onde ele teria aprendido isso? — questionou Spock. 
— Isso eu não sei, mas ele é muito bom. Eu estava jogando paciência na 

sala de recreações quando ele chegou. A tenente Uhura estava cantando 
"Charlie é meu queridinho" e, a princípio, me pareceu que ele achou que ela 
estava debochando dele. Quando percebeu que não era essa a intenção, 
aproximou-se para me observar e ficou confuso porque eu não conseguia 
acertar o jogo. Então ele o fez por mim — sem nem mesmo tocar as cartas, 
eu juro. Quando demonstrei minha surpresa, pegou as cartas e fez uma série 
de truques com elas, bons truques. A melhor prestidigitação que eu já vi. 
Disse que um dos homens da Antares o ensinou. E ele estava se divertindo 
com a atenção que atraiu, mas eu não quis incentivá-lo muito. Não depois do 
incidente do tapa. 

— Receio que ele tenha aprendido esse truque comigo — explicou 
McCoy. 

— Não duvido disso — observou Kirk. — Acho melhor eu falar com 
ele. 

— Você foi feito pra ser pai, Jim — completou McCoy, sorrindo. 
— Contenha-se, Magro. Só não quero que ele fique fora do nosso 

controle, apenas isso. 



 
 
Charlie colocou-se de pé tão logo Kirk entrou em sua cabine; suas mãos, 

ombros, joelhos, enfim, todo seu corpo parecia movimentar-se da maneira 
errada. Mal Kirk acabara de cumprimentá-lo, Charlie saiu-se com um "Eu 
não fiz nada!". 

— Calma, Charlie. Eu só queria saber como você está indo. 
— Bem, eu acho... Eu acho que queria perguntar ao senhor por que eu 

não deveria... eu não sei como explicar. 
— Seja direto, Charlie. Isso sempre funciona. 
— Bem, no corredor... Eu estava... quando Janice... quando ordenança 

Rand estava... — Ele adiantou e, de repente, deu um tapa nas nádegas do 
capitão. — Eu fiz isso e ela não gostou. Ela disse que o senhor me 
explicaria. 

— Bem, — começou Kirk, tentando não sorrir. — É que existem coisas 
que você pode fazer com uma mulher e outras que você não pode. Ah, a 
questão é, não é direito bater numa mulher... De homem para homem, é uma 
coisa, de homem para mulher é... outra coisa. Entendeu? 

— Não sei, senhor. Acho que sim. 
— Então terá de aceitar minha palavra de que é o certo. Enquanto isso, 

tenho um esquema de atividades para você, Charlie. Coisas para fazer, para 
ajudá-lo a aprender tudo o que você não pôde enquanto estava abandonado 
em Thasus. 

— É muito gentil o que tem feito por mim. — disse Charlie, que parecia 
satisfeito de verdade. — O senhor gosta de mim? 

A pergunta pegou Kirk despreparado. — Aprender a gostar das pessoas 
leva tempo. Você deve observar o que elas fazem, deve tentar entendê-las. 
Isso não acontece de repente. 

— Oh. 
— Capitão Kirk, — a voz da tenente Uhura veio através do intercom. 
— Com licença, Charlie... Kirk falando. 
— Capitão Ramart, da Antares, está no canal D. Deseja falar diretamente 

com o senhor. 
— Certo. Estou indo para a ponte. 
— Posso ir também? — perguntou Charlie, enquanto Kirk desligava o 

intercom. 
— Receio que não, Charlie. Isso é um assunto da nave. 
— Eu não vou perturbar ninguém. Não vou atrapalhar. 
A necessidade que o rapaz tinha por estar em companhia humana era 



comovente, não importava o quão desajeitado ele era em relação a isso. 
Eram muitos os anos de solidão a superar. — Tudo bem — disse Kirk. — 
Mas só com a minha permissão. Certo? 

—Certo—respondeu Charlie, ansioso. Ele seguiu Kirk como um 
cachorrinho segue seu dono. 

Na ponte, a tenente Uhura, com a expressão de seu rosto tão definida 
quanto a de uma estátua ritual de seus antepassados bantu, estava 
perguntando pelo microfone: — Pode ampliar o sinal, Antares Mal estamos 
recebendo sua transmissão. 

— Estamos no máximo da nossa potência, Enterprise. — A voz de 
Ramart estava muito longe e dissonante. — Preciso falar com o capitão Kirk 
agora mesmo. 

Kirk aproximou-se do painel de comunicações. — Kirk falando, capitão 
Ramart. 

— Capitão, graças a Deus. Mal estamos em alcance. Eu devo preveni-
lo... 

Sua voz parou. Nada além de estática estelar estava sendo ouvida, nem 
mesmo ondas portadoras. 

— Veja se consegue trazê-los de volta. — ordenou Kirk. 
— Não há nada a fazer, capitão. — Uhura estava intrigada. — Não mais 

transmitindo. 
— Mantenha o canal aberto. 
Por trás de Kirk, Charlie murmurou calmamente: —Era uma nave velha. 

E não era muito bem construída. 
Kirk o fitou por instantes e então dirigiu-se à estação de Spock. 
— Senhor Spock, rastreie a área de transmissão com uma sonda. 
— Já fiz isso — disse Spock, prontamente. — Mas está muito confuso. É 

algo incomum, mesmo para essa distância. 
Kirk voltou-se para o rapaz. — O que aconteceu, Charlie? Você sabe? 
Charlie encarou-o, num hesitante desafio. — Eu não sei. 
— A área rastreada está se ampliando — informou Spock. —Estou 

captando elementos mais distinguíveis agora. Destroços, sem dúvida. 
— E a Antares? 
— Capitão, os destroços são o que sobrou da Antares — disse Spock, 

calmamente. — Não há outra interpretação. A nave explodiu. 
Os olhos de Kirk continuavam firmes nos de Charlie. O rapaz fugiu ao 

olhar. 
— Lamento que tenha explodido — disse, então. Ele parecia 

constrangido, mas nada além disso. — Eu não vou sentir falta deles. Eles 
não eram bons. Eles não gostavam de mim. Eu sei disso. 



Seguiu-se um longo, terrível silêncio. Por fim, Kirk aliviou a pressão em 
seus punhos. 

— Charlie, uma das primeiras coisas das quais você vai ter de se livrar é 
esse seu sangue-frio. Ou egocentrismo, o que quer que seja. Até manter isso 
sob controle, você não será nem mesmo um meio ser humano. 

Para constrangimento e admiração do capitão, Charlie começou a chorar. 

 
— Ele o quê? — perguntou Kirk, sentado em sua cadeira de comando, 

olhando para a ordenança Rand. Ela estava visivelmente desconfortável, mas 
não menos determinada. 

— Ele me deu uma cantada — ela repetiu. — Não em palavras, é claro. 
Mas ele fez uma longa, inquestionável declaração. Ele me deseja. 

— Ordenança, ele é um garoto de dezessete anos. 
— Exatamente. 
— Tudo isso por causa de um tapinha? 
— Não, senhor. Por causa da intenção. Capitão, já vi aquele olhar antes; 

eu não tenho dezessete anos. E se algo tem de ser feito, deve ser feito logo 
ou eu terei de agir, até mesmo bater nele eu mesma, e não vai ser no traseiro. 
Não vai ser bom para ele. Eu sou sua primeira paixão e a primeira mulher 
que ele já viu e... — ela segurou o fôlego. — Capitão, existe uma série de 
coisas com as quais a gente tem de aprender a lidar na vida, passo a passo. 
Mas tudo de uma vez, é de matar. Ele não entende coisas mais comuns 
como... um "chega pra lá". Se eu tiver de forçá-lo a entender, vamos ter 
problemas. O senhor me entende? 

— Acho que sim, ordenança — disse Kirk, embora ainda não pudesse 
encarar a situação seriamente. 

— Apesar de eu nunca imaginar que teria de falar sobre os pássaros e as 
abelhas a alguém, pelo menos não na minha idade. Mas eu vou procurá-lo 
agora mesmo. 

— Obrigada, senhor. 
— Ela foi embora e Kirk mandou chamar Charlie. Ele parecia já estar 

preparado para o que ia acontecer. 
— Entre, Charlie. E sente-se. 
O rapaz dirigiu-se para a cadeira em frente à mesa de Kirk e sentou-se, 

como se prestes a cair numa armadilha. Como da vez anterior, Charles 
tomou a dianteira. 

—Janice, — disse ele. 
— Ordenança Rand. É sobre ela, não é? 
Que inferno a rapidez desse rapaz! — Mais ou menos. Talvez seja mais 



sobre você. 
— Não vou mais bater nela. Eu prometo. 
— É mais do que isso. Você precisa aprender algumas coisas. 
—Tudo o que faço ou digo é errado — Charlie estava desesperado. — 

Estou sempre atrapalhando. O dr. McCoy não me ensinou as regras. Não sei 
o que eu sou o que eu deveria ser, nem mesmo quem eu sou. E não sei por 
que me dói tanto por dentro, o tempo todo... 

— Eu sei e isso passa. Não há nada com você que não tenha havido com 
cada homem desde que o primeiro modelo surgiu. Não existe maneira de 
controlar isso, evitar ou ocultar. Você apenas que passar por isso, Charlie. 

— Mas é como se eu estivesse virado pelo avesso. Vivo pensando nisso 
o tempo todo... Janice — ordenança Rand — ela quer me empurrar para 
qualquer outra pessoa. Pra ordenança Lawton, por exemplo. Mas ela é 
apenas uma... uma., bom, ela nem mesmo cheira como uma mulher. 
Ninguém nessa nave é como Janice. Eu não quero ninguém mais. 

— Isso é normal — disse Kirk, gentilmente. — Charlie, existe um 
milhão de coisas no universo que você pode ter. Existe também um milhão 
de coisas que não pode. Não é divertido aprender a aceitar essas coisas, mas 
você precisa fazer isso. A vida é assim. 

— Não gosto disso — disse Charlie, como se explicasse tudo. 
— Eu não o culpo. Mas você tem de agüentar e sobreviver. O que me 

lembra uma coisa: a próxima etapa em seu esquema de atividades é aprender 
autodefesa. Venha ao ginásio comigo e vamos tentar alguns golpes. Diz a 
lenda que, na velha Inglaterra vitoriana, os exercícios físicos ajudavam os 
homens a não pensar em mulheres. Eu não sei se funciona, mas vamos dar 
uma chance tentando. 

 
Charlie estava totalmente desajeitado, mas não mais do que qualquer 

outro iniciante. O oficial Sam Ellis, um dos membros da equipe de McCoy, 
usando trajes de ginástica como Kirk e Charlie, estava sendo bem paciente 
com ele. 

— Assim é melhor. Bata no tatame quando você cair. Isso absorve o 
choque. Agora, tente de novo. 

Ellis deixou-se cair por sobre o tatame, bateu com jeito contra ele e rolou 
graciosamente até ficar novamente de pé. — Dessa maneira. 

— Nunca vou aprender — disse Charlie. 
— Claro que vai — incentivou Kirk. —Vá em frente, então. 
Charlie tentou uma queda desajeitada, lembrando de usar a técnica de 

como cair somente no último instante, o que o fez desabar no chão do 



ginásio. 
— Bom, já melhorou — disse Kirk. — Como tudo, é preciso prática. 

Mais uma vez. 
Dessa vez, Charlie saiu-se melhor. Kirk disse: — Isso mesmo. Certo, 

Sam, mostre a ele uma queda de ombro. 
Ellis executou a técnica e novamente ficou de pé, com eficiência e 

facilidade. 
— Eu não quero fazer isso — disse Charlie. 
— Faz parte do curso. Não é difícil. Olhe — o capitão simulou a queda. 

—Tente agora. 
— Não. Você disse que ia me ensinar a lutar e não a rolar no chão. 
— Você tem de aprender primeiro a cair sem se machucar antes de 

aprender a lutar. Sam, talvez seja melhor fazer uma demonstração. Que tal 
duas quedas? 

— Certo — disse Ellis. Os dois oficiais posicionaram-se numa espécie 
de abraço e Ellis, que era muito maior que o capitão, deixou Kirk derrubá-lo. 
Depois, quando colocou-se novamente de pé, 

Kirk foi arremessado com a maior facilidade. Kirk rolou e deu um pulo, 
satisfeito com o exercício. 

— Viu o que eu disse? — perguntou Kirk. 
— Acho que sim — respondeu Charlie. — Não parece difícil. 
O rapaz adiantou-se e segurou os braços de Kirk, tentando sair do 

gancho usando a técnica que vira Ellis aplicar. Ele era forte, mas não tinha 
muita vantagem. Kirk agiu mais rápido e o derrubou. Não foi uma queda 
muito forte, mas uma vez mais Charlie esqueceu de preparar o choque no 
tatame. Ficou de pé enfurecido, olhando direto para Kirk. 

— Não é assim, rapaz — disse Ellis, rindo. — Você precisa cair mais 
vezes, Charlie. 

Charlie voltou-se em direção a ele e, num profundo e intenso tom de voz, 
disse: — Não ria de mim. 

— Fica frio, Charlie — Ellis estava rindo abertamente agora. — Metade 
do segredo é não perder a calma. 

— Não ria de mim! — repetiu Charlie, mas Ellis não reprimiu a 
gargalhada. 

Em um segundo, o ginásio encheu-se de um forte clarão e, em seguida, 
Ellis desapareceu. 

Kirk olhava estupefato para o local onde Sam Ellis estivera parado um 
pouco antes. Por um momento, Charlie permaneceu estático, mas logo 
tomou a direção da saída. 

— Espere — ordenou Kirk. Charlie parou, mas continuou de costas para 



o capitão. 
— Ele não devia ter rido de mim. Não é educado rir de uma pessoa. Eu 

estava me esforçando. 
— Não o suficiente. Mas não importa. O que aconteceu? O que você fez 

com meu oficial? 
— Ele se foi — respondeu ele, mal-humorado. 
— Isso não é resposta. 
— Ele se foi. É tudo o que sei. Eu não queria fazer isso. Ele me 

provocou. Ele riu de mim. 
Imagine se Janice tivesse dado um tapa nele? E... e a explosão da 

Antares... Kirk procurou o intercom mais próximo e apertou o botão. Charlie 
finalmente virou-se para observá-lo. — Aqui é o capitão Kirk, no ginásio. 
Mande dois homens da segurança imediatamente para cá. 

— O que você vai fazer comigo? 
— Vou mandá-lo para seu alojamento. E eu quero que fique lá. 
—Não vou deixar que toquem em mim — disse o rapaz, falando baixo. 

— Vou fazê-los desaparecer também. 
— Eles não vão machucá-lo. 
Charlie não disse mais nada, mas ele possuía o olhar de um animal 

enjaulado ao encarar o capitão. A porta abriu-se e dois seguranças entraram, 
com feisers à mão. Eles olharam Kirk à espera de uma ordem. 

— Vá com eles, Charlie. Falaremos sobre isso mais tarde, quando nós 
dois estivermos mais calmos. Você me deve uma longa explicação. —Kirk 
inclinou a cabeça indicando Charlie e os guardas foram até ele e o seguraram 
pelos braços. Ou melhor, tentaram. Kirk tinha certeza de que eles sequer 
chegaram a tocá-lo. Um deles simplesmente caiu para trás, mas o outro foi 
violentamente jogado contra a parede, como se tivesse sido atingido por um 
raio. Ainda assim, conseguiu retomar o equilíbrio e alcançou sua arma. 

— Não! — gritou Kirk. 
Mas a ordem veio muito tarde. No momento em que o segurança 

apontava seu feiser para o rapaz, já não havia mais feiser com que disparar. 
Ele havia desaparecido, assim como Sam Ellis. Charles encarou Kirk, com 
desafio no olhar. 

— Charlie — disse o capitão — Você passou dos limites. Vá para seu 
alojamento. 

— Não. 
— Vá com os seguranças, ou eu o pegarei e levarei até lá eu mesmo. — 

ameaçou, já se encaminhando em sua direção.—Essa é sua única escolha, 
Charlie. Faça o que eu disse ou então me mande para onde quer que você 
tenha mandado o feiser e Sam Ellis. 



— Oh, está bem — disse Charlie, por fim. Kirk soltou o fôlego. — Mas 
mande-os ficar com as mãos longe de mim. 

— Eles não vão machucá-lo. Não se você fizer o que estou dizendo. 
Kirk apressou-se em convocar um reunião de informes com os oficiais 

da ponte, mas Charlie foi mais rápido: ao mesmo tempo em que os oficiais 
se reuniam, já não se encontrava um feiser sequer em qualquer parte da nave. 
Charlie fizera com que todos eles "desaparecessem". Kirk explicou o que 
estava acontecendo, suscita e soturnamente. 

— Em função disso 
— observou McCoy — é evidente que Charlie não precisou de ajuda 

alguma de qualquer thasiano. Ele podia satisfazer todas as necessidades que 
tinha. 

— Não necessariamente — contrapôs Spock. 
— Tudo o que sabemos é que ele pode fazer coisas desaparecerem, e não 

fazê-las aparecer. Admito que apenas isso já deve ter sido de grande ajuda 
para ele. 

— Quais são as chances — quis saber Kirk — de Charlie ser um 
thasiano? Ou, pelo menos, ser algo sem precedentes em termos alienígenas? 

— A possibilidade existe, — conjeturou McCoy — mas eu descartaria 
isso. Lembre-se que eu o examinei. Ele é totalmente humano, até sua última 
gota de sangue. Claro, posso ter deixado passar alguma coisa, mas ele foi 
submetido ao painel de funções biológicas; caso contrário, a máquina teria 
disparado uns dezesseis tipos diferentes de alarme. 

— Bem, ele é desumanamente poderoso, de qualquer forma — observou 
Spock. — Também é provável que seja o responsável pela destruição da 
Antares. A uma enorme distância, muito além do alcance dos feisers. 

— Que maravilha — resmungou McCoy. — Nessas circunstâncias, 
como vamos mantê-lo confinado? 

— Muito pior do que isso — emendou Kirk. — Também não podemos 
levá-lo à Colônia Cinco. Podem imaginar o que ele poderia fazer num 
ambiente normal? 

McCoy não arriscou comentários. Kirk levantou e começou a andar de 
um lado para outro. 

— Charlie é um adolescente, provavelmente humano, mas totalmente 
inexperiente em relação a outros seres humanos. Está zangado porque ele 
deseja muito as coisas e não as consegue tão rápido quanto gostaria. Ele está 
sofrendo as dores da adolescência. Ele quer ser um de nós, ser aceito, ser 
útil. Mas... eu lembro quando eu tinha dezessete anos e queria ter a 
habilidade de sumir com as coisas e as pessoas que me aborreciam, pura e 
simplesmente. É a fantasia de poder que a maioria dos meninos têm nessa 



idade. Charlie não apenas deseja. Ele pode fazê-lo. 
— Em outras palavras, a fim de garantir nossa existência, cavalheiros, 

precisamos ter certeza de que não o aborrecemos. De outra maneira... bum! 
— Aborrecimento é algo relativo, capitão — disse Spock. — E tudo vai 

depender de como Charlie estará se sentindo minuto a minuto. E, em função 
do passado dele, ou na falta de um, não temos como supor o que vai 
desagradá-lo, não importa o quão cuidadosos sejamos. Ele é a arma mais 
destrutiva da galáxia e está engatilhada. 

— Não — protestou Kirk. — Ele não é uma arma. Ele tem uma arma. 
Essa é uma diferença que podemos usar. Basicamente, ele é uma criança, 
uma criança no corpo de um homem, tentando ser um adulto. O problema 
dele é não é uma questão de malícia. É de inocência. 

— E aí está ele — disse McCoy, fingindo receptividade. 
Kirk girou sua cadeira 
para ver Charlie saindo do elevador, com um sorriso efusivo nos lábios. 
— Oi — cumprimentou a arma mais destrutiva da galáxia. 
— Eu pensei que o tinha confinado a seu alojamento, Charlie. 
— É — disse ele, com o sorriso desaparecendo. — Mas fiquei cansado 

de esperar lá dentro. 
— Está bem. Aqui está você. Talvez possa nos responder umas 

perguntas. Você foi o responsável pelo que aconteceu com a Antares. 
— Por quê? 
— Porque eu quero saber. Responda, Charlie. 
As respirações estavam em suspenso enquanto Charlie pensava a 

respeito. Finalmente, ele disse: — Sim. Havia um problema com a placa de 
absorção do gerador Nerst... Teria explodido mais cedo ou mais tarde. 

— Você poderia tê-los avisado. 
— Para quê? — perguntou Charlie, ponderada-mente. — Eles não eram 

bons comigo. Eles não gostavam de mim. Você viu quando me trouxeram a 
bordo. Eles queriam se livrar de mim. Agora não podem fazer isso. 

— E quanto a nós? 
— Ah, eu preciso de vocês. Tenho de chegar à Colônia Cinco. Mas se 

não forem bons comigo, eu vou pensar no que fazer. — O rapaz virou-se 
abruptamente e foi embora, sem qualquer razão aparente. 

McCoy enxugou o suor de sua testa. — Ufa, que bela chance você teve. 
— Não podemos ficar pisando em ovos desse jeito 
— disse Kirk. — Se cada ato, cada pergunta o irrita, nós devemos então 

fingir que essa não é a intenção. Se não, estaremos com as mãos e os pés 
amarrados. 

— Capitão — Spock interrompeu, lentamente. 



— Acha que um campo de força poderia detê-lo? Ele é esperto demais 
para aceitar ficar numa cela de prisão, mas poderíamos instalar um campo de 
força na porta de seu alojamento. Todo o circuito corre através do corredor 
principal do convés cinco e poderíamos usar isso. É uma pequena chance, 
mas... 

— Quanto tempo levaria para ficar pronto? 
— Cerca de setenta e duas horas. 
— Vão ser setenta e duas longas horas, sr. Spock. Execute — Spock 

assentiu e deixou a sala. 
— Tenente Uhura, contate a Colônia Cinco para mim. Eu quero falar 

diretamente com o governador. Tenente Sulu, estabeleça um curso para 
longe da Colônia Cinco, o bastante para nos dar tempo. Magro... 

O som de uma forte interferência e o grito de dor vindo de Uhura 
interromperam Kirk. Ela levou as mãos ao peito, tremendo convulsivamente. 
McCoy correu até a oficial, tentando controlá-la. 

— Está... tudo bem — disse ela. — Eu acho. Foi só um curto-circuito. 
Mas não havia razão para isso acontecer... 

— Provavelmente houve uma boa razão para isso — observou Kirk, 
soturnamente. — Não toque nisso até segunda ordem. Como está indo, 
Magro? 

— Queimaduras superficiais. Mas quem sabe o que vai ser na próxima 
vez? 

— Posso responder a isso — interrompeu Sulu. — Eu não consigo 
estabelecer novas coordenadas. O equipamento está operando, mas recusa 
proceder a uma mudança de curso. Estamos na direção da Colônia Cinco. 

— Eu tenho pressa — disse Charles, saindo novamente do elevador, mas 
dessa vez prestando atenção na expressão de fúria do capitão. 

— Já estou cansado disso. O que fez com o transmissor? 
—Vocês não precisam dessa comunicações sub-espaciais — explicou 

Charlie, quase que na defensiva. — Se houver algum problema, cuidarei de 
tudo. Estou aprendendo rápido. 

— Eu não quero sua ajuda. Charlie, no momento não existe nada que eu 
possa fazer para impedir sua interferência. Mas eu te digo uma coisa: você, 
realmente, está certo, eu não gosto de você. Não gosto mesmo de você. 
Agora, pare com isso. 

— Não importa — disse Charlie, friamente. — Eu não me importo se 
você não gosta de mim agora. Você vai gostar em breve. Eu vou forçá-lo. 

E, enquanto ele ia embora, McCoy começou a resmungar em voz baixa. 
— Deixe disso, Magro. Isso não vai ajudar. Tenente Uhura, apenas as 

comunicações externas estão interrompidas ou o intercom também está 



cortado? 
— O intercom está funcionando, capitão. 
— Certo, contate a ordenança Rand... Janice, eu tenho um serviço sujo 

para você... talvez o mais sujo que já te mandaram fazer. Eu quero que você 
atraia Charlie para a cabine dele... Isso. Nós estaremos monitorando, mas 
entenda que, se você provocá-lo demais, não haverá muito o que possamos 
fazer para protegê-la. Você pode recusar, se quiser; provavelmente, não vai 
funcionar. 

— Se não funcionar, — afirmou Rand — não será porque eu não tentei. 

 
Enquanto observavam os movimentos pelo monitor, Spock estava 

concentrado nos comandos que ativariam o campo de força. Janice estava 
sozinha no alojamento de Charlie e a espera parecia uma eternidade. 
Finalmente, a porta abriu-se para que Charlie entrasse e ficasse no foco do 
circuito interno, sua expressão um misto de expectativa e desconfiança. 

— Que bom que você veio até aqui. Mas eu não confio mais em 
ninguém. As pessoas são complicadas e cheias de ódio. 

— Não, não são, Você apenas não se esforça pára entender como elas se 
sentem. Você deve dar tempo a elas. 

— Então... você gosta de mim? 
— Sim, eu gosto de você. A ponto de tentar ajudá-lo. De outra modo, eu 

não teria pedido para vir aqui. 
— Isso é muito bom. Eu posso ser bom, também. Olhe. Tenho algo para 

você. 
De trás de suas costas, que já estavam visíveis para o circuito interno, ele 

tirou um botão de rosa que estava escondido. Também não existiam rosas a 
bordo da nave; a julgar por esta e por seu perfume, ele poderia fazer coisas 
aparecer da mesma maneira com que fazia desaparecer. As perspectivas não 
eram nada boas. 

— Rosa é sua cor favorita, não é? — ia dizendo Charlie. — Os livros 
dizem que todas as garotas gostam de cor-de-rosa. Azul é para meninos. 

— É... uma linda lembrança, Charlie. Mas esse não é o momento para 
galanteios. Eu preciso muito falar com você. 

— Mas você pediu para vir ao meu quarto. Os livros dizem que isso 
significa algo importante. 

Ele aproximou-se decidido, tentando tocar a face de Janice. Ela 
instintivamente desviou em direção da porta, que agora estava conectada ao 
controle remoto de Spock; mas ela não podia ver por onde estava andando e 
encontrou uma cadeira em seu caminho. 



— Não. Eu disse apenas que queria falar com você e é só isso que 
significa. 

— Mas eu só quero ser bom com você. 
Ela conseguiu livrar-se da cadeira e continuou se afastando. 
— Isso é uma norma na "Lei de Charlie" — ironizou ela. 
— O que você quer dizer? O quê? 
— A "Lei de Charlie" diz que é melhor todo mundo ser bom com 

Charlie. 
— Isso não é verdade! — reagiu ele, asperamente. 
— Não é? Onde está Sam Ellis, então? 
— Não sei onde ele está. Ele apenas se foi. Janice, eu só quem ser bom. 

Eles não me deixam ser. Nenhum de vocês deixa. Eu posso dar tudo que 
você quer. É só me dizer. 

— Certo. Então acho melhor que você deixe sair. É isso o que eu quero. 
—Mas você disse... — o rapaz engoliu em seco e tentou novamente —

Janice, eu... amo você. 
— Não, não ama. Você não sabe nem o que essa palavra significa. 
— Então me ensine — pediu, tentando alcançá-la. 
Ela estava de costas para a porta agora, e Spock apertou o botão. Os 

olhos de Charlie arregalaram-se quando a porta abriu rapidamente e Janice 
fugiu por ela. Ele correu atrás, mas o outro controle foi acionado. 

O campo de força brilhou e Charlie foi jogado de volta para dentro do 
quarto. O rapaz deteve-se por um momento, como um animal encurralado, as 
narinas dilatadas, a respiração pesada. Então disse: 

— Está certo. Está certo, então. 
Charlie adiantou-se lentamente. Kirk o acompanhava pelo monitor. Da 

segunda vez, o rapaz passou pelo campo de força como se não existisse. E 
avançou novamente contra Janice. 

— Por que você fez isso? Você nem mesmo me deixou tentar. Nenhum 
de vocês. Tudo bem. A partir de agora eu não vou mais tentar. Eu não vou 
preservar nenhum de vocês, a não ser os que eu precisar. Eu não preciso de 
vocês. 

Então houve novamente o som de uma implosão e Janice desapareceu. 
Para Kirk, o universo ficou dolorosamente nebuloso. 

—Charlie, — a voz do capitão soou rouca através do intercom, para o 
qual o rapaz olhou, atordoado. 

— Você também, capitão — disse, por fim. — O que você fez também 
não foi bom. Eu vou mantê-lo vivo por enquanto. A Enterprise não é como a 
Antares. Controlar a Antares foi fácil. Mas se você tentar me ferir de novo, 
eu farei outros do seu povo desaparecer... Estou indo para a ponte, agora. 



— Eu não posso impedi-lo. 
— Sei que você não pode. Ser um homem não é tão difícil assim. Não 

sou um homem e posso fazer tudo o que quero. Talvez eu seja o homem e 
você não. 

Kirk desligou o circuito e olhou significativamente para Spock. Depois 
de um instante, o primeiro oficial disse: 

— Se entendi bem, essa é sua última palavra. 
— É o mais próximo de onde posso chegar, tenha certeza. O campo 

reagiu bem da segunda vez? 
— Não. Charlie passou por ele tão facilmente quanto um raio de luz. 

Ainda mais fácil... eu poderia parar um raio de luz, se conhecesse sua 
freqüência. Aparentemente, existem poucas coisas que ele não pode fazer. 

— Com exceção de controlar a nave... e levá-la à Colônia cinco sozinho. 
— Pouco consolo. 
A conversa foi interrompida com a entrada de Charlie. Altivamente, sem 

uma palavra, foi até o painel de navegação e acenou para Sulu deixar o 
lugar. Depois de um breve olhar de consulta a Kirk, o navegador levantou 
obedientemente e deu espaço para Charlie sentar-se e começar a mexer nos 
comandos. A nave sofreu uma guinada leve e ele espalmou as mãos sobre o 
painel. 

— Mostre-me o que fazer — ordenou autoritário para Sulu. 
— Isso leva anos de treinamento. 
— Não discuta comigo. Apenas me mostre. 
— Vá em frente. Mostre a ele — autorizou Kirk. — Talvez ele nos 

exploda a todos. É melhor do que deixá-lo solto na Colônia Cinco... 
— Capitão Kirk — interrompeu Uhura. — Estou captando sinais 

externos; um canal subespacial. Nave a nave, eu acho. Mas está apenas nos 
instrumentos, eu não posso ouvir. 

— Não existe nada aí 
— cortou Charlie. 
— Capitão? 
— Eu sou o capitão! 
— A voz de Charlie fez Kirk ter súbita certeza de que ele estava 

amedrontado. E que, de modo ainda mais inexplicável, a Enterprise devia 
atender àquele chamado inesperado. 

— Charlie, você está criando essa mensagem... ou está bloqueando uma 
que está chegando? 

— Esse é o meu jogo, senhor Kirk. Você tem de descobrir. Como você 
disse... é assim que o jogo é jogado. — Ele deixou a estação de navegação e 
dirigiu-se a Sulu. — Você pode assumir agora. Eu estabeleci curso para a 



Colônia Cinco de novo. 
O rapaz não tinha condições de fazer nada em tão pouco tempo de posse 

dos controles. Provavelmente, o curso originalmente estabelecido 
permanecia inalterado. Mas, de qualquer modo, a situação já era ruim; a 
Colônia Cinco estava agora a doze horas de distância. 

As mãos de Charlie ainda tremiam. 
—Tudo bem, Charlie, esse é seu jogo... mas o jogo acabou. Eu não acho 

que você consiga continuar com ele. Eu acho que você já está no seu limite e 
já não consegue fazer muito mais. Mas vai ter de fazer. E comigo. 

— Eu poderia ter feito você desaparecer antes. Não me obrigue a fazer 
isso agora. 

— Não se preocupe. Você já tem minha nave. Eu a quero de volta. E eu 
quero de volta minha tripulação intacta, também. Nem que eu tenha de 
quebrar seu pescoço para conseguir isso. 

— Não me provoque — sussurrou Charlie. — Não me provoque! 
De repente, uma intensa onda de dor jogou Kirk ao chão. O capitão não 

pode deixar de gritar. 
— Sinto multo,— disse Charlie, suando, angustiado. — Eu sinto muito... 
O transmissor subespacial emitiu um ruído alto e, de repente, começou a 

expedir um código inteligível. Uhura correu para sua estação. 
— Pare com isso! — gritou Charlie. — Eu já disse, Pare com isso! 
A dor parou; Kirk estava livre. Depois de um segundo de hesitação para 

certificar-se de que tudo estava normal, o capitão colocou-se de pé. Spock e 
McCoy correram até ele. 

— O painel está liberado — anunciou Sulu, ao fundo. — A navegação 
está respondendo. 

Charlie afastou-se de Kirk, choramingando. Ele, que queria ser o capitão 
de alguma coisa, agora não o era nem de sua própria alma. Kirk o fitou num 
misto de expectativa e admiração. 

Num flash, Janice Rand apareceu na ponte, procurando apoio com as 
mãos para ficar em pé. Seu rosto estava pálido e perturbado, mas não havia 
ferimentos visíveis. 

Outro flash. 
— Foi uma tremenda queda, Jim—disse Sam Ellis, também irrompendo 

na ponte. — Da próxima vez, é melhor... hei! O que é isso?! 
— Mensagem sendo recebida—alertou Uhura. — Nave identificando-se 

como de Thasus. 
Com o grito de um animal em pânico, Charlie caiu e começou a socar o 

chão com os punhos. 
— Não os ouça! Não os ouça! Não, não, por favor! Eu não posso mais 



viver com eles! 
Kirk o observou impassível. O garoto que os tinha subjugado e 

manipulado estava desabando aos poucos, diante de seus olhos, desabando 
aos poucos. 

— Você são meus amigos. Vocês disseram que eram meus amigos. 
Lembram-se... quando vim a bordo? — Ele buscou piedade junto a Kirk. — 
Levem-me para casa, a Colônia Cinco. É o tudo o que quero... é o que eu 
quero de verdade! 

— Capitão — chamou Spock, sua voz sempre desapaixonada. — Algo 
está acontecendo. Parece uma materialização. Observe. 

Kirk voltou seus olhos em direção a Spock e, depois, para o lugar onde 
algo começava a materializar-se na ponte. Nem mesmo Spock conseguia 
uma boa definição. Era a figura de um homem com uns dois terços de 
estatura normal, ligeiramente acima do peso médio, lutando para obter 
solidez. Sua imagem oscilava em cores alternadas, com uma aura de 
luminosidade a seu redor. Por um momento, mostrou-se como uma 
gigantesca face humana; em seguida, não parecia nem remotamente humano, 
para depois surgir como a visão distorcida de uma enorme construção. Não 
parecia capaz de manter nenhum dos estados por muito tempo. 

E então falou. A voz era profunda e ressonante. Originava-se não da 
aparição, mas do transmissor subespacial; como a aparição, no entanto, não 
conseguia manter um padrão e alternava ruídos e sons, como se estivesse 
fora de controle. 

— Nós lamentamos por esse problema. Nós compreendemos tardiamente 
que o menino já não estava mais conosco. Procuramos por ele um longo 
tempo até encontrá-lo, mas viagens espaciais já não são utilizadas entre nós; 
estamos consternados que essa fuga tenha custado a vida daqueles a bordo 
da primeira nave. Nós não os ajudamos porque estava fora do nosso alcance; 
mas estamos devolvendo seu povo e as armas intactos. Agora tudo será 
como antes. Não há nada a temer; nós o temos sob controle. 

— Não! — Charlie estava chorando convulsiva-mente. Erguendo-se do 
chão, ele foi agarrar o braço de Kirk. — Não farei de novo. Por favor, eu 
serei bom. Nunca, nunca farei de novo. Eu lamento pela Antares, eu lamento 
muito. Por favor, deixe-me ficar com vocês, por favor! 

— Oh, oh — retrucou McCoy. — E por falar na chegada da Cavalaria... 
— Não é tão fácil assim — disse Kirk, olhando diretamente para a 

estranha formação — um thasiano? — diante dele. 
— Charlie destruiu a outra nave e deve ser punido por isso. Mas graças a 

vocês, os outros danos foram reparados. Além disso, ele é um ser humano. 
Pertence ao nosso povo. 



— Está maluco, Jim — censurou McCoy. 
— Cale-se, Magro. Charlie é humano. Um processo de reabilitação vai 

transformá-lo em um de nós, reuni-lo a nosso povo. Devemos isso a ele, se 
ele puder ser ensinado a não usar seu poder. 

— Demos a ele esse poder — explicou a aparição — para que pudesse 
sobreviver. Não pode ser retomado ou ignorado. Ele o usará; não pode 
ajudar a si mesmo. Ele destruiria vocês e sua raça e vocês seriam forçados a 
destruí-lo para salvar a si mesmos. Nós oferecemos uma vida a ele. 

— Ah, muito obrigado! — insistiu Kirk. — Vocês estão é oferecendo 
uma prisão a ele... isso nem mesmo é uma meia vida. 

— Sabemos disso. Mas há muito o dano foi causado e agora nós só 
podemos fazer algo pelo que restou. Já que somos os culpados, devemos 
tomar conta dele. Venha, Charles Evans. 

— Não deixem! — gritou Charlie. — Não deixem que me levem! 
Capitão! Janice! Vocês não entendem, eu nem mesmo posso tocá-los... 

O rapaz e o thasiano desapareceram da ponte, no mais profundo silêncio. 
O único som remanescente era a variada freqüência de ruídos característicos 
da Enterprise. 

E o som de Janice Rand soluçando, como uma mulher chora o filho 
perdido. 



Sobre o episódio 
 
A tragédia do jovem Charlie enquadra-se perfeitamente bem em um dos 

temas preferidos de Star Trek, o do "poder absoluto que corrompe 
absolutamente", principalmente quando um ser humano adquire poderes 
divinos, como foi mostrado em Onde Nenhum Homem Jamais Esteve. 

A situação fica mais delicada quando esses poderes são adquiridos por 
um adolescente, um jovem rapaz com problemas de auto-aceitação e tão 
despreparado para a vida humana quanto para sua condição superior. 

Esse elemento dá a chance ao personagem de Kirk apresentar sua faceta 
paternal e exibir sua figura de autoridade, apesar de o capitão mostrar-se 
meio sem jeito ao verse às voltas com os problemas adolescentes de Charlie. 
Para um século teoricamente tão avançado, Kirk fica muito constrangido ao 
explicar as coisas do sexo, como também foi mostrado em outro episódio, 
Fruto Proibido. 

Charlie Evans foi a primeira criação de D.C. Fontana, que era secretária 
de Gene Roddenberry, virou sua roteirista e acabou sendo a grande 
responsável por insuflar vida aos personagens que ex-patrão concebeu no 
papel. 

O primeiro rascunho de roteiro de O Estranho Charlie apresentava, na 
realidade, o mesmo conceito do roteiro final, com algumas diferenças 
interessantes. No primeiro rascunho, Charlie forçava uma jovem ordenança a 
ficar de joelhos, desapontado pelo fato dela não assemelhar-se com a 
ordenança Rand. McCoy mostrou grande alegria pelo fato do capitão Kirk 
tentar ensinar ao jovem Charlie os fatos da vida. A tenente Uhura, neste 
roteiro, teve uma talentosa performance, imitando todos os membros da 
tripulação na sala de recreações. 
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O Equilíbrio do Terror 
 

 
 

Quando o ataque romulano começou, o capitão James Kirk estava na 
capela da nave, esperando para oficializar um casamento. 

Ele poderia, obviamente, declinar dessa tarefa. Mas, em primeiro lugar, 
era o único homem a bordo com poderes para realizar tal cerimônia, e, além 
disso, os noivos faziam parte da tripulação da nave: o especialista em armas 
Robert Tomlinson e a também especialista em armas, segunda classe, 
Ângela Martine. 

O pensamento de recusar realizar a cerimônia, no entanto, jamais passou 
pela cabeça do capitão. Viajar entre as estrelas, mesmo a velocidades 
próximas à da luz, era um processo desgastante. Ninguém podia ignorar a 
necessidade de relações humanas normais em tão prolongada aventura, a 
menos que se fosse um militar burocrata ou um tolo, e Kirk não se 
considerava nenhuma das duas coisas. 

Além do mais, nada poderia ser mais simbólico do que um casamento a 
bordo da Enterprise. Por causa das vastas distâncias e dos lapsos de tempo 
envolvidos, as naves estelares eram, efetivamente, o único elo de ligação 
entre planetas civilizados. Mesmo o rádio interestelar, que era um meio 
muito mais rápido, estava sujeito a uma dúzia de diferentes interferências, 
sem falar que, em termos de relacionamento humano, era uma forma de 
contato muito frustrante. Na realidade, as naves estelares eram tão eficientes 
quanto abelhas trabalhadoras, pois carregavam suprimentos, medicamentos, 
conhecimento técnico, notícias de casa e, acima de tudo, a visão e o toque de 
outras pessoas. 

Era justamente por todas essas razões que existia uma capela a bordo da 
Enterprise. Arquiteta na esperança de não ofender suscetibilidades religiosas 
(ou, como a propaganda oficial dizia, "para comportar a fé de todos os 
planetas", uma tarefa obviamente impossível), a capela foi simplificada ao 
máximo e desprovida de todo e qualquer símbolo. Sua existência, no 
entanto, evidenciava que a Enterprise em si era um verdadeiro mundo, assim 
como também reconhecia os impulsos religiosos vividos de forma atemporal 
por todos os seres humanos. 

O noivo já estava lá quando Kirk chegou, assim como estava uma meia 
dúzia de tripulantes, falando em sotto você. Por perto, estava também o 
engenheiro-chefe Scott ajustando uma pequena câmera de vídeo, pois a 



cerimônia ia ser transmitia tanto pelo circuito interno, como para fora da 
nave, através dos satélites de observação na Zona Neutra de Rômulo-Remo. 
Scott podia muito bem ter designado um de seus homens para providenciar a 
instalação, mas fizera questão de, ele mesmo, contribuir para a solenidade da 
ocasião, como se fosse seu presente para a noiva. Kirk não pode deixar de 
sorrir por causa disso. Hoje a nave estava completamente tomada de 
elementos simbólicos. 

—Tudo sob controle, Scotty? 
— Não posso responder pelo noivo, senhor, mas de resto está tudo certo. 
— Muito bom. 
O sorriso desapareceu do rosto de Kirk enquanto se dirigia ao altar de 

estilo ecumênico; o fato de realizar a cerimônia tão perto da Zona Neutra o 
deixava de certa forma preocupado. Os romulanos já haviam sido inimigos 
formidáveis, mas há cinqüenta anos, desde que a Zona Neutra fora fechada 
para o sistema Rômulo-Remo, não se ouvia falar deles. No entanto, pensou 
Kirk, mesmo que eles estivessem tramando alguma coisa escusa do lado de 
lá, por que iriam escolher justamente esse momento para fazer algo, ainda 
mais com uma nave estelar de respeito estando tão perto? 

Scott, que estava terminando de instalar a câmera, arrumou o cabelo 
quase que sem sentir, afinal era ele quem ia conduzir a noiva ao altar. O 
intercom começou a transmitir uma música suave — Kirk deduziu que fosse 
uma escolha mais tradicional, uma vez que não conseguia identificar a 
melodia — e Ângela entrou, acompanhada de sua dama de honra, a 
ordenança Janice Rand. Scott ofereceu a ela seu braço. Tomlinson e seu 
padrinho já estavam em posição. Kirk pigarreou para limpar a garganta. 

Nesse momento, os alarmes da nave começaram a soar. 
Ângela empalideceu. Como ela era nova a bordo, ainda não tinha ouvido 

o som dissonante do alerta vermelho, mas obviamente sabia do que se 
tratava. A voz da oficial de comunicações Uhura encheu o lugar: 

— Capitão Kirk para a ponte! Capitão para a ponte! 
Kirk já havia deixado o lugar, em passo acelerado. 

 
Spock, o primeiro oficial, estava junto à estação da tenente Uhura 

quando Kirk e seu engenheiro-chefe chegaram à ponte. Spock, o fruto do 
casamento de uma mulher terráquea e um homem de Vulcano — não o 
imaginário décimo terceiro planeta do sistema solar, mas um planeta de 40 
Eridani — , não tinha emoções humanas, e a tenente Uhura também 
demonstrava uma impassividade quase profissional; mesmo assim, havia um 
clima de tensão no ar. — O que é que há? — perguntou Kirk. 



— É o comandante Hansen, do posto-satélite quatro-zero-dois-três — 
informou Spock. — Eles captaram sinais de intruso na Zona Neutra. 

— Identificação? 
— Nenhuma ainda, mas o padrão do motor é moderno. Aparentemente 

não é uma nave romulana. 
— Desculpe-me, sr. Spock — disse uma voz vinda do painel de 

comunicação. — Estava ouvindo o senhor. Nós temos visual agora. A nave é 
moderna, sim, mas a aparência é romulana. 

Kirk inclinou-se sobre o painel. —Aqui é o capitão Kirk. A nave está 
ameaçando vocês, Hansen? 

— Afirmativo. E não responde às mensagens. Pode nos ajudar, capitão? 
Vocês são a única nave estelar no setor. 

— Afirmativo. 
— Estamos estimando a aproximação visual deles às... — a voz de 

Hansen sumiu por um momento. — Lamento, acabamos de perdê-los. Sumiu 
de nossa tela. 

— É melhor transmitir as imagens de seu monitor. Tenente Uhura, 
transfira para nossa tela principal. 

Por um momento, a tela central da ponte mostrou apenas o panorama de 
estrelas, mas, em seguida, exibiu uma certa nebulosidade ao fundo. Então, de 
repente, a estranha nave estava lá. Superficialmente, ela lembrava muito o 
estilo da Enterprise, um disco em forma de cúpula, que estava se 
aproximando pela beirada da tela, embora, obviamente, estivesse chegando 
próximo ao satélite e não da Enteprise. Seu tamanho, no entanto, era 
impossível de ser calculado sem uma estimativa de distância. 

—Magnificência total, tenente Uhura. 
A nave misteriosa parecia avançar cada vez mais. Scott fez uma gesto 

silencioso e Kirk concordou. Através da imagem ampliada, era possível ver 
sinais de identificação inquestionáveis: a silhueta sugerindo uma ave de 
rapina com as asas semi-abertas. Nave romulana, sem dúvida. 

Do posto S-4023, a voz de Hansen soou urgente: — Pegamos, de novo! 
Capitão Kirk, você pode ver... 

—Nós estamos vendo. 
A tela, no entanto, exibiu um clarão branco e, então, ficou embaçada. 

Uhura virou o rosto devido à intensidade do brilho. Kirk piscou, também 
incomodado pela luz, e inclinou-se para frente, tenso. 

A nave alienígena havia disparado uma espécie de torpedo de luz intensa 
e cegante. Movendo-se com curiosa precisão, embora com um padrão de 
expansão aparentemente errático, a massa de energia disparada ofuscou as 
câmeras de captação do posto S-4023, assim como parecia querer engolir a 



Enteprise. 
— Ela abriu fogo! — gritou Hansen. — Nossa tela está falhando... nós 

estamos... 
A tela da Enterprise foi inundada pela luminosidade destrutiva de um 

novo disparo. Os alarmes começaram a soar freneticamente e então 
cessaram. 

— Postos de batalha — disse Kirk a Uhura. — Alerta geral, sr. Spock, 
em frente para interceptar. 

 
Ninguém jamais vira um romulano vivo. Era quase certo também que 

"romulano" não era o nome que eles davam a si mesmos. Evidências 
fragmentadas e pinçadas em meio ao rastro de destruição deixado há setenta 
e cinco anos, depois que vieram do sistema Rômulo-Remo com suas 
intenções violentas, sugeriam que eles sequer eram nativos de seu planeta. A 
raça curiosamente usava o nome que os terrestres haviam adotado por mera 
convenção. Alguns poucos corpos recolhidos do espaço durante a guerra que 
travaram provaram que eles eram humanóides, mas com características mais 
vulcanas do que terráqueas. Os especialistas achavam que os romulanos 
haviam se estabelecido no planeta ao qual chegaram oriundos de uma 
migração em massa, depois de terem sido rejeitados pela facção menos 
militarista de seu povo, que provavelmente estabelecera os alicerces de uma 
sociedade pacífica. Rômulo-Remo, planetas gêmeos orbitando uma estrela 
anã branca, acabaram providenciando um lar para uma raça que enfrentava 
dificuldades por ela mesmo criada. 

Mas tudo isso era mera especulação, sem o menor fundamento histórico. 
As espécies vulcanóides que faziam parte da Federação alegavam nada saber 
a respeito; e os próprios romulanos jamais permitiram que seus prisioneiros 
fossem pegos — o suicídio, aparentemente, fazia parte de sua tradição 
militar. A única coisa que se sabia era que os romulanos haviam zarpado de 
seu pequeno sistema planetário em primitivas e desajeitadas naves. Naves 
que deveriam ser insignificantes para a frota da Federação, mas que 
acabaram levando vinte e cinco anos para voltar a seu mundo adotado — 
vinte e cinco anos de uma guerra sem misericórdia para ambos os lados. 

A Zona Neutra, com sua rede de satélites de observação, foi instaurada 
ao longo do sistema Rômulo-Remo depois disso, e desde então, passou a 
sofrer uma severa vigilância. Por cinqüenta anos, no entanto, nada mais 
aconteceu, nem mesmo um sinal foi captado, muito menos uma nave. Talvez 
os romulanos estivessem ainda sarando suas feridas e aperfeiçoando sua 
tecnologia e suas armas — ou talvez eles tivessem aprendido a lição e 



desistido — ou talvez estivessem apenas cansados, decadentes... 
Suposições. Uma coisa também era certa: hoje, eles, ou uma de suas 

naves, haviam decidido aparecer de novo em cena. 

 
A tripulação da Enterprise assumiu seus postos com tanta eficiência que 

seria difícil para uma pessoa de fora acreditar que a maioria dos tripulantes a 
bordo jamais ouvira sequer um disparo em batalha. Até o casal de noivos já 
estava em sua estação de armas, tensos, mas tão preparados para enfrentar 
esse momento de destruição quanto estavam determinados em participar de 
um ato criação poucas horas antes, na cerimônia que fora interrompida. 

Mas não havia nada em que disparar no momento. Na ponte, Kirk já 
ocupava a cadeira do capitão, ladeado por Spock e Scott. Sulu estava em seu 
posto de piloto; o segundo oficial Stiles era o navegador. Tenente Uhura, 
como sempre, estava no painel de comunicações. 

— Nenhuma resposta dos satélites quatro-zero-dois-três, dois-quatro ou 
dois-cinco — informou ela. — Nenhum traço indicando que eles ainda estão 
em órbita. Os demais postos estão 

em posição. Sem sinais de nave invasora. Leituras dos sensores normais. 
Zona Neutra, zero. 

— Diga a eles para ficar alertas e reportar qualquer anormalidade. 
— Sim, senhor. 
— Entrando na área do posto quatro-zero-dois-três - informou Sulu. 
— Tenente Uhura? 
— Nada, senhor. Não... estou captando um efeito de halo. Destroços, eu 

acho. Metais, ainda se espalhando. O ponto de radiação é, obviamente, o 
local onde estava o satélite. Estou efetuando uma checagem com o 
computador, mas... 

— Não há do que ter dúvidas — disse Kirk, soturnamente. — Eles 
conseguiram um pouco mais de know-how do que tinham há cinqüenta 
anos... e isso não me surpreende muito. 

— Que arma era aquela, afinal de contas? — perguntou Stiles, 
inconformado. 

— Vamos examinar antes de fazer suposições. Sr. Spock, use o raio-
trator para trazer um daqueles destroços. Eu quero análise completa — 
espectral, testes de resistência, difusão de raio-X, micro-químico, o de 
sempre. Sabemos com que material é construído o satélite. Quero saber 
como ele ficou agora... e quero algumas especulações dos laboratórios sobre 
como isso aconteceu. Entendido? 

— É claro, senhor — respondeu o primeiro oficial. A resposta, se tivesse 



partido de qualquer outra pessoa, poderia ser encarada de forma irônica ou 
até mesmo desrespeitosa. Mas, para o vulcano, era simplesmente a 
constatação de um fato. Já estava no intercom, em contato com o laboratório. 

— Capitão — chamou Uhura. Sua voz estava estranha. 
— O que é? 
— Estou pegando algo. Uma massa em movimento. Nada mais. Nada no 

visual, nem no radar. Sem radiação. Nada, a não ser uma variação De 
Broglie no computador. Pode ser algo muito pequeno e condensado, ou algo 
muito grande e difuso, como um cometa. Mas os traços não são iguais para 
nenhum dos dois. 

— Navegador? 
— Existe um cometa nas proximidades, parte do sistema Rômulo-Remo 

— informou Stiles, prontamente. — Posição nove-sete-três, distância um 
ponto três horas-luz, curso convergente... 

— Já captei esse cometa há algum tempo — interrompeu Uhura. — 
Agora é outra coisa. Sua velocidade relativa para nós é de meia hora-luz, em 
direção a Zona Neutra. É algum tipo de campo eletromagnético... mas não 
um tipo que já tenha visto. Estou certa de que não é natural. 

— Não, não é — concordou Spock, na mais completa calma, como se 
apenas estivesse comentando o tempo. — É uma tela de invisibilidade. 

Stiles soltou um riso curto, mas Kirk sabia de longa experiência que seu 
primeiro oficial meio-vulcano jamais fazia afirmações desse tipo sem estar 
apoiado em dados concretos. Spock era estranho pelos padrões humanos, 
mas tinha uma mente extraordinária. — Explique. 

— O curso leva à nave que atacou o último posto de observação, não o 
que estamos captando agora, mas o quatro-dois-cinco. Toda a órbita segue 
padrão Hohmann D em curso de interceptação com Rômulo. O computador 
já demonstra isso. 

— Tenente Uhura? 
— Checado — confirmou, relutante. 
— Segundo: o comandante Hansen perdeu a nave inimiga de vista 

quando ela estava bem de frente para ele. E não reapareceu até um instante 
antes de realizar o ataque. Então desapareceu de novo e não mais a vimos. 
Terceiro: teoricamente, a coisa é possível, mesmo para uma nave do 
tamanho da Enterprise, se você desviar todo a força para isso; dessa forma, 
você fica visível se precisar de força para seus feisers, ou qualquer outra 
arma de energia. 

— E quarto: besteira — comentou Stiles. 
— Nem tanto, sr. Stiles — observou Kirk. — Isso explicaria porque 

apenas uma nave romulana teria se aventurado através da Zona Neutra, bem 



debaixo do nariz da Enteprise. Os romulanos devem pensar que eles agora 
podem nos pegar e enviaram uma sonda para se certificar. 

—Trata-se de uma série muito longa de conclusões, senhor — disse 
Stiles, polidamente. 

— Estou ciente disso. Mas é o melhor que nós temos no momento. Sr. 
Sulu, marque curso e velocidade segundo os dados da tenente Uhura, e 
acompanhe movimento por movimento. Mas sob circunstância alguma 
penetre na Zona Neutra sem minha ordem direta. Uhura, cheque todas as 
freqüências atrás de uma onda portadora, um padrão de motor, qualquer tipo 
de transmissão além dessa onda De Broglie... em particular, veja se você 
pode detectar algum bate-papo entre naves ou com o planeta natal. Sr. Spock 
e sr. Scott, quero vê-los na sala de reuniões para revisar o que sabemos sobre 
os romulanos. É melhor chamar o dr. McCoy, também. Alguma pergunta? 

Não havia perguntas. 

 
O encontro na sala de reuniões ainda estava em andamento quando 

Spock foi chamado ao laboratório. Tão logo ele saiu, o ambiente tornou-se 
mais informal; nem Scott, nem McCoy gostavam muito do vulcano, e 
mesmo Kirk, embora admirasse o valor de seu primeiro oficial, não ficava 
inteiramente à vontade em sua presença. 

— Você quer que vá embora também, Jim? — perguntou McCoy. — 
Talvez você queira um tempo sozinho para pensar. 

— Eu penso melhor com você por aqui, Magro. Você também, Scotty. 
Estamos com um problema sério. Temos gente de metade dos planetas da 
Federação patrulhando a Zona Neutra. Se nós a atravessarmos com uma 
nave estelar e sem uma causa justa, talvez tenhamos de nos preocupar com 
mais coisas do que apenas romulanos. É assim que começa uma guerra civil. 

— E a perda de três satélites não é uma causa justa? — perguntou Scott. 
— Diria que sim, mas o que precisamente atingiu aqueles satélites? Uma 

nave romulana, é o que achamos. Mas podemos provar? Bem, não, afinal, a 
coisa é invisível. Mesmo o Stiles teve de rir, e está do nosso lado... Os 
romulanos estavam atrás de nós em tecnologia da última vez que os vimos... 
eles só foram tão longe naquela guerra porque, além da vantagem da 
surpresa, contavam com a estratégia da selvageria. Agora, de repente, eles 
têm uma nave tão boa quanto a nossa, mais um escudo de invisibilidade. É 
difícil de acreditar. 

— Por outro lado, senhores... por outro lado, enquanto estamos aqui 
debatendo a questão, podem estar preparados para nos atacar. Estamos à 
beira de uma guerra: estaremos perdidos se dermos o primeiro passo, 



estaremos perdidos se não. A porta abriu e Spock entrou. — Senhor... 
— Certo, sr. Spock. Manda ver. 
Spock estava carregando uma pilha de papéis, que trazia junto a seu 

corpo preso por um braço, enquanto o outro estava livre, apesar de sua mão 
estar cerrada, como que guardando algo. A expressão do vulcano nada 
revelava, mas havia algo em sua postura que evidenciava tensão. 

— Aqui estão as análises dos destroços. Não perderei tempo com 
detalhes, a menos que os senhores desejem. O cerne da questão é que a arma 
romulana que vimos ser usada em S-4023 parece ser um dispositivo de 
implosão molecular. 

— O que isso significa? — perguntou McCoy, ríspido. 
Spock ergueu a mão que estivera fechada e lentamente espalhou sobre a 

mesa um pó brilhante e metálico. 
—A arma satura o metal. Instantaneamente. Os cristais de metal perdem 

a coesão e colapsam em poeira... como isso aqui. Depois disso, tudo contido 
no metal também explode, porque já não faz parte da matéria principal. 
Acredito que esteja claro, dr. McCoy. Pois se não estiver, eu posso explicar 
de novo. 

— Diabos, Spock... 
— Calado, Magro — interferiu Kirk, cansado. — Sr. Spock, sente—se. 

Agora, escutem. Nós não estamos em posição de lutarmos entre nós. 
Evidentemente estamos numa situação pior do que imaginávamos. Se os 
fatos que temos são verdadeiros, os romulanos têm mesmo um escudo de 
invisibilidade e uma arma pelo menos comparável às nossas. 

— E muitas vezes superior — corrigiu Spock. — Pelo menos, em 
algumas situações. 

— Essas duas engenhocas — disse McCoy — podem ser muito bem 
coisa da imaginação do sr. Spock. É uma interpretação dos fatos que está nos 
levando ao pânico. 

— Não existe outra interpretação disponível no momento — observou 
Kirk — Alguém discorda? Certo. Então vamos ver o que podemos fazer. 
Scotty, com o que podemos contar, caso as invenções dos romulanos sejam 
verdadeiras? Não temos como ficar invisíveis e não podemos servir de alvo 
fácil para um atacante invisível. Aonde isso nos leva? 

— Estamos bem armados, somos rápidos e manobráveis — disse o 
engenheiro. — Além disso, eles não ficam totalmente invisíveis; a tenente 
Uhura pode captar as ondas De Broglie deles enquanto se movem. Isso 
significa que podem estar operando à força total bem nesse momento, apenas 
mantendo distância e permanecendo invisível. Suponho que não saibam que 
nosso sensores podem detectá-los. 



— O que significa que podemos escapar deles e saber, 
aproximadamente, o que eles estão fazendo. Mas não podemos superá-los ou 
vê-los. 

— É o que parece até o momento — concluiu Scott. — É um bom 
equilíbrio de poder, eu diria. Mais do que muitos comandantes podem contar 
numa situação de batalha. 

— Isso não é uma situação de batalha, nem mesmo é um pequeno 
conflito. É o limiar de uma guerra interestelar. Não podemos cometer erros. 

— A única certeza que temos são os dados a nossa disposição, senhor — 
disse Spock. 

— Você tem tanta certeza disso, afinal de... — ia dizendo McCoy, 
quando o intercom tocou. 

— Capitão Kirk — chamou a voz melodiosa de Uhura. 
— Prossiga, tenente — Kirk estava sentindo suas mãos suadas. 
— Consegui captar a nave romulana. Ainda não está visível, mas estou 

pegando vozes. 

 
Até McCoy correu com eles para a ponte, onde, através do painel central 

de comunicações, era possível ouvir um estranha e abafada conversação, 
interrompida a todo momento por estática. Em seu todo, era completamente 
ininteligível. As vozes soavam dissonantes e muito pouco humanas; mas isso 
poderia ser apenas a sensação de estranheza causada pelo som de uma 
linguagem desconhecida. 

A oficial de comunicações estava concentrada em seus instrumentos. 
Suas finas mãos estavam pousadas delicadamente sobre os controles, 
acompanhando o ir e vir das vozes, tentando manter a transmissão estável. 
Junto a ela, um gravador registrava a confusa conversação para que pudesse 
ser, mais tarde, analisada. 

— Isso parece estar vindo do sistema de comunicações internas deles. É 
um sinal fraco, com alta impedância e modulação pulsada. Vale a pena 
checar que tipo de campo veicula esse sinal, que tipo de espectro de 
filtragem mostra... oh, droga... não, localizei de novo. Scotty, é você que está 
respirando bem no meu pescoço? 

— Claro que sim, minha querida. Precisa de alguma ajuda? 
— Coloque o computador para trabalhar nesse padrão de onda para mim. 

Meus pulsos já estão doendo. Se pudermos detectá-la, talvez consigamos 
uma imagem. 

Os dedos de Scott já manipulavam os botões do computador. Um pouco 
depois, o volume da conversação estabilizou-se, e Uhura recostou-se em sua 



cadeira, sacudindo seus dedos doloridos no ar. Mesmo assim, ela não parecia 
estar mais relaxada. 

— Tenente — disse Kirk. —Você acha que pode mesmo conseguir 
captar alguma imagem com essa transmissão. 

— Não sei por que não — disse ela, inclinando para frente de novo. — 
Com um pouco de sorte, um sinal dessa intensidade é como marcar o 
caminho com pedrinhas. Eles podem ficar invisíveis, mas deixam um monte 
de rastros. Bom, pelo menos vamos tentar... 

Mas nada estava acontecendo. Stiles aproximou-se silenciosamente e 
assumiu o computador de Scott, sempre observando Spock com cuidado. 
Spock aparentemente não notara sua atitude. 

— Tudo isso é muito engraçado — disse McCoy, quase que para si 
mesmo. — Esse pessoal estava atrasado um século em relação a nós, bem 
quando o despachamos de novo para a casa deles. Mas agora a nave deles é 
tão boa quanto a nossa. Até parece com a nossa. E aquela arma... 

— Fique quieto um minuto, por favor, dr. McCoy — pediu Uhura. — 
Estou começando a pegar algo. 

— Sulu — disse Kirk. 
— Alguma mudança no curso deles? 
— Nenhuma, senhor. Ainda direto para casa. 
— Que maravilha! — vibrou Uhura. — Aqui está! 
A tela principal iluminou-se. Evidentemente, pensou Kirk, a imagem 

estava sendo captada de algum tipo de monitor instalado a bordo da sala de 
controle da nave romulana. Isso era estranho; embora a Enterprise tivesse 
monitores espalhados por toda a nave, não existia um na ponte, afinal, quem 
iria querer vigiar o capitão? 

Três romulanos estavam visíveis na tela e pareciam concentrados em 
seus equipamentos, com as luzes emitidas ocultando suas faces. Eles 
também pareciam mais ou menos humanos; homens magros, faces morenas, 
vestidos em uniforme militar, cheio de emblemas. O severo tom 
avermelhado das anteparas pareciam acentuar a impassividade do ambiente. 
Todos usavam um pesado capacete. 

Mais ao fundo, estava um homem que parecia ser o oficial comandante, 
também ocupado com instrumentos. Comparado com a ponte da Enterprise, 
essa sala de controle parecia bem apertada. Grandes conduítes podiam ser 
vistos acima de suas cabeças, e estavam até mesmo ao alcance das mãos. 

Tudo isso, contudo, foi notado num instante e imediatamente ignorado. 
A atenção de Kirk estava toda voltada para o comandante. Seu uniforme era 
branco e estranhamente menos condecorado que o de seus oficiais. E, ainda 
mais importante, não usava capacete. Além do mais, do ângulo em que 



estava, o que se podia ver pelo formato de suas orelhas é que elas eram 
afiadas até mesmo para os padrões do sr. Spock. 

Sem tirar os olhos da tela, Kirk podia sentir todos na ponte olharem para 
o meio-vulcano. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo vibrar dos 
motores e as palavras romulanas ao fundo. Foi quando Stiles falou algo, 
aparentemente para si mesmo. 

— Já vi tudo. Eles conseguiram o design de nossas naves através de 
espiões. Eles podem se passar por nós... ou por alguns de nós. 

Kirk fingiu não ter prestado atenção na observação. Talvez fosse apenas 
um comentário de desabafo do navegador, mas, no momento, Kirk não 
estava com tempo para pensar nisso. 

— Tenente Uhura, quero os computadores de lingüística e criptografia 
trabalhando em cima dessa linguagem. Se pudermos decodificá-la... 

Stiles voltou a resmungar, ainda de forma não muito compreensível, mas 
tão alto quanto antes. Dessa vez, não era possível ignorar. 

—Não ouvi direito, sr. Stiles — disse Kirk. 
— Estava falando comigo mesmo, senhor. 
— Faça-o em voz alta. Eu também quero ouvir. 
— Não foi intencional... 
— Repita — ordenou Kirk, enfatizando cada sílaba da palavra. Todos 

estavam observando Kirk e Stiles, menos Spock, embora a cena exibida pela 
tela já não despertasse tanto interesse nem mesmo para o vulcano. 

— Certo — disse Stiles. —Estava apenas pensando que o sr. Spock 
provavelmente poderia fazer a tradução muito mais rápido do que os 
computadores. Afinal de contas, é gente dele. É só olhar para ver isso. Nós 
todos podemos ver isso. 

— Isso é uma acusação? 
Stiles respirou profundamente. — Não, senhor. É apenas uma 

observação. Não pretendia torná-la pública e, se não for de utilidade, eu a 
retirarei. Mas acho que é o tipo de observação que todos aqui estavam 
fazendo em silêncio. 

— Suas desculpas não me satisfazem. Contudo, desde que a questão foi 
levantada, vamos analisá-la. Sr. Spock, o senhor entende a linguagem que 
essas pessoas estão falando? Apesar de não aprovar as acusações do sr. 
Stiles, existe realmente uma semelhança étnica entre os romulanos e o 
senhor. Isso tem significado? 

—Não duvido que tenha — disse Spock, prontamente. — A maioria dos 
povos nessa parte do espaço parecem ter a mesma origem. Essa observação 
não é nova. Contudo, Vulcano teve muito mais contato com a Terra do que 
com os romulanos, historicamente falando; e eu não entendo a linguagem. 



Existe uma semelhança de elementos que sugerem raízes em comum com a 
minha língua natal, tanto quanto o inglês tem a ver com o grego. Isso não 
ajudaria a entender o grego em sua base, embora ajudaria a descobrir algo 
sobre o idioma, com o devido tempo. Eu gostaria de tentar, mas não acredito 
que conseguiria num tempo útil para nos ajudar a sair do atual problema. 

No breve silêncio que se seguiu, Kirk percebeu que o burburinho da 
ponte havia cessado. Um segundo depois, a imagem da ponte romulana 
havia desaparecido também. 

— Eles bloquearam o sinal — informou Uhura. — Não temos idéia se 
eles sabiam que nós o estávamos interceptando. 

— Continue monitorando e deixe-me saber no momento em que você 
captá-lo de novo. Faça uma cópia do teipe para o sr. Spock. Dr. McCoy, sr. 
Scott, por favor, venham comigo a meu alojamento. Todos os demais, 
permaneçam em alerta até tudo isso acabar, de uma forma ou de outra. 

Kirk levantou-se e, quando parecia estar tomando a direção do elevador, 
parou e virou-se para Stiles. 

— Quanto ao senhor, sr. Stiles: sua sugestão foi realmente útil. No 
momento, contudo, eu a considero extremamente preconceituosa, um 
sentimento que é melhor ser guardado para si mesmo. Se o senhor tiver uma 
outra opinião, deixe-me saber antes de divulgá-la na ponte. Eu me fiz 
entender? 

Completamente branco, Stiles confirmou em voz baixa. 

 
Em seu alojamento, Kirk colocou os pés sobre a mesa olhou para seu 

médico e seu engenheiro com ar tenso. — Com se já não tivéssemos 
problemas suficientes. Spock tem uma mania engraçada: ele coloca todo 
mundo de cabelo em pé e age como se nada estivesse acontecendo... e essa... 
coincidência... se deu numa hora muito inadequada. 

— Se for coincidência, é claro — observou McCoy. 
—Acho que é, Magro. Eu confio em Spock; é um bom oficial. Seu modo 

de ser é diferente para os nossos padrões, mas também não aprovo o 
comportamento de Stiles. Mas vamos deixar isso um pouco de lado. Quero 
saber o que fazer. Os romulanos estão se afastando. Eles entrarão na Zona 
Neutra em poucas horas. Continuamos em seu encalço? 

— Como sabe muito bem, você tem uma guerra em suas mãos. Talvez 
uma guerra civil. 

— Exatamente. Por outro lado, já perdemos três postos de satélites. Isso 
significa sessenta vidas, além de todo o equipamento... Vocês sabiam que 
estudei com Hansen? Bem, não importa. Scotty, o que você acha? 



— Não quero ignorar sessenta vidas perdidas, mas temos quase 
quatrocentas a bordo da Enterprise, e também não podemos ignorar isso. 
Não temos defesa contra aquela arma romulana... e os feisers não podem 
atingir um alvo que não podemos ver. Talvez seja melhor apenas deixá-los 
voltar pela Zona Neutra, preencher um registro de queixa com a Federação e 
esperar por uma frota para tomar conta de tudo. Isso nos daria mais tempo 
para analisar a tecnologia deles. 

— E o idioma e as imagens registradas — acrescentou McCoy. — São 
coisas valiosas, únicas... e tudo ficaria perdido se entrassem num conflito e 
perdêssemos. 

— Muito prudente e muito lógico — admitiu Kirk. — Mas não concordo 
com uma palavra disso tudo, embora elas devam ficar muito bem no diário. 
Algo mais? 

— Do que mais você precisa? — perguntou McCoy. — Ou isso faz 
sentido ou não faz. Espero não ter de tomar a decisão do serviço sujo por 
você, Jim. 

— Você sabe que é mais do que isso. Eu disse que estudei com Hansen; 
e tinha dois jovens oficiais a bordo prestes a se casar quando os alarmes 
dispararam. A glória não me interessa, nem os registros oficiais. Eu quero 
evitar essa guerra. É a única coisa que me interessa no momento. A 
pergunta é: como? 

Olhou pensativo para o chão. — Essa aparição dos romulanos é 
claramente um teste de força. Eles têm duas armas. Eles saem da Zona 
Neutra e desafiam uma nave estelar com elas... com uma demonstração de 
destruição que garanta que nós não ignoremos o desafio. É também um teste 
para nossa determinação. Eles querem saber se nós amolecemos desde que 
os derrotamos no passado. Vamos permitir que nossa gente e nossas 
propriedades sejam destruídas apenas porque as probabilidades parecem 
estar contra nós? Quanto tempo de paz os romulanos vão nos dar se 
optarmos pela segurança agora... especialmente se nós os deixar voltar pela 
Zona Neutra, que foi violada por eles? Não vejo muito futuro nisso, para 
nós, para a Terra, para a Federação... ou mesmo para os romulanos. Essa é a 
hora de aprender a lição. 

— O senhor pode estar certo — disse Scott. — Nunca pensei que diria 
isso, mas estou aliviado que a decisão não dependa de mim. 

— Magro? 
— Vamos ver. Tenho uma outra sugestão. Talvez melhorasse o moral da 

tripulação se você casasse aqueles dois meninos da sala de armas. 
— Você acha que essa é a melhor hora para isso? 
— Não sei se vai haver uma hora melhor. Mas se está preocupado com 



sua tripulação... e eu sei o quanto você se preocupa... é a hora certa para 
demonstrar isso. Um ato de amor à véspera de uma batalha. Espero não 
deixá-lo sem jeito. 

— Deixou, doutor, — disse Kirk, sorrindo — mas você está certo. Vou 
fazer isso. Mas terá de ser algo rápido. 

— Nada dura para sempre — disse McCoy, enigmaticamente. 

 
Na ponte, nada parecia ter acontecido. Não demorou muito para Kirk 

perceber que a discussão na sala de reuniões só havia durado uns dez 
minutos. A nave romulana, detectável agora apenas pelas ondas De Broglie, 
aparentemente continuava em direção à Zona Neutra, mas não a grande 
velocidade. 

— É possível que os sensores deles não tenham nos captado através da 
tela 

— disse Spock. 
— Ou então estão nos levando para algum tipo de armadilha — 

observou Kirk. 
— De qualquer modo, não podemos entrar de cara numa batalha com 

eles. Precisamos ganhar tempo... precisamos de algo que distraia a atenção 
deles. Encontre uma distração, sr. Spock. 

— De preferência, não letal — acrescentou Stiles, o que foi ouvido por 
Sulu, a seu lado. 

— Você está tão errado quanto a Spock — observou o piloto. — Está 
preenchendo sua cota de erros pelo resto de sua vida. 

— Um de nós já fez isso — disse Stiles, inflexível. 
— Parem com isso — ordenou Kirk, ao ouvir a conversa em voz baixa. 

— Firme no curso, sr. Sulu. O próximo compromisso em nossa agenda é um 
casamento. 

 
— De acordo com as leis espaciais, hoje estamos aqui reunidos no 

propósito de unir essa mulher, Ângela Martine, e esse homem, Robert 
Tomlinson, pelos sagrados laços do matrimônio... 

Dessa vez não houve interrupções. Kirk fechou seu livro e olhou para os 
noivos. 

—... e, pelos poderes a mim investidos como capitão da USS Enterprise, 
eu os declaro casados. 

O capitão assentiu para Tomlinson, que só então lembrou-se de beijar a 
noiva. Em meio ao costumeiro burburinho, apesar das poucas pessoas 
presentes, a ordenança Rand deu um beijo no rosto de Ângela; McCoy 



apertou a mão de Tomlinson, e deu um tapinha em seu ombro, já preparado 
para beijar a noiva, mas Kirk o impediu. 

— Privilégio do capitão, Magro. 
Mas Kirk sequer teve chance de fazê-lo; a voz de Spock o chamou 

através do intercom. 
— Capitão, acho que encontrei a distração que o senhor queria. 
— Tem dias — disse Kirk, suspirando — que nada nessa nave parece ter 

fim. Estou a caminho, sr. Spock. 

 
A distração de Spock era o cometa que havia sido detectado horas antes, 

e que agora estava mais próximo do sol de Rômulo-Remo, já exibindo sua 
cauda. Spock o tinha encontrado relacionado no efemérides e, depois de 
checar seus elementos no computador, descobriu que cruzaria entre a 
Enteprise e os romulanos em 440 segundos, não diretamente entre eles, mas 
próximo o bastante para seus objetivos. 

— Vamos usá-lo — decidiu Kirk. — Sr. Sulu, estaremos em aceleração 
total no momento da interposição. Scotty, avise à sala de armas que 
queremos uma salva bem no alvo; vamos fazer aproximação apenas por 
sensor, e, com aquele pedaço de gelo bem no caminho, teremos alguma 
dispersão. 

— Além disso, a esse alcance, podemos acertar pelo menos um disparo 
— disse Scott. 

— Um minuto para a aproximação — avisou Spock. 
— Suponham que o disparo não os atinjam — disse Stiles. 
— É uma possibilidade. Mas não podemos fazer nada a respeito — 

concluiu Kirk. 
— Trinta segundos... vinte... quinze... dez, nove, oito, sete, seis, cinco, 

quatro, três, dois, um, zero. 
As luzes ficaram fracas à medida que a nave seguia em frente e, ao 

mesmo tempo, a bobina de feisers exigiam drenagem total. O cometa crescia 
na tela. 

— Muito bem, sr. Tomlinson... Fogo! 
Os motores da Enterprise vibraram com potência. Um instante depois, as 

luzes voltaram a sua intensidade normal e os ruídos pararam. Os feisers 
também silenciaram. 

— Sobrecarga — informou Spock, friamente. — A bobina principal está 
queimada — continuou, já checando os circuitos do painel avariado. Depois 
de um segundo de hesitação, Stiles foi ajudá-lo. 

— Capitão — chamou 



Sulu. — A nave deles... está aparecendo. Acho que acertamos o tiro... 
sim, acertamos! 

— Ainda não é o bastante — disse Kirk, lentamente, desconfiando do 
significado real da ação romulana. — Força de ré, a toda! Ação evasiva! 

Mas o inimigo foi mais rápido. Na tela, o radiante torpedo, igual ao que 
havia destruído o posto de satélite 4023, estava cada vez mais próximo da 
Enterprise e, dessa vez, ninguém tinha dúvidas de que a nave era o alvo. 

— Nada bom — disse Sulu — Dois minutos para o impacto. 
— Ordenança Rand, ejete nossos registros em noventa segundos. 
— Esperem — cortou Sulu. — O disparo está mudando de formato... 
Era certo: o torpedo resplandecente parecia oscilar, enfraquecer. Partes 

dele começavam fragmentar em línguas de energia azul e seu brilho 
diminuía. Se ele tivesse um limite de alcance... 

O clarão desapareceu da tela. A nave sofreu um forte solavanco. Várias 
tripulantes caíram, inclusive Spock, que conseguiu esquivar-se de fazê-lo 
sobre o painel aberto e completamente avariado. 

— Scott, relatório de danos! 
— Um compartimento de carga rompeu. Pequenas avarias generalizadas. 

Bateria feiser principal ainda inoperante, até a bobina ser substituída. 
— Acredito que os inimigos se saíram pior, senhor — disse Uhura. — 

Estou captando sinais de destroços a nossa frente. Conduítes... peças 
fundidas... e também sinais que podem ser o de um corpo. 

Houve uma manifestação de satisfação na ponte, o que foi contido com 
um gesto ríspido de Kirk. — Manter desaceleração. Evidentemente eles 
precisam manter o escudo de invisibilidade baixado para poder ativar as 
armas... e o escudo ainda está desativado. 

— Não, eles estão erguendo de novo, capitão — informou Sulu. — As 
últimas leituras Doppler mostram que eles também desaceleraram... Agora 
se foram de novo. 

— Alguma comunicação, Uhura? 
— Nada, senhor. Nem mesmo as ondas De Broglies. Acho que o cometa 

agora está trabalhando contra nós. 
E agora, o que isso significa? Lutar contra um inimigo desconhecido já 

era ruim o bastante, mas quando o inimigo pode ficar invisível quando bem 
entende... E se aquela nave inimiga voltasse para casa com tantos dados 
sobre a inferioridade da Federação, não iria demorar muito para se ouvir 
falar novamente dos romulanos, passando aos milhares pela Zona Neutra, 
prontos para matar. Aquela nave tinha de ser detida. 

— A tática deles faz sentido, à primeira vista — disse Kirk, 
pensativamente. — Eles nos provocaram com um ataque contra três alvos 



relativamente indefesos, retiraram-se através da Zona para esgotar nossa 
força, então fizeram um ataque frontal e voltaram a sumir. Está claro que os 
romulanos jogam uma espécie de xadrez. Se eu fosse eles, o próximo 
movimento seria atravessar a Zona de novo. Se fizessem isso, eles estariam 
em meio ao nosso rastro de ionização, bem atrás de nós... com reforços 
esperando à nossa frente. 

— E os destroços, senhor? — perguntou Uhura. 
— Eles os ejetaram para nos confundir... um velho truque, bem ao estilo 

da guerra com antigos submarinos. Da próxima vez, eles são capazes de 
ejetar uma ogiva nuclear para tentar nos enganar. Tenente Sulu, quero uma 
virada de 180 graus para colocar a bateria feiser principal alinhada 
diretamente à ré. Sr. Spock, não podemos esperar pela substituição da bobina 
principal, por isso vá à sala de feiser e direcione os disparos manualmente. 
Sr. Stiles, vá com ele e dê uma ajuda. Dispare ao meu comando, assim que a 
manobra for concluída. Entendido? 

Todos concordaram, mas Stiles mostrou-se um pouco relutante. Kirk 
observou os dois oficiais por um breve instante. Apesar de sua confiança em 
Spock, as suspeitas levantadas por Stiles o tinham influenciado um pouco, 
mas apenas um pouco. Essa, no entanto, não era a hora para pensar nisso. 
Exibido pela tela, o espaço deixado para trás e marcado pelo rastro de 
ionização da nave parecia tão vazio quanto o que o espaço à frente, tomado 
pelos gases da agora diminuta cauda do cometa. 

Então, pela terceira vez, a nave romulana começou a materializar-se, 
justamente onde Kirk suspeitou que isso aconteceria — e não havia nada que 
pudesse fazer ainda. A ponte estava mergulhada em silêncio mortal. Com os 
punhos cerrados, Kirk observava a infinita lentidão com que a nave inimiga 
começava a tomar forma... 

— Agora, Spock Fogo! 
Mas nada aconteceu. A suspeita que pairava no ar em relação a 

sabotagem interna agora parecia ser confirmada. Com um gesto brusco, Kirk 
acionou o monitor na sala de armas. 

Por um momento, não conseguiu distinguir as imagens exibidas. A tela 
parecia tomada de um denso vapor esverdeado. Apesar de tudo muito 
nebuloso, Kirk pode ver duas figuras estendidas no chão, próximas ao painel 
de controle. Então Stiles entrou no campo de visão, com a mão tapando o 
nariz e a boca. Tentava alcançar o console, mas seus pulmões estavam sendo 
tomados pelo gás verde. De repente, apertou sua garganta e caiu ao chão. 

— Scotty! O que está aconte... 
— Fluído refrigerante — disse Scott — O lacre deve ter rompido... olhe, 

lá está Spock... 



Era Spock que estava em foco agora, arrastando-se sobre as mãos e os 
joelhos para alcançar os painéis. Kirk só então se deu conta de que os corpos 
caídos no chão eram de Tomlinson e um de seus colegas, ambos mortos 
desde que o lacre havia rompido, provavelmente quando a nave romulana 
atingira a Enterprise. Na tela principal, outro disparo de energia romulano 
dirigia-se de novo de encontro a eles, com uma inexorável fúria. Tudo 
parecia mover-se com uma lentidão sobrenatural. 

Então Spock, com muito esforço, alcançou os controles, colocando-se 
ajoelhado para manipular os instrumentos. Apertou o botão de disparar duas 
vezes, já no fim de sua resistência, e, em seguida, caiu de vez. 

As luzes bruxulearam. A nave romulana explodiu. 

 
A bordo da Enteprise, foram três os mortos: Tomlinson, seu assistente 

direto e Stiles. Ângela tinha escapado, pois não estava na sala de armas 
quando o gás se propagara. Ela estava viva — esposa por meio dia, viúva 
para o resto de seus dias. Impassível, Kirk concluiu o registro de seu diário. 

A Segunda Guerra Romulana havia acabado. E não importavam os 
mortos; oficialmente, a guerra jamais começara. 



Sobre o episódio 
 
O episódio O Equilíbrio do Terror foi concebido basicamente como 

um "filme de guerra" no espaço, com uma "embarcação de superfície" (a 
Enterprise) enfrentando o "submarino inimigo" (a nave romulana invisível). 
Com esse pano de fundo, temas tradicionais como preconceito, medo, 
responsabilidade de comando e nobreza de intenções ajustaram-se ao 
objetivo do seriado discutir o temor diante do que não se conhece (mesmo 
quando se trabalha ao lado dele, como é o caso da atitude hostil de Stiles em 
relação a Spock), do conceito relativo do que é certo ou errado, dependendo 
do ponto de vista (ou do lado em que se está numa batalha) e o porquê da 
necessidade da guerra. 

Nesse episódio, os romulanos são introduzidos de uma maneira 
magnífica, através da sensível interpretação do ator Mark Lenard (que mais 
tarde viria a ser Sarek, o pai de Spock). Lenard deu vida a um comandante 
romulano tão digno quanto seu oponente e teórico herói da história, James 
Kirk. Essa imagem de inimigos dignos e com motivos justificáveis sempre 
foi uma tônica dos vilões de Star Trek pois não são elementos apenas 
"maus" e sim donos de uma "outra versão" dos fatos. Como descendentes 
diretos dos vulcanos, os romulanos, embora fiéis a sua origem guerreira, 
também têm sua cota de lógica. Por isso representam uma das raças mais 
interessantes do universo criado pelo seriado, pois sempre foi representada 
com muita dignidade, com elementos, inclusive, calcados na cultura romana 
(mais tarde, foi explicado que romulano era o nome "fantasia" dado pelos 
terráqueos ao povo que se autodesignava Rhiansu). Essa característica 
marcada pela dignidade foi deixada de lado nos romulanos da Nova 
Geração, onde acabaram enquadrados ao estereótipo do vilão que faz de 
tudo para destruir a Federação. 

A adaptação de James Blish pouco tem a ver com o que foi exibido na 
tevê, pois dá ênfase apenas ao dilema enfrentado por Kirk, alijando da 
história a figura carismática de seu oponente. Tudo que nos é narrado é a 
presença ameaçadora de uma nave inimiga. É provavelmente uma das 
primeiras adaptações feitas pelo autor, pois seus desconhecimento inicial da 
série fica evidente numa passagem em que o sr. Spock é tratado de maneira 
preconceituosa e inconcebível por parte de seus companheiros. 
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E as meninas, de que são feitas? 
 

 
 

H eficiência demonstrada pela tripulação da ponte da Enterprise naquele 
dia era um verdadeiro tributo a seu profissionalismo. E, em meio a isso, um 
drama humano estava para chegar a seu clímax, à medida que a nave se 
aproximava do planeta Exo III. 

A heroína do drama em questão era a enfermeira-chefe Christine Chapel. 
Parada junto à cadeira do capitão, seus olhos estavam fixos na tela principal, 
onde o planeta coberto de gelo fazia sua rotação. Impressionado o esforço 
que ela estava fazendo para manter a calma, Kirk avisou: — Estamos 
entrando em órbita padrão, enfermeira. 

O rosto de Christine refletia toda sua ansiedade. — Sei que ele está vivo 
lá embaixo, capitão. 

— Cinco anos se passaram desde a última mensagem enviada — Kirk 
achava mais justo deixar esse fato bem claro para que uma mulher tão 
corajosa e devotada não se enchesse de vãs esperanças. Mas sua resposta foi 
cheia de certeza: — Eu sei, senhor. Mas Roger é um homem muito 
determinado. Descobriria um meio de sobreviver. 

—Transmitindo sinais para a superfície, capitão — informou Uhura, em 
seu painel de comunicações. 

—Transmita em todas freqüências, tenente — Kirk levantou-se e checou 
a tela do computador biblioteca. 

Spock, concentrado, informou: — Os bancos de dados mostram apenas o 
que já sabemos. A gravidade do planeta é um ponto um da Terra. Atmosfera 
dentro dos limites de segurança. 

— Mas a temperatura da superfície está por volta dos cem graus abaixo 
de zero — ressaltou Kirk. 

Spock também estava interessado na mulher que, pacientemente, 
esperava pelo momento da verdade. O vulcano parecia ter intencionalmente 
reduzido o volume de sua voz. — O planeta parece já ter sido habitado, mas 
o sol nesse sistema já está se extinguindo há meio milhão de anos — 
Apertou um botão. — Quanto ao dr. Korby, o objeto de nossa busca, 
capitão... 

Na tela do computador surgiu a imagem fotográfica de um homem de 
aparência distinta, em seus quarenta e tantos anos. Embaixo havia uma 
legenda, que Spock leu para todos ouvirem. — Dr. Roger Korby, 



freqüentemente chamado de “Pasteur da medicina arqueológica". Sua 
tradução dos registros médicos encontrados nas ruínas de Órion 
revolucionaram as técnicas imunológicas... 

— Esses registros são leitura obrigatória na Academia, sr. Spock. 
Sempre quis conhecê-lo — Kirk fez uma pausa. Depois prosseguiu, em voz 
baixa: — Existe alguma chance de que esteja vivo? 

Compenetrado, Spock negou com a cabeça e deletou a foto da tela. 
Uhura, como corroborando a opinião negativa do vulcano, avisou: — Sem 
resposta aos sinais, capitão. Em nenhuma freqüência. 

—Tente mais uma vez, tenente — Kirk voltou-se para a mulher que 
estava à espera. — Na última mensagem, Roger falava na descoberta de 
cavernas subterrâneas... — observou Christine. 

A informação da enfermeira traduzia sua esperança; de que Roger Korby 
estava em cavernas tão profundas que nenhum sinal poderia alcançar; de que 
estava à salvo, ainda vivo. Kirk, lembrando-se de como viver de esperança é 
algo torturante, disse, gentilmente: — Christine, desde o último sinal duas 
expedições falharam em tentar encontrá-lo. 

— Transmiti em todas as freqüências duas vezes, capitão. Não conse... 
— Uhura não pode concluir seu segundo informe, pois um forte som de 
estática invadiu todos os transmissores da ponte e durou até que uma voz 
masculina, forte e ressonante se pronunciasse: 

— Aqui é Roger Korby. Responda, Enteprise. Repetindo, aqui é o dr. 
Roger Korby... 

Christine sentiu-se desfalecer. Procurando apoio na cadeira do capitão, 
sussurrou: 

— Essa é... a voz dele... 
— Está ouvindo, Enterprise? Aqui é o dr. Roger Korby, à espera... 
Kirk correu ao transmissor. — Enterprise para o dr. Korby. Localizamos 

suas coordenadas. Prepare-se para receber uma equipe de resgate — Sorriu 
para Christine. —Talvez o interesse saber que nós temos a bordo... 

Korby o interrompeu: 
— Tenho um pedido incomum a fazer, capitão. Poderia descer sozinho, 

apenas o senhor? Fizemos descobertas de tal natureza que sou obrigado a 
pedir esse favor ao senhor. 

Surpreso, Kirk preferiu manter silêncio. Spock aproximou-se, também 
incerto entre o respeito que sentia por um grande cientista e a estranheza em 
relação a um pedido sem precedentes. Erguendo sua sobrancelha, comentou: 
— No mínimo é curioso... 

— O homem que está pedindo isso é Roger Korby — disse Kirk. 
— Tem certeza de que reconhece a voz?— perguntou Spock à 



enfermeira. 
Ela riu de pura alegria. 
— Já esteve noivo para casar, sr. Spock? Sim, é Roger. 
Kirk tomou sua decisão e apertou o botão. — Certo, doutor. No entanto, 

serão dois a descer. 
O capitão consentiu com o olhar e Christine aproximou-se do 

transmissor. 
— Olá, Roger.  
Houve uma longa pausa. Então uma voz incrédula se fez ouvir. — 

Christine... 
— Sim, Roger. Estou aqui. 
— Querida, como... o que você... — a voz traduzia vivo entusiasmo — 

Sim, mas é claro, peça ao capitão Kirk para trazê-la com ele! Eu não fazia 
idéia, não tinha a menor esperança... Querida, você está bem? É bom demais 
para ser verdade... 

— Sim, Roger... Está tudo bem. Agora está tudo bem. 
A tensão e ansiedade que dominavam a ponte cederam espaço para uma 

satisfação compartilhada a dois. Kirk, também satisfeito, voltou a falar: — 
Estamos a caminho, doutor. Estaremos com o senhor em breve, nós dois. 
Kirk desliga. 

O capitão tomou a direção do elevador, seguido pela radiante Christine 
Chapel. 

 
Eles materializaram-se numa caverna rochosa, primitiva e 

completamente vazia. Além de sua entrada, estendia-se a imensidão de um 
mundo de gelo; um mundo tão pálido quanto a morte, sob um céu escuro e 
tenebroso. Seu horizonte era entrecortado por montanhas e, por entre elas, 
via-se o crepúsculo de um sol em extinção. Tudo o que Kirk podia ver é que 
estavam cercados por gelo, frio e desolação. Era um tipo de chegada muito 
deprimente. 

— Ele disse que estaria esperando por nós — disse Christine. 
Kirk também achou a ausência estranha e penetrou um pouco mais na 

caverna para investigar. Christine, tocando uma das paredes, recolheu os 
dedos enregelados. Kirk, juntando suas mãos em concha e próximas à boca, 
gritou para a escuridão: 

— Doutor Korby! Korby! 
Os ecos reverberavam indicando a longa extensão do interior da caverna. 

Kirk, de repente, foi tomado de grande preocupação. — É possível que 
estejamos na entrada errada da caverna. 



A suposição era falha. As coordenadas haviam sido checadas com Korby 
na sala de transporte. E Spock estava certo, o pedido de Korby era estranho. 
Kirk pegou o comunicador em seu cinto. — Capitão para a Enterprise. 

— Spock falando, senhor. 
— Mande descer dois seguranças. 
— Algum problema, capitão? 
— Um certo atraso no encontro, sr. Spock. Provavelmente não é nada. 

Kirk desliga — Fez um gesto para Christine juntar-se a ele e deixar espaço 
para o teletransporte dos seguranças. — Para chegar até aqui deve levar mais 
tempo do que o doutor calculou — disse à enfermeira. — Os corredores 
desse lugar são mais longos do que parecem. 

— Obrigada, capitão, por tentar me acalmar. 
Kirk também sentiu-se mais aliviado quando os tripulantes Matthews e 

Rayburn materializaram-se. Spock providenciou que ambos estivessem bem 
armados. — Mantenham posição aqui, nessa caverna, Rayburn — voltou-se 
para Matthews e acrescentou: — A enfermeira Chapel e eu vamos investigar 
um pouco mais. Você vem conosco. 

Tateando as paredes, os três encontraram uma passagem estreita que os 
levou para uma outra galeria. Os ecos davam indícios do que a escuridão 
reinante não permitia saber. A passagem dividia-se em várias direções. 

A iluminação era ainda mais fraca. De repente, Kirk deteve-se. — Parem 
aqui — disse, impedindo os outros de prosseguir. Agachou-se, pegou uma 
pedra e a jogou para frente, para o que julgava existir a sua frente - um 
abismo. Eles puderam ouvir a pedra batendo contra as paredes do precipício. 
Fez-se um silêncio absoluto. Christine agarrou o braço de Kirk quando um 
facho de luz, subitamente, os iluminou, cegando-os. Kirk pegou seu feiser e 
com a outra mão tentou proteger os olhos. Foi quando uma figura parou a 
sua frente, em meio às sombras. 

— Roger! — Christine teve ímpetos de correr, mas Kirk a conteve. 
— Cuidado! O buraco... 
A figura misteriosa aproximou-se do que parecia ser um interruptor. O 

facho de luz cedeu lugar a uma iluminação fraca, que revelou a face bem 
comum de um homem de meia-idade. Christine era um misto de surpresa e 
desapontamento. Não era Korby. Kirk preparou seu feiser, mas ela logo 
pareceu tranqüilizar-se. 

— Ora, é o dr. Brown! É o assistente de Roger! — exclamou, correndo 
em direção do homem. — Brownie, onde está Roger? Por que ele... — ela 
não pode concluir a pergunta, interrompida pelo grito de Matthews. 

O som de desespero morreu nas profundezas do precipício. Depois, 
apenas o barulho das pedras deslocadas por Matthews em seu passo em 



falso. 
Estarrecido, Kirk forçou-se a sair do estado de choque e ajoelhou-se 

perigosamente na beirada do abismo. As pedras continuavam a cair 
escuridão abaixo. — Cuidado... por favor, cuidado — disse Brown, 
aproximando-se. 

Kirk ergueu-se. — Existe algum caminho para baixo? 
— Não há esperança, capitão. O abismo é sem fundo. 
Doutor Brown alertara sobre o perigo do precipício, mas não mencionara 

o aparecimento momentâneo de uma enorme e inumana criatura escondida 
pelas sombras na beirada oposta do abismo. Assim como surgiu, envolto 
pela escuridão, a monstruosa sombra desapareceu. Se dr. Brown a viu, era 
impossível dizer; apenas comentou, solidário: — Seu homem deve ter 
escorregado... 

— Existe alguma chance de haver uma saliência onde se agarrar? 
— Nenhuma, capitão. Nós também perdemos um homem dessa forma. 

Ouça... 
— Ele pegou uma pequena rocha e a jogou dentro do abismo. A pedra 

caiu, batendo nas paredes, e, então, veio o silêncio. 
— Que tristeza — continuou Brown. — É uma pena. O dr. Korby estava 

ocupado. Eu vim tão rápido pude. 
— Não o bastante — emendou Kirk. 
Kirk observou Brown vestido com seu uniforme surrado e sua incrível 

postura neutra diante da morte, como se tivesse convivido com ela nos 
últimos cinco anos. Sua voz parecia pesarosa, mas sua atitude era fria, 
desprovida de qualquer sentimento. Kirk podia ver que Christine, embora 
chorando, também havia sentido algo de estranho na atitude de Brown. 

A enfermeira enxugou sua lágrimas com a manga do uniforme. — 
Brownie, você não me reconhece? — perguntou, subitamente. 

— Explique — pediu Brown. 
— Você não me reconheceu. 
— Christine, você está ótima — disse, então voltando-se para Kirk. — 

Meu nome é Brown. Eu sou o assistente do dr. Korby. Eu presumo que seja 
o capitão Kirk. 

Havia algo muito errado. Christine já o identificara como o assistente de 
Korby e o homem já havia se dirigido a Kirk como "capitão" diversas vezes. 
Por que somente agora ele "presumia" que ele era o capitão Kirk? A 
incerteza de Christine também era preocupante. Seus olhos e atitudes diziam 
que Brown era um antigo conhecido, mas algo de diferente em sua atual 
personalidade parecia incomodá-la. O tempo e a experiência costumam 
modificar as pessoas, mas... 



Kirk estava de novo junto à beira do precipício. — Ele está morto, eu 
garanto — insistiu Brown. — Venham. O dr. Brown está esperando — Ele 
foi até o painel na parede e apertou alguns botões. As luzes acenderam-se ao 
longo do corredor. Kirk virou-se para Christine. — Você o conhece bem, 
não é? Esse Brown é o Brown que você conhece, não é? 

Ela hesitou. — Eu acho... que tanto tempo aqui sozinho... 
Kirk pegou novamente seu feiser e, em seguida, acionou o comunicador. 
— Capitão Kirk para Rayburn. 
— Tudo calmo por aqui, capitão. Algum problema aí, senhor? 
— Perdemos Matthews. Parece ter sido um acidente.Avise a Enterprise 

para ter a postos um grupo de segurança. 
— Sim, senhor. 
— E informe ao sr. Spock que me comunicarei a intervalos de uma hora. 

Se você ou eu perdemos contato... ou se ele não conseguir nos achar... o 
grupo de segurança deve descer imediatamente. 

Kirk ouviu o comunicador de Rayburn ser desligado. O que não pode 
ouvir foi o que aconteceu em seguida - o grito abafado de Rayburn, enquanto 
a monstruosa criatura das sombras o dominava com um braço em volta de 
seu pescoço. 

— Por aqui, por favor 
— disse Brown. — A iluminação a partir daqui é automática. 
Foi uma longa caminhada. Brown parecia sentir a necessidade de ser o 

intérprete do trabalho de Korby. 
— O doutor descobriu que os habitantes desse planeta foram forçados a 

viver nos subterrâneos quando o sol começou a perder o calor. Quando você 
era estudante dele, Christine, sempre o ouviu dizer que a liberdade de 
escolha é que alimenta o espírito humano, não é? A cultura de Exo EI prova 
essa teoria. Quando seu povo foi obrigado a trocar a luz pela escuridão, sua 
cultura também ficou sem escolha, mecanicista. O doutor descobriu 
elementos nessa cultura que vão revolucionar o universo quando forem 
revelados ao mundo. 

O discurso, pensou Kirk, era um pouco pretensioso. Christine resolveu 
ser apenas educada: — Isso é fascinante. 

— Achei que você se interessaria. Chegamos, capitão. 
O lugar era um estúdio amplo e luxuoso. Suas paredes, embora de 

fossem de pedra pura, eram tão delicadamente polidas que só aumentavam 
seu esplendor. Um estilo moderno havia sido adaptado com sensibilidade às 
características da construção de uma raça tão antiga. Em seus cinco anos de 
vida subterrânea, Korby e sua equipe não pouparam esforços em tornar o 
lugar confortável. E muito bem equipado. O estúdio estava tomado de 



instrumentos científicos, ferramentas arqueológicas e uma infinidade de 
artefatos valiosos e muito valorizados por seus descobridores. Portas de 
aparência estranha conduziam a outras áreas ainda fechadas. Uma delas 
levava a uma sala de jantar completa, com mesas e cadeiras. 

Uma outra porta estava aberta. Uma garota saiu dela, delgada, frágil, 
clara como o leite e cabelos negros como a noite. Possuía uma serena 
inocência em sua expressão e podia ser definida pela palavra "encantadora". 
Seus lábios ensaiaram um sorriso e seus dentes eram ainda mais lindos. 

— Eu sou Andréa. Você deve ser Christine. Sempre achei seu nome 
lindo. 

Christine estava visivelmente contrariada. Por mais inocência que a 
garota aparentasse, ela era, acima de tudo, uma mulher. E por que estava 
servindo de anfitriã para Korby era uma pergunta que a enfermeira, 
obviamente, estava fazendo a si mesma. 

Andréa era ótima em seu serviço. Ofereceu seu mais gracioso sorriso a 
Kirk. — E você deve ser o capitão Kirk, da nave estelar Enterprise. Não sei 
nem como agradecer pelo fato de você ter trazido a noiva de Roger para ele. 

Christine sentiu um profundo incômodo ao ouvi-la chamar Korby pelo 
primeiro nome. — Não lembro do dr. Korby mencionar uma "Andréa" como 
membro de sua equipe. 

O sorriso de Andréa não desvaneceu. — Você é exatamente como Roger 
descreveu. É por isso que ele sente tanta falta de você. 

Esse conhecimento das emoções íntimas de Korby deixaram Christine 
ainda mais perturbada. Kirk, consciente disse, tentou contornar a situação. 
— Onde está o dr. Korby? 

— Aqui, capitão — Um homem de expressão forte, como a exibida pela 
fotografia vista a bordo da nave, emergiu de uma outra porta. Kirk não pode 
deixar de comparar essa chegada à encenação da entrada triunfal de um 
grande ator. Que Korby era o astro dessa peça, não havia dúvidas. Kirk, 
acostumado a comandar, melhor do que ninguém sabia reconhecer o carisma 
e a autoconfiança de outro comandante. Korby, com a mão estendida, disse: 
— Estava há muito tempo querendo encontrá-lo. 

Kirk havia perdido um tripulante numa morte brutal e não gostava de 
Brown. Nem tinha muita simpatia por Andréa. Ignorando a mão estendida, 
simplesmente retribuiu o cumprimento: — Eu também, senhor. 

— Roger... — murmurou Christine. 
—Christine... querida... 
Ela foi até ele, que pegou suas mão e começou a beijá-las. Kirk, ainda 

incomodado, percebeu que havia uma alegria sincera envolvendo o casal. 
Era um reencontro que resgatava duas relações: os laços intelectuais que 



ligavam aluno e professor e os laços do amor físico entre um homem e uma 
mulher. Dois amores que sobreviveram a tantos anos de separação. 

Por mais cerimonioso que fosse seu abraço — um abraço contido pela 
presença de outras pessoas —, era visível que esse duplo reencontro era um 
sentimento real e muito forte. 

Christine ergueu a cabeça do ombro de Korby e o fitou de forma 
embevecida. — Eu sabia que o encontraria. 

Ele a afastou um pouco, e olhou para Kirk. — Perdoe—me, capitão. É 
um longo tempo. 

— Não há por que se desculpar, senhor. 
— O capitão perdeu um homem nas cavernas, doutor — informou 

Brown. 
Kirk não teve como duvidar do horror que se apoderou do rosto de 

Korby. Ele largou de Christine e voltou—se para Brown. —O que? Como 
isso aconteceu? 

— O abismo perto da junção exterior. A beirada é escorregadia. 
Visivelmente abalado, Korby ficou silencioso por um instante. — 

Capitão, o que posso dizer? Eu deveria ter ido até lá. Conheço bem as 
passagens. Eu lamento... lamento muito. 

— Não foi culpa sua, doutor — Kirk pegou seu comunicador. — Capitão 
a Rayburn... Rayburn, responda — disse e, enquanto esperava um retorno do 
segurança, explicou a Korby: — Tenho de chamar minha nave como medida 
de segurança. Se o senhor tem algum requerimento, necessidade em 
específico, ficarei feliz em... 

— Capitão — interrompeu Korby, subitamente agitado. — Eu preferia... 
Foi a vez de Kirk interromper, falando alto no comunicador. — Kirk a 

Rayburn. Rayburn, você está me ouvindo? 
O capitão ajustou seu comunicador e tentou novo contato. Então esperou 

um momento. —Outro tripulante não está respondendo, doutor. Preciso 
contactar minha nave... 

— Sem comunicações, capitão! 
A ordem veio de Brown, que exibia nas mãos um velho rifle-feiser. 

Apontado contra o coração de Kirk. 
Christine estava horrorizada. — Roger, o que... 
— Desculpe-me, querida, mas se eles enviarem mais pessoas... 
Kirk, perplexo com o que estava acontecendo, só depois de um segundo 

percebeu que Andréa estava tirando o comunicador de sua mão. 
— Roger! — gritou Christine. — Esse homem... essa mulher... Por que 

você permite que... 
— Seu capitão não será ferido — tranqüilizou ele. — Christine, ouça-



me. Você tem de admitir a possibilidade de que, aqui, nesse planeta, existem 
coisas desconhecidas, mas de vital importância... 

— Doutor Korby! — gritou Kirk. — Um homem meu morreu! Agora 
perdi contato com outro! 

— Pegue a arma dele, Andréa. 
A garota começou a circular Kirk para alcançar o feiser preso ao cinto. 

Ele recuou e Brown apontou o rifle contra sua testa. — Doutor, tenho uma 
nave para comandar, homens com que me preocupar... 

— Isso é necessário, capitão. O senhor vai compreender. 
Ágil, Kirk puxou seu feiser e, ato contínuo, correu a proteger-se atrás de 

uma mesa. —Abaixe esse rifle! — gritou ele para Brown. 
Ao invés disso, Brown engatilhou. Kirk, sem pensar duas vezes, 

disparou sua arma e Brown foi ao chão. 
Christine gritou: — Capitão, atrás do senhor! 
O aviso foi feito tardiamente. A monstruosa figura das sombras já 

agarrara Kirk por um braço e, com uma força inumana, o erguia no ar, 
fazendo o corpo do capitão contorcer-se de dor. O feiser caíra ao chão. 
Como um fantoche, Kirk balançou preso numa das gigantescas mãos, 
enquanto a outra o esmurrava em cheio no queixo. Christine gritou 
novamente. O capitão foi ao chão, semi-inconsciente. 

Christine, paralisada pelo terror, olhava para todos os lados, como se 
procurasse por uma resposta para tantas coisas incompreensíveis. Foi quando 
viu Brown caído junto a Kirk, com a face virada para o lado. Não havia 
sangue no peito atingido pelo feiser. Ao invés disso, era possível ver um 
complexo entrelaçamento metálico de fios e circuitos... apropriados para dar 
vida a um andróide. 

Kirk encontrou forças para mover seus olhos. E viu o que Christine tinha 
visto. 

 
Spock não escondia sua ansiedade junto à estação de Uhura, na hora em 

que estava recebendo o sinal de Kirk. 
— Freqüências abertas, senhor — disse ela, também aliviada. 
— Spock falando, capitão. 
— Contato com o dr. Korby estabelecido — disse a familiar voz. 
— Estávamos preocupados, capitão. Seu contato estava atrasado. 

Também não recebemos sinais do grupo de segurança. 
— Sem problemas, sr. Spock. Eles estão comigo. Nossa volta à nave está 

marcada para daqui a 48 horas. Os registros e espécimes do dr. Korby 
precisam ser cuidadosamente empacotados. 



— Cuidaremos disso, senhor. 
— Korby conta com uma excelente equipe para isso. O trabalho é apenas 

muito delicado. 
— Capitão... tudo bem aí embaixo? 
Nada estava bem. 
Spock estranhou a falta de retorno de Kirk. O capitão da Enteprise estava 

sentado na cama de uma cela de detenção, observando sua voz sair da boca 
do gigante inumano. Seu comunicador havia sumido dentro da monstruosa 
mão da criatura. Korby supervisionava sua performance, mas não parecia 
estar se divertindo com ela. Kirk notou que havia um interesse real no rosto 
do cientista. Mas, real ou irreal, os sentimentos de Korby, seu trabalho, o 
homem em si, nada interessava mais a Kirk. Uma fúria incontrolável o fazia 
ignorar tudo, mesmo assim ocultou raiva primitiva sob a máscara de 
autocontrole de um capitão de nave estelar. 

Kirk estava tenso. A criatura notou e, desligando o comunicador, 
mostrou-se preparada para qualquer reação. 

— Por favor, calma — pediu Korby. — Se você se mexer ou gritar, 
capitão, Ruk pode feri-lo. Pelo menos, espere até conversarmos. 

O comunicador foi acionado de novo e Spock, ainda ansioso, falou: — 
Entendido, capitão. O senhor parece cansado. 

Kirk ouviu a criatura mais uma vez emular sua voz com perfeição. — É 
apenas a emoção do que encontramos aqui, sr. Spock. As descobertas do dr. 
Korby são maravilhas científicas. Tudo sob controle. A postos para contatos 
regulares. Kirk desliga. 

Ruk fechou o comunicador. 
— Isso não é pura exibição, capitão. Conhece minha reputação. Confie 

em mim. 
— Sim, conheço sua reputação. Toda a galáxia sabe quem você é e o que 

costumava significar. 
— Há tanto o que aprender antes de você fazer um julgamento — olhou 

para Ruk e ordenou: — Agora faça a Andréa. 
Os lábios da criatura voltaram a mover-se, suavemente: — E você deve 

ser o capitão Kirk, da nave estelar Enterprise. 
Era apavorante ouvir o som de uma voz tão delicada e feminina saindo 

da boca de um ser tão grotesco. A aversão de Kirk nitidamente divertia a 
criatura e Ruk começou a se exibir. 

Dessa vez era Korby quem falava. — Desculpe-me, capitão. É um longo 
tempo. 

Depois foi a vez de Christine, a quem Ruk imitou com todos os detalhes 
emocionais. — Eu sabia que o encontraria. 



—Já chega! — irritou-se Korby. — Não deboche de Christine! Não deve 
fazer mal a ela! 

— Nem desobedecer as ordens dela — sugeriu Kirk. 
Korby aceitou o desafio e repetiu para Ruk: — Nem desobedecerá as 

ordens dela. Satisfeito, capitão? 
Korby aproximou-se de Kirk e sentou-se a seu lado, na cama. Ruk reagiu 

ameaçador, mas o médico o fez ficar em seu lugar. — Tudo o que peço são 
vinte e quatro horas para eu convencê-lo, capitão. 

— Tenho de ser prisioneiro para ser convencido? 
— Qual seria o seu primeiro dever ao voltar à nave? Fazer um relatório! 

Já pensou quantas descobertas vitais podem ser perdidas por causa da 
ignorância e das superstições dos leigos? 

— Então faço uma pergunta de leigo ao senhor, doutor. Onde está meu 
outro tripulante? 

— Ruk é programado para proteger minhas experiências. A lógica de sua 
mente mecânica viu perigo em... 

— Onde está meu outro tripulante? 
A voz de Korby estava calma. — Ruk matou os dois, capitão. Mas 

totalmente contra a minha vontade, acredite. 
Kirk cerrou os punhos. Mas tentou relaxá-los, engolindo em seco. — Ele 

é um robô, não é? Como Brown? 
Korby assentiu para Ruk, que falou com sua verdadeira voz, grossa e 

soturna. — Mais complexo que Brown, mais superior. Os antigos me 
construíram. 

— Ruk ainda estava cuidando da maquinaria quando nós chegamos aqui. 
Há quantos séculos, nem Ruk mesmo sabe. Com a ajuda dele, com os 
registros que encontrei, nós construímos Brown. 

— Você me convenceu, doutor. Estou convencido que você é um 
homem muito perigoso... 

Num ímpeto, Kirk agarrou Korby e, num movimento ainda mais rápido, 
o empurrou contra Ruk, correndo em direção à porta. Mas Ruk, agindo com 
impressionante agilidade, o agarrou novamente pelo braço e o atirou através 
do quarto. Kirk chocou-se com violência contra a parede, mas conseguiu 
colocar-se de pé. O que foi inútil, pois novamente foi suspenso no ar como 
um brinquedo pelas mãos gigantescas de Ruk. 

— Cuidado, Ruk! — gritou Korby. — Gentilmente! 
A pressão do aperto no braço de Kirk aliviou-se, mas Ruk 

definitivamente não conhecia o significado da palavra gentileza. O andróide 
desfechou um golpe contra a nuca de Kirk, e o largou no chão, inconsciente. 



 
— Onde está o capitão Kirk? 
Christine parou de andar de um lado para o outro no estúdio de Korby ao 

ver Andréa entrar. Ante a pergunta, seu olhar inocente pareceu realmente 
intrigado. 

— Não entendo como você pode estar preocupada com o capitão agora 
que está com Roger de novo. 

Lá estava a intimidade com o nome dele de novo, pensou Christine, já 
dominada por uma sensação de desamparo. Já não entendia mais nada, nem 
o homem que amava, nem seus propósitos ou suas companhias. 

Andréa era pura e sincera curiosidade. — Como você pode amar Roger 
sem confiar nele? 

Christine não respondeu. A pergunta foi direto ao âmago de sua agonia. 
Ela começou novamente a dar passos pelo lugar, quando Andréa inquiriu: — 
Por que você fica perturbada quando eu falo o nome de Roger? 

Korby acabara de entrar no estúdio. Ruk estava com ele, trazendo Kirk 
preso em suas mãos gigantes. A porta fechou-se a suas costas e Korby, 
movendo-se em direção a Andréa, foi falando: — Andréa, a partir de agora 
você deverá me chamar de doutor. 

— Sim, doutor Korby. 
Ele segurou a mão gelada de Christine, sorrindo. — Como você pode 

ver, querida, o capitão Kirk está bem. Ele não sem maltratado. O que 
acontece é que é necessário evitar que ele se comunique com a nave. Eu 
preciso de tempo para explicar, para demonstrar a ele e a você. Vamos 
começar por Andréa? 

— Sim, comece por Andréa — disse ela, friamente. 
A garota falou com toda a simplicidade: — Eu sou como o dr. Brown... 

um andróide. Você não sabia? 
— Ela é admirável, não é? — empolgou-se Korby, olhando o capitão e 

mostrando o braço de Andréa. — Note a pigmentação natural, a variação na 
cor da pele. A carne tem calor, tem pulsação, sensação física... 

— Que adequado — observou Christine. 
Korby captou a ironia no tom de voz da ex-noiva e largou Andréa. — 

Querida, tudo o que preciso para meus propósitos é total obediência... 
Christine afastou-se, ainda mais irritada com a explicação. — Christine, 

entenda que um andróide é como um computador. Só tenho de programá-la. 
Como uma cientista treinada, deveria entender... 

— Que, depois de um assistente mecânico, construir uma gueixa 
mecânica não seria difícil? 



Korby correu até Christine e a abraçou. — Você acha que eu posso amar 
uma máquina? 

— Você pode? 
— O amor não pode existir onde tudo é perfeição! Christine, ouça-me! O 

amor precisa da imperfeição... momentos de adoração, momentos de ódio. 
Andréa é incapaz de sentir raiva ou medo, assim como de sentir amor. Ela 
não significa nada para mim. Ela simplesmente obedece ordens! Observe-a... 

Ele falou a Andréa: — Beije o capitão Kirk. 
Ela beijou Kirk. 
— Agora bata nele... 
— ordenou Korby. 
Ela deu um tapa em Kirk. 
— Você vê, Christine? Tudo o que ela faz é o que depende das ordens 

que recebe. Ela é um computador... uma coisa, não é uma mulher. Você não 
tem nada a dizer, capitão? 

— Sim, doutor. Eu tenho algo a dizer. Se suas máquinas só obedecem 
suas ordens, por que dr. Brown me atacou? Por que essa coisa — disse, 
apontando Ruk — matou dois de meus homens? 

A expressão de Korby tornou-se fria. Pegando Christine pelo braço, ele a 
conduziu até a porta.— Venha, querida, você me deve isso. 

Christine lançou um olhar desesperado para Kirk antes de deixar a sala 
com Korby. 

O laboratório de Korby ficava no final de um longo corredor. O lugar era 
imaculadamente branco. Prateleiras tomadas de equipamentos dividiam as 
paredes com inúmeros painéis de controles. Mas o principal componente era 
uma grande plataforma circular e giratória, cortada ao meio por uma espécie 
de divisória e flanqueada por dois dínamos. Ruk estava lá, ocupado com os 
preparativos, assentando, com todo cuidado permitido por suas mãos 
desproporcionais, uma boa quantidade de massa marrom esverdeada, um 
molde com a altura e a largura exatas de um corpo humano. O casal 
aproximou-se e Christine pode notar que, além do sofisticado equipamento 
suspenso do teto, a outra metade da plataforma também estava ocupada, 
embora ainda não-visível. Ruk abaixou o equipamento correspondente à 
seção com o molde e o ajustou sobre a massa em que estivera trabalhando. 
Foi quando a plataforma lentamente começou a girar. 

Do lado oposto, até então oculto, Kirk estava deitado, com os olhos 
cerrados e o corpo despido e imobilizado. O segundo equipamento suspenso 
desceu e foi acoplado à sua respectiva seção, cobrindo parcialmente o 
capitão, do peito às coxas. 

Korby acompanhava tudo com visível orgulho. — É assim que nós 



fazemos um andróide. 
A um sinal seu, Ruk foi para o painel de controles e apertou um botão. 

No equipamento suspenso foram acionados fachos de uma luz azul cada vez 
mais intensa e cegante, que atingiam em cheio a plataforma girando com o 
corpo de Kirk e o molde disforme. Os dois poderosos dínamos tornavam-se 
rubros à medida que forneciam força ao painel de controle. Quando Korby 
fez um ajuste para aumentar a velocidade giratória da mesa, Christine foi 
tomada por uma vertigem. Ela precisou encostar-se contra a parede, lutando 
contra o mal-estar. Quando voltou a olhar para a plataforma, as luzes azuis 
estavam ainda mais intensas, pulsando ao ritmo das batidas de um coração 
humano. A plataforma girava numa velocidade vertiginosa, fazendo a visão 
das formas presas nas duas seções alternarem-se rapidamente. Tão rápido 
que era impossível distinguir uma da outra ou não imaginá-las como sendo 
apenas uma única coisa. 

Sem perceber, Christine estava esfregando as mãos de nervoso. Korby 
deixou o painel e aproximou-se dela para acalmá-la. — Não tenha medo por 
ele. Eu prometo a você, ele não está sofrendo. 

— Colocar um homem numa mesa como se fosse uma cobaia numa 
lâmina ... — as palavras pareciam fugir a seu controle — ... eu não... Oh, 
Roger, o que aconteceu com você? Lembro de quando eu assistia suas 
aulas... — ela começou a chorar — você não era capaz de fazer mal a um 
animal, a um inseto... A vida era sagrada para você... e era isso o que eu 
amava em você... 

Ele a pegou em seus braços. — Eu não mudei, Christine. Isso é apenas 
uma demonstração inofensiva para convencer mentes militares. Por favor, 
tente entender. Se eu fosse com o dr. Brown e os outros para sua nave, 
teríamos sido apenas objetos de mera curiosidade, alvo de rumores inúteis e 
comentários destrutivos. 

— Você não conhece o capitão Kirk! — gritou ela. 
Ele confortou seu ombro. — Agora é a hora de observar com atenção... 

— Ele a deixou para fazer mais alguns ajustes nos instrumentos. 
Aparentemente, a plataforma tinha alcançado sua máxima aceleração. Agora 
a velocidade diminuía. Sentindo um misto de admiração e horror, Christine 
observou a massa que servia de molde, que agora tinha um formato humano. 
A mesa parou de girar diante de seus olhos. E, em seus dois espaços, haviam 
dois Kirks idênticos. 

Triunfante, Korby voltou-se para ela. — Qual dos dois é seu capitão, 
Christine? Você pode dizer? 

Ela sacudiu a cabeça. — Eu não sei... não sei... não agora. 
— Este é seu capitão. Como vê, não está ferido. 



Os olhos de Kirk abriram-se e logo percebeu que não podia mover-se. 
Lutou contra o que o prendia até notar a presença de Korby. Todos os 
músculos de seu corpo retesaram-se, ele ia reagir, mas preferiu calar e ficar 
ouvindo. Korby estava explicando à noiva: — Os órgãos sintéticos do 
andróide agora estão no lugar. Nós apenas os sincronizamos ao sistema 
nervoso autônomo de Kirk, duplicando seus ritmos biológicos. Agora vamos 
duplicar seus padrões mentais... 

Uma idéia passou pela cabeça de Kirk. Ele observou Korby aproximar-se 
de um outro painel de controle e viu Andréa entrar no laboratório. Ruk 
estava ocupado com o dínamo junto ao capitão. Ele sabia o que Korby ia 
dizer antes mesmo dele falar com a criatura. — Ruk, estamos prontos para a 
fusão sináptica final. Andréa, monitore os circuitos do córtex. Esse andróide 
que estamos construindo deve ser tão perfeito que será capaz de substituir o 
capitão. Ele terá as mesmas memórias, as mesmas habilidades, as mesmas 
atitudes... 

As implicações das palavras de Korby eram tão apavorantes que fizeram 
Kirk começar a pensar rápido, o mais rápido que já pensara em toda sua 
vida. Ao ouvir Korby gritar um "Ativar os circuitos!", o capitão contorceu 
seu rosto com fúria e começou a resmungar para si mesmo: — Meta-se com 
seus assuntos, sr. Spock! Estou cheio de sua interferência mestiça! Está me 
ouvindo? Meta-se com seus assuntos, sr. Spock! Estou cheio de sua 
interferência... 

Em meio às palavras, Kirk sentiu um espasmo de agonia, que 
convulsionou seu corpo. Os fachos de luz pareciam querer romper seu 
crânio. O barulho do dínamo era de estourar seus tímpanos. Apreensiva, 
Christine correu até ele. 

— Eu estou bem — disse o capitão—Parece que acabou. 
— E agora, minha querida,—interrompeu Korby — venha conhecer meu 

novo andróide. 
Korby fez com que a plataforma girasse lentamente para que a outra 

seção, onde estava a réplica perfeita de Kirk, ficasse visível. As pálpebras do 
andróide hesitaram, mas seus olhos abriram-se e fixaram-se em Christine. O 
característico sorriso de Kirk iluminou o rosto do clone. — Enfermeira 
Chapel, que bom vê-la. 

 
Andréa estava servindo uma refeição a Christine quando o novo 

andróide de Korby chegou, usando o uniforme de Kirk. 
— Posso sentar? — perguntou, já sentando ao lado da enfermeira. — O 

doutor disse que estou mais ou menos liberado agora. E que achava que nós 



dois gostaríamos de conversar um pouco. 
— Capitão, o que nós vamos.... — sussurrou ela. 
O andróide a interrompeu, também sussurrando: — Temos de achar um 

jeito de contactar a nave. 
— Eu não sei o que aconteceu com Roger. —Ela fita em desespero o que 

julgava serem os olhos de Kirk. 
— Se eu der uma ordem direta para você traí-lo, você obedeceria, 

Christine? 
— Por favor, capitão. Não peça para eu fazer uma escolha. É melhor o 

senhor me jogar no precipício em que Matthews morreu. 
Andréa serviu um prato de sopa a Christine, que recusou, alegando não 

estar com fome. 
O acompanhante também afastou o prato. — Também não estou com 

fome — e voltou-se para Christine. — Como sabe, andróides não comem. 
Christine jamais imaginou que pudesse sentir tamanho choque. Não era 

apenas o jogo de gato e rato do andróide que a apavorava. Era o fato de 
quase ter se aberto com uma máquina mascarada de Kirk. Deixou a mesa no 
instante em que Korby chegada. O Kirk real estava com ele, pálido, 
enfraquecido e usando o mesmo tipo de uniforme de serviço que o dr. Brown 
vestia. 

Ele sentiu o cheiro da comida. — Estou com fome — disse, olhando para 
Korby.— Essa é a diferença entre mim e seus andróides, doutor. 

A réplica levantou-se. — A diferença é sua fraqueza, capitão, não minha. 
— Comer é um prazer humano — replicou Kirk. — Um que, 

infelizmente, o senhor nunca vai conhecer. 
— Talvez. Mas nunca morrerei de fome. 
Kirk olhou novamente para Korby. — É uma duplicata exata? 
— Em detalhes. Kirk voltou-se para sua réplica. — Fale-me sobre Sam, 

sr. andróide. 
A resposta veio prontamente. — George Samuel Kirk é seu irmão. Só 

você o chama de Sam. 
— Ele foi me ver antes de eu começar essa missão. 
— Sim. Com a esposa e os três filhos. 
— Ele disse que ia ser transferido para a estação de pesquisas na Colônia 

Terráquea Dois. 
— Não, ele disse que queria ser transferido para a Colônia Terráquea 

Dois. 
Korby interveio.— É melhor tentar vencer uma máquina de calcular, 

capitão. 
— É óbvio que não consigo. Mas nós temos algumas diferenças bem 



interessantes. 
Korby mostrou-se aborrecido. — Diferenças sem a menor importância. 
Abruptamente, ele despachou o andróide, sentou-se e indicou as cadeiras 

para Kirk e Christine. 
— Traga comida — pediu à Andréa. — Um monte de comida. O capitão 

está com fome. 
Kirk começou a comer, enquanto ouvia o doutor. — Você não deduz o 

resto, não é? Nem você, Christine. O que vocês viram é apenas uma máquina 
— apenas metade do que eu poderia fazer se continuasse o processo de 
duplicação. Eu poderia coloca—Io, capitão, toda sua consciência dentro 
daquele andróide — Ele sorriu, debilmente. — Sua alma, se você preferir 
assim. Todo você. Brown era um exemplo. Meu assistente estava morrendo. 
Eu dei a ele vida na forma de um andróide. 

Sua voz ganhou em intensidade. — Sim, humanos convertidos em 
andróides podem ser programados, mas para melhor! Você consegue 
conceber como a vida seria sem ciúme, intriga, ódio? 

— A moeda tem dois lados, doutor. Você também deixaria de lado a 
ternura, o amor, o respeito. 

Korby socou a mesa. — Sem mortes! Sem doenças, sem deformidades! 
Até o medo pode ser programado e substituído por paz perpétua! Abra sua 
mente, capitão! Estou falando de um paraíso, um novo paraíso... e tudo o que 
eu preciso é de sua ajuda! 

— Eu pensei que você só precisasse de minha "mente aberta". 
— Tenho de conseguir transporte para um planeta que tenha matéria-

prima apropriada para o processo. Deve haver uma possibilidade entre suas 
próximas paradas. Não quero que o senhor saia de sua rota. Não quero 
levantar suspeitas, simplesmente quero começar a produzir andróides mais 
cuidadosamente, mais seletivamente... 

Enquanto fingia dar atenção, a mão de Kirk encontrara solta um pedaço 
de tira de couro que servia para manter fixas as junções da cadeira onde 
estava sentado. Cuidadosamente, começou a desenrolá-lo. — Entendo seu 
ponto de vista — disfarçou. — Qualquer publicidade sobre essa projeto 
poderia fomentar preconceitos causados por temor e desinformação. 

Korby concordou: — Meus andróides podem ser infiltrados em 
sociedade humanas antes de ter sua existência revelada. Caso contrário, 
haveria uma onda de superstição e histeria que poderia destruir o que é certo 
e bom. Você está do meu lado, capitão? 

Christine olhava Korby sem conseguir acreditar. Teriam sido os anos de 
solidão que o enlouqueceram? Propor esse tipo de cooperação a um capitão 
de nave estelar! Mas Kirk falou, suavemente. — Você criou seu próprio 



Kirk, doutor. Você não precisa de mim. 
— Eu o criei para impressioná-lo, capitão, não para substituí-lo. 
— É melhor usar ele. Estou impressionado, doutor, mas não da maneira 

que quer — Kirk estava com a correia quase totalmente desenrolada, agora. 
— Ruk! — chamou Korby. — Ruk, leve o capitão para o alojamento! 
O gigante de feições macilentas aproximou-se de Kirk, cuja mão estava 

ainda ocupada tentando desfazer o nó da correia sob a cadeira. Quando Ruk 
inclinou-se para pegá-lo pelos ombros, o capitão deu início à ação. Num 
único movimento, Kirk esquivou-se das mãos do andróide, voltou-se para 
Korby e o imobilizou, enrolando a tira de couro em seu pescoço. Depois, 
jogando-o de lado, tomou a direção da saída. Ruk pensou em segui-lo, mas 
foi contido pelo grito abafado de um Korby agonizante, caído sobre a mesa, 
tentando livrar-se da corda que o sufocava. O andróide hesitou, mas foi 
ajudá-lo. 

Christine também já o estava socorrendo, mas Korby, furioso, a 
empurrou. — Vá atrás... — ele começou a tossir, sem fôlego — Vá atrás 
dele, Ruk. Pegue-o! Ele não tem mais serventia para mim. Você entende? 

Ruk entendia. Assim como Christine, que pôde ouvir o imenso peito de 
Ruk arfando enquanto corria porta afora, e foi atrás dele. — Ruk! Ruk! Pare! 
— gritou, vendo-o atravessar o corredor iluminado em direção ao alojamento 
de Kirk. A figura gigantesca desapareceu ao virar um corredor. Christine 
continuou seguindo a criatura através de um trecho sem iluminação, ainda 
gritando: — Pare, Ruk! O doutor mandou que você obedecesse minhas 
ordens! 

A velocidade dos passos aumentavam e ela procurava acompanhá-los. — 
Ruk! Onde você está? Eu ordeno que você não faça mal a ele! Está me 
ouvindo? Não faça mal a ele! Ruk, onde está você? 

Ruk desapareceu na escuridão. Agora estava correndo numa superfície 
irregular, cheia de pedras. Christine começou a tatear pela parede também de 
pedra, com a escuridão envolvendo o som das passadas. 

Mas Kirk podia ouvi-los vindo atrás dele. Ele já havia chegado ao final 
da passagem e estava escalando umas pedras, quando parou, entre duas 
grandes rochas, esperando ouvir algo. 

— Capitão Kirk? 
Era a voz de Ruk, ecoando entre as pedras. Kirk passou por cima da 

rocha e resolveu arriscar prosseguir em frente, tateando as paredes em meio 
a total escuridão. 

— Capitão Kirk... 
O som dos passos cessou. Mas ele podia ouvir a respiração pesada do 

andróide bem por perto. Kirk olhou para os lados à procura de algum tipo de 



arma e a encontrou na forma de uma estalagmite, a qual tentou arrancar. A 
pedra não se mexia. Desesperado, agarrou uma outra pedra e, com ela, 
conseguiu quebrar a ponta da formação rochosa. Depois, procurando às 
cegas entre os pedaços espalhados no chão, conseguiu encontrar a ponta em 
formado de porrete. 

Então ouviu um sussurro. —Capitão Kirk? Onde está você? 
Era a voz de Christine. Kirk pensou em responder, mas lembrou-se a 

tempo do truque de Ruk em imitar vozes. 
A voz de Christine continuava ao longe. — Capitão Kirk, socorro! Estou 

perdida! Não me deixe aqui sozinha! 
Seria mesmo Christine? Ou seria Ruk? Não havia como saber. Kirk 

apertou ainda mais forte a pedra que tinha nas mãos. Podia ser Christine, 
perdida nesse labirinto subterrâneo. Devia responder, pensou, pois o 
suspense era algo tão difícil de enfrentar quanto o que viesse a acontecer. 
Além disso, já tomara todas as precauções que podia. 

— Por aqui, Christine — gritou. 
Ignorando o breu, o monstruoso andróide acompanhou a voz com passos 

seguros, movendo-se facilmente. Kirk lutava para equilibrar-se nas rochas 
em falso debaixo de seus pés. 

Ele estava a postos para qualquer ataque quando seu peso fez a beirada 
da rocha em que estava em pé começar a fragmentar-se. 

A solidez pela qual estava lutando já não existia mais. Escorregou pela 
beirada de um precipício tão íngreme e profundo quanto o abismo em que 
Matthews morrera. As pontas de seus dedos agarravam-se à beirada do 
precipício, literalmente tentando agarrar-se à vida. Kirk lutava também 
contra as pedras que continuavam a se desprender acima de sua cabeça. Uma 
a atingiu em cheio, mesmo assim ainda pode ver Ruk inclinando-se para 
observá-lo. Kirk percebeu que seus dedos começavam a enfraquecer. As 
rochas da borda em que estava agarrado também começavam a ceder. Nesse 
momento, Ruk segurou um de seus pulsos. Os dois trocaram um longo olhar. 
Então, lentamente, Ruk o ergueu. 

 
Quando viu Kirk deixar o elevador em direção a seu alojamento, Spock 

correu até ele. — Capitão! Acabei de saber que o senhor teleportou-se de 
volta. 

Kirk já estava em sua cabine, mexendo numa pasta que continha suas 
ordens de comando. — Doutor Korby tem uma carga considerável para ser 
trazida a bordo, sr. Spock. Vou analisar nossas próximas escalas com ele. 

Spock não escondeu sua surpresa do capitão. — O senhor vai descer com 



suas ordens de comando, senhor? 
— Meta-se com seus assuntos, sr. Spock! Estou cheio de sua 

interferência mestiça! Está me ouvindo? Meta-se com seus assuntos, sr. 
Spock! Estou cheio de sua interferência... 

Chocado, Spock deu a impressão de não saber o que fazer. Kirk já estava 
deixando o quarto quando o oficial de ciências tentou mais uma vez. — Está 
se sentindo bem, capitão? 

Não havia mais aspereza na voz de Kirk, que falou suavemente, em seu 
tom normalmente cortês. — Tudo bem, obrigado, sr. Spock. Estarei de volta 
em breve com o dr. Korby e sua equipe — Foi a vez dele olhar para Spock, 
curioso. — Parece preocupado, sr. Spock. Está tudo certo por aqui? 

O vulcano mostrava-se tão confuso quanto ele jamais se permitira 
aparentar. Preferiu, no entanto, demonstrar reserva. — Sem problemas, 
senhor. 

Kirk assentiu, ofereceu um amigável sorriso e foi embora. Mas a 
sensação de estranheza persistia em Spock. Ele acionou o intercom. 

— Segurança, aqui é Spock. Status da equipe de descida? 
— A postos e aguardando, senhor. 
— Esperem até o capitão descer. Então encontrem-me na sala de 

transporte. 
Spock sabia que estava para criar um problema com Kirk. Por outro 

lado, era óbvio que já havia algum problema entre eles. 

 
Korby estava satisfeito com a atuação de seu novo andróide. Olhando as 

ordens de comando, o ouviu dizer: — Eu já as estudei. Vai concordar que o 
planeta Midos V é uma excelente escolha. 

— Uma pequena colônia. Matéria-prima abundante. Excelente trabalho, 
capitão Kirk. 

— Obrigado, doutor. Eu me senti como se estivesse em casa, a bordo da 
Enteprise. 

No outro cômodo, Kirk estava deitado, pensando. Sua vida havia sido 
poupada e não sabia por quê. A Enterprise nas mãos daquela coisa vestindo 
seu uniforme... Um planeta, talvez a galáxia inteira condenada a ser povoada 
por seres inumanos... A vida humanóide exterminada pelas máquinas de 
Korby. 

A porta abriu-se. Andréa entrou com um prato de comida e o colocou 
sobre a mesa. 

Kirk sentou-se na cama. — Beije-me, Andréa. 
Ela o beijou. O circuito cortical que anteriormente havia obedecido ao 



comando de beijá-lo ativou o outro que conectava o beijo a um tapa. Ela 
ergueu a mão prestes a esbofeteá-lo, mas Kirk agarrou seu braço. — Não — 
disse ele, levantando-se. Em seguida, segurando-a em seu braços, Kirk deu-
lhe um dos beijos mais apaixonados de sua vida. O andróide apreciou, mas 
seu processador protestou. Em algum ponto de seus circuitos, a pressão 
tornava-se grande. 

Entrando em pane, reagindo caoticamente, ela o empurrou, gritando: — 
Não você... não programada para você... 

Andréa correu para a porta, hesitando. Kirk, alarmado, a seguiu, mas 
encontrou Ruk de guarda na saída. 

— Manter sua vida é ilógico — disse o gigante, olhando-o fixamente. 
— Por quê? 
Ruk não respondeu. Sua mente parecia processar e lutar contra uma 

enxurrada de pensamentos que o confundiam de forma mais cruel do que a 
reação aterrorizada de Andréa diante do beijo de Kirk. — Você não é mais 
necessário aqui — disse, por fim. 

— Você quer me matar, Ruk? Ou, como o dr. Korby diz, me desativar? 
— Você não pode ser programado. Você é inferior. 
— Eu quero viver. 
— Você é de fora. Você trouxe a desordem para cá. 
— Eu não sou programado. Mas farei de tudo, não importa o quão 

ilógico seja, para continuar vivo. Isso perturba você, Ruk? 
— Nosso mundo era pacífico. Nada ameaçava a existência. 
— A existência também é importante para você? 
— Eu sou programado para existir. Portanto, eu existo. 
A face normalmente impassível estava marcada por uma intensa 

cogitação. Kirk chegou a sentir pena. — Korby fala de você como se fosse 
apenas uma máquina para ser ativada ou desativada. Isso é uma boa coisa 
boa, Ruk? 

— Você é o mal. Até você chegar, tudo era paz por aqui. Isso era bom. 
— Eu vim em paz. A única diferença entre nós dois é que eu tenho 

emoção. Eu sou o imprevisível. E, como em cada humano, nosso mal cresce 
imprevisivelmente. Como você poderia viver com milhares de humanos 
imprevisíveis em torno de você, todos eles malignos como eu? 

Ruk continuava olhando—o fixamente. — Sim, foi há... muito tempo. 
Eu tinha esquecido. Os antigos daqui, o que me fizeram, eles eram 
humanos... e malignos. Está ainda em meus bancos de memória... Tornou-se 
necessário destruí-los. 

Ele moveu seu pesado corpo em fortes passadas. Em meio ao corredor, o 
gigante encontrou Korby, vestido todo de branco e com ar autoconfiante. — 



Você... você o trouxe até nós — acusou o andróide. 
Aturdido, Korby olhou para Kirk e depois para Ruk. — O quê? 
Ruk continuou avançando contra ele. — Você trouxe os inferiores para 

cá! — Sua voz era cada vez mais alta. — Nós tínhamos nos purificado deles! 
Você os trouxe de volta e trouxe também a maldade deles! 

— Ruk, ordeno que pare! Volte! Fique longe de mim! Você é 
programado para... 

Korby estava recuando. Ao mesmo tempo que Ruk preparava-se para 
agarrá-lo, Korby pegou no bolso de sua túnica branca o feiser de Kirk. Sem 
hesitar, disparou. Ruk desapareceu. Onde estivera parado, restava apenas 
uma mancha chamuscada e uma névoa de fumaça com cheiro de metal 
queimado. 

— Não devia destruí-lo — disse Kirk, em meio ao silêncio estabelecido. 
Korby apontou o feiser para ele. — Mova-se. Siga em frente... 
No estúdio de Korby, Christine estava tensa, à espera do resultado da 

conversa entre seu ex-noivo e o capitão Kirk. No meio do caminho, Kirk 
dirigiu-se a seu captor. — Você já foi um homem que tinha respeito por 
todas as coisas viventes. Como explica essa mudança em você, doutor? Se 
eu contasse na Terra que eu sou seu prisioneiro, se eu contasse lá sobre o que 
você se tornou... 

Kirk tentou pegar o feiser, mas Korby estava no controle e o usou para 
empurrá-lo para dentro do estúdio. Nesse movimento, sua mão acabou presa 
entre a porta, que deslizava para fechar, e o batente. Kirk ia aproveitar a 
vantagem, mas deteve-se. A mão presa de Korby estava sendo esmagada. 
Mesmo assim, sua outra mão ainda segurava o feiser e o apontava vacilante 
contra Kirk, numa admirável atitude de resistência. Quando finalmente 
liberou sua mão, Kirk ficou ainda mais admirado. 

Lentamente, encheu-se de horror. Christine também estava com o olhar 
atento à mão ferida de Korby. Ao invés de revelar sangue e carne dilacerada, 
a ferida expunha um fino emaranhado de engrenagens e fios. Algumas 
conexões estavam em curto-circuito, liberando fumaça e odor de metal 
queimado. 

Korby viu a expressão de Christine. — Ainda sou eu, Christine... o seu 
Roger... na forma de um andróide... Você não pode imaginar por que... como 
eu estava. Eu estava congelado, morrendo, minhas pernas quebradas. Eu só 
tinha meu cérebro entre a vida e a morte... — Ele exibiu sua mão. 

— Isso pode ser reparado. Eu ainda sou o mesmo homem que você 
conheceu e amou... um homem melhor. Nunca haverá morte para mim... 
nunca. 

Ela elevou suas mãos ao rosto para tentar evitar a visão dos circuitos 



expostos. Korby, voltando-se para Kirk, gritou. — Imagine, capitão! Um 
mundo sem corrupção, sem sofrimento, sem morte.... 

— Então por que me manter vivo, doutor? Sou apenas carne e sangue. 
Eu devo morrer. Já tem seu próprio Kirk imortal. Por que não mata o Kirk 
imperfeito de uma vez? 

— Já sabe a resposta. Eu ainda sou o homem que você descreveu, o 
homem com respeito por todas as coisas com vida. Eu ainda sou esse 
homem. 

— Você não é esse homem, doutor. Olhe para Christine... decepcionada, 
aterrorizada. Onde está sua reação humana ao sofrimento dela? 

À medida que a pergunta era processada por seu cérebro informático, 
Korby parecia abalado. Seus circuitos supostamente não forneceram uma 
resposta adequada, por isso eliminou a questão. Recobrando sua compostura, 
ele foi até um microfone instalado na parede. 

— Andréa, venha ao estúdio. 
A porta abriu-se e Kirk passou seu braço sobre o ombro de Christine. 
— Sim, doutor? — perguntou Andréa. 
— Alguém está vindo — disse Korby. 
— Encontrarei Ruk. 
— Ruk foi desativado. Pegue a arma do dr. Brown. Rápido! Use-a! 

Proteger! 
A andróide pegou a velha arma de Brown sobre uma mesa e correu para 

fora do estúdio. No corredor, encontrou o clone de Kirk ainda vestido com 
uniforme completo. O encontro perturbou Andréa e também a deixou 
interessada. Ela aproximou-se dele e ergueu seu rosto. 

— Vou beijá-lo — avisou ela. 
— Não! — respondeu, rispidamente. 
Um olhar irado invadiu o rosto da andróide. 
— Proteger — disse ela, puxando o gatilho do rifle feiser. Ela olhou com 

curiosidade para os restos chamuscados e envoltos em fumaça deixados no 
chão. 

— Proteger — repetiu, voltando para o estúdio. 
Korby estava gritando, ensandecido. — Eu sou o mesmo! Uma 

transferência direta... todo eu! Totalmente racional... humano, mas sem 
falhas! 

Sorrindo, inocentemente, Andréa disse: — Eu desativei o capitão Kirk. 
— Ela matou seu andróide perfeito. Assim como você matou Ruk. Esse 

é o seu mundo perfeito? Seus seres em falhas? Matar, matar, matar! Não 
estão seu seres sem falhas fazendo exatamente o que você mais odeia nos 
seres humanos? Matar com a mesma falta de sentimento com que você 



apaga uma lâmpada? 
Dessa vez, o cérebro de computador não podia ignorar a pergunta. Kirk 

estendeu a mão. — Dê-me esse feiser, doutor. Se algo do humano Korby 
resta em você, você sabe que sua única esperança é me dar essa arma. 

— Não! Você não quer entender! Eu construí seres perfeitos... eu os 
testei... — O rosto de Korby demonstrava a mesma confusão registrada por 
seus processadores em conflito. Sua própria lógica lutava com eles. — Eu... 
eu provei que eles são perfeitos... eu... eu tenho... 

Com um olhar de total perplexidade, ele entregou o feiser a Kirk. Pálida 
como a morte, Christine deixou-se cair numa cadeira. 

— Dê sua arma, Andréa — disse Kirk. 
—Não — e ela o ameaçou com o rifle — Não... proteger... — Ela 

dirigiu—se a Korby. — Eu sou programada para amá-lo, protegê-lo. Para 
beijá-lo... — Ela procurou o rosto do médico. 

Christine quase gemeu. Atordoada, observou Korby empurrar a 
andróide. — Não me toque! Você não pode amar, sua máquina! 

Mas Andréa ainda insistia. O feiser que segurava estava entre ela e 
Korby, que lutava para livrar-se dos braços dela.—Programada para amá-
lo... beijá-lo... — continuava Andréa. 

O rifle disparou, num flash de luz. Os dois já não estavam mais lá, 
apenas havia fumaça e dois pequenos montes de cinzas no chão. 

Cambaleando, tremendo, Christine procurou o apoio de Kirk, que a 
abraçou, sem ter como consolá-la por tanta desilusão. 

No momento em que a fumaça dissolvia-se, a porta abriu para dar 
entrada a Spock e dois seguranças armados. 

— Capitão... — Spock hesitou. — Está bem, senhor? Enfermeira 
Chapel? 

— Tudo bem, senhor Spock. 
— Onde está o doutor Korby? — quis saber o vulcano. 
Kirk segurou firmemente as mãos de Christine. — Ele nunca esteve aqui, 

senhor Spock. 

 
Sentado na cadeira de comando, Kirk ouvia a enfermeira. —Obrigada 

por me deixar decidir, capitão. Tenho convicção de que estou fazendo a 
coisa certa. 

— Eu também. Talvez deva descansar um pouco agora que sua decisão 
foi tomada. 

Nenhum dos dois sorriu. — Eu o verei mais tarde, senhor. 
Ao vê-la deixar a ponte, Spock aproximou-se. — Ela é muito corajosa. 



— É por isso que nós precisamos dela a bordo da Enterprise, sr. Spock 
— Ele olhou para a tela principal. — Piloto, firme no curso. A enfermeira 
Chapel decidiu ficar conosco — completou. Mas Spock permanecia junto à 
cadeira de comando. — Alguma coisa o está perturbando, sr. Spock? 

— Capitão, eu... devo protestar contra seu uso do termo "mestiço" em 
referência a mim. 

— Eu não o usei, sr. Spock. Apenas fiz com que... 
— Mesmo usado por um andróide, seria melhor o senhor pensasse numa 

expressão mais adequada. 
Kirk simulou seriedade ao fitá-lo. — Lembrarei disso, sr. Spock, quando 

eu estiver de novo numa situação parecida. 
— Obrigado, senhor. 



Sobre o episódio 
 
E neste episódio que a enfermeira Christine Chapel, vivida por Majel 

Barret, é introduzida ao universo do seriado, apesar de, em função da 
diferença da ordem de produção e de exibição, já ter aparecido na versão do 
episódio Tempo de Nudez que foi ao ar. Depois de perder o importante 
papel da oficial Número Um no piloto rejeitado A Jaula, Majel Barret, que 
na época vivia com Gene Roddenberry e o ajudava na escolha de roteiros, 
viu na personagem de uma médica que pede ajuda à Enterprise para 
localizar o noivo desaparecido há anos uma oportunidade de voltar à série. 
Dessa forma, Majel clareou os cabelos (que até então eram negros) e foi de 
surpresa ao escritório de Roddenberry. No primeiro instante, ele não 
reconheceu a própria mulher e isso o convenceu de que se Majel o havia 
enganado, enganaria também os executivos da emissora. Majel ganhou o 
papel e a médica virou enfermeira Chapel, que após a trágica experiência de 
reencontrar o noivo, voltou seus interesses amorosos para o inconquistável 
sr. Spock. 

Talvez tenha sido essa paixão impossível que fez a audiência feminina 
da época não simpatizar muito com o personagem, afinal de contas Chapel 
ousava amar o lógico e cobiçado vulcano. 

Esse episódio também serviu para introduzir outro elemento clássico da 
série: os andróides quase perfeitos e em conflito com as emoções. O título da 
história foi retirado de um antigo poema infantil, de autor desconhecido, e 
que estabelecia as diferenças entre meninos e meninas. Da mesma forma, "£ 
as meninas, de que são feitas?" tenta estabelecer as diferenças entre o que é 
ser humano e ser andróide. 
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O Punhal Imaginário 
 

 
 
Simon van Gelder veio a bordo da Enterprise fugindo da Colônia Penal 

Tântalos através do teletransporte, escondido dentro de uma caixa 
endereçada ao Departamento de Estudos Penais de Estocolmo. Era um 
método desesperado, mas não muito inteligente, embora inevitável diante 
das circunstâncias em que se encontrava. Ele mal chegara a bordo quando 
Tristan Adams, o médico-chefe e diretor da Colônia, alertou o capitão Kirk 
sobre a fuga do interno ("um caso potencialmente violento"), e a busca teve 
início. 

Num curto espaço de tempo, Van Gelder, um homem alto e em pleno 
vigor de seus quarenta anos, conseguiu tocaiar um tripulante, nocauteá-lo e 
trocar de roupa com ele, levando consigo um feiser. Assim disfarçado, 
também conseguiu chegar à ponte, onde fez seu pedido de asilo e manteve 
interrompidas por alguns minutos todas as operações, até ser paralisado por 
um dos famosos toques de vulcano aplicado pelo sr. Spock. Van Gelder foi 
confinado à enfermaria e isso foi tudo. 

Ou teria sido. Os procedimentos operacionais de praxe exigiam que o 
prisioneiro fosse submetido a um exame médico de rotina e transportado de 
volta a Tântalos, para ser novamente colocado à disposição dos métodos 
terapêuticos do dr. Adams. Kirk há muito tempo admirava os conceitos de 
reabilitação desenvolvidos pelo doutor Adams e não se conformava com o 
fato de não estar com tempo disponível para fazer uma visita à Colônia. Mas 
agora, com esse acontecimento inesperado, encontrara a desculpa certa para 
criar uma oportunidade. Além disso, existia alguma coisa em relação a Van 
Gelder que o deixava intrigado, pois no breve encontro que tivera com ele, o 
foragido não passara a imagem de um criminoso comum, apesar de seu 
desespero característico. Kirk também não tinha informações a respeito da 
existência de casos psiquiátricos não-criminais sendo tratados em Tântalos. 
Por isso decidiu visitar o prisioneiro na enfermaria para descobrir alguma 
coisa. 

O doutor McCoy estava mantendo-o sedado e atado à cama enquanto 
acompanhava seu estado físico no painel de funções biológicas. 
Adormecido, a expressão de Van Gelder era relaxada, marcada por uma 
quase vulnerabilidade infantil. 



— Detectei choques de ondas delta no eletroencefalograma — disse 
McCoy, indicando o painel acima da cama. —Altamente anormal, mas sem 
sinal de esquizofrenia, tecidos danificados ou qualquer outra condição de 
que tenha conhecimento. Eu o coloquei sob uma dose tripla de sedativo 
para... 

O médico foi interrompido pelo som vindo do leito, uma estranha 
mistura de gemido e rosnado. O paciente estava voltando à consciência, 
lutando contra as amarras que o prendiam. 

— O informe diz que ele é bastante comunicativo — disse Kirk. 
— Mas não muito informativo. Diz uma coisa, depois parece esquecer, 

então começar a falar outra coisa... o pouco que consigo entender parece soar 
como verdade. É uma pena que não tenhamos tempo para estudá-lo um 
pouco mais. 

— Então é assim que o sistema funciona, não é? — disse o homem na 
cama, asperamente, ainda se debatendo. — Levem-me de volta! Lavem suas 
mãos! Deixe que os outros se preocupem! Desgraçados... 

— Qual é o seu nome? — perguntou Kirk. 
— Meu nome.... meu nome... — Kirk teve a súbita impressão de que o 

prisioneiro estava lutando não contra as amarras, mas contra algum tipo de 
dor. — Meu nome é... é Simon... Simon van Gelder. 

Ele encostou-se nos travesseiros, e acrescentou, vencido: — Não acho 
que tenha ouvido falar de mim. 

— É o mesmo nome que deu antes — informou McCoy. 
— Dei? — admirou-se o prisioneiro. — Tinha esquecido. Eu era o 

diretor... da... da Colônia Tântalos. Não era prisioneiro... eu era... assistente. 
Graduado em... em... — sua face contorceu-se. — E então... me graduei em 
estudos... de... estudos em... 

Quanto mais tentava lembrar, mais a dor parecia apoderar-se dele. — 
Não importa — disse Kirk, gentilmente. — Está tudo bem. Nós... 

— Sei, sei — interrompeu Van Gelder, rangendo os dentes. — Eles 
apagaram... editaram... ajustaram... eles me destruíram... eu... não vou 
esquecer! Não vou voltar para lá! Prefiro morrer! Morrer! Morrer! 

O prisioneiro tornou-se novamente violento, agitando-se e gritando, seu 
rosto era quase uma máscara de dramas incompreendidos. McCoy 
aproximou-se e aplicou mais uma dose com o hypospray. Van Gelder passou 
dos gritos ao silêncio absoluto. 

— Alguma idéia a respeito? — perguntou Kirk. 
— Não faço a mínima idéia. Ele não quer voltar para aquela... como 

você a descreve? Ah, "mais uma clínica, do que uma prisão”. 
Evidentemente, uma cela é uma cela, não importa que rótulo tenha. 



— Algo de muito estranho está acontecendo lá embaixo. Mantenha-o sob 
vigilância, Magro. Vou fazer uma pequena investigação. 

 
No momento em que Kirk chegou à ponte, Spock retirava um teipe de 

seu computador. — Consegui esses dados nos bancos de memória, capitão. 
Não existem dúvidas: nosso prisioneiro é o dr. van Gelder. 

— Doutor...? 
— Isso mesmo. Designado para Colônia Tântalos há seis meses como 

assistente do dr. Adams. Não chegou como condenado e sim foi designado. 
É um homem muito respeitado em sua área. 

Kirk ficou pensativo por um momento e voltou-se para sua oficial de 
comunicações. — Tenente Uhura, contacte o dr. Adams em Tântalos... 
Doutor? Aqui é o capitão Kirk, da Enterprise. A respeito de seu fugitivo... 

— O dr. Van Gelder está bem? — a voz de Adams parecia sinceramente 
interessada. — E seus homens, capitão? Algum ferido? No estado violento 
em que ele se encontra... 

— Ninguém foi ferido, doutor. Mas achamos que o senhor pode nos 
esclarecer sobre a condição dele. Meu oficial médico está intrigado. 

— Não fico surpreso. Ele esteve fazendo algumas experiências, capitão. 
Um tratamento experimental que, esperamos, possa reabilitar até os 
pacientes mais incorrigíveis. O dr. Van Gelder achou que não podia expor 
qualquer outro homem a algo que ele primeiro não tivesse testado 
pessoalmente. 

Enquanto Adams falava, McCoy entrou na ponte e aproximou-se da 
estação de ciências para ficar junto a Kirk e Spock. O médico olhou para o 
capitão e fez o clássico gesto de "gargantas cortadas”. 

— Entendo — disse o capitão para Adams. — Por favor, espere um 
momento, dr. Adams. — Uhura cortou o contato e Kirk prestou atenção em 
seu médico. — Explique, Magro. 

— O que o dr. Adams diz não me parece ser verdade, Jim. Não acredito 
que o que está de errado com van Gelder seja algo que ele tenha feito a si 
mesmo. Mas acho que é algo que fizeram com ele. Não posso garantir, é 
apenas uma impressão... mas uma impressão bem forte. 

— Mas não é bastante para nós — disse Kirk, irritado. — Você não está 
lidando com um médico qualquer, Magro. Nos últimos vinte anos, Adams 
fez mais para revolucionar e humanizar as prisões e os tratamentos de 
prisioneiros do que todo o resto da humanidade em quarenta séculos. Eu 
estive em colônias penais desde que elas começaram a seguir seus métodos. 
Elas não são mais "celas de prisão", e sim hospitais arejados e decentes para 



doentes mentais. Eu não tenho a intenção de fazer acusações vazias contra 
um homem como esse. 

— Quem falou em acusações? Apenas estou fazendo perguntas. Estou 
sugerindo uma investigação. Se alguma coisa estiver errada, Adams terá de 
dar respostas. Algum problema em tentar? 

— Acredito que não — Kirk assentiu para Uhura, que abriu o canal 
novamente. — Doutor Adams? Isso é um pouco embaraçoso, mas um de 
meus oficiais acabou de recordar-me que, de acordo com a rígida 
interpretação dos regulamentos de nossa nave, eu devo iniciar uma 
investigação para que um relatório apropriado seja... 

— Não precisa se desculpar, capitão Kirk. De fato, seria um favor 
pessoal se o senhor mesmo viesse nos fazer uma visita. Estou certo que o 
senhor compreende que não costumamos receber muitas visitas por aqui. 
Mas eu apreciaria muito receber o senhor e um grupo mínimo, é claro. 
Somos forçados a limitar ao máximo nosso contato com o exterior. 

— Eu entendo. Já visitei colônias de reabilitação antes. Muito bem. A 
Enterprise desliga.... Satisfeito, McCoy? 

— Temporariamente — disse McCoy, tranqüilo. 
— Tudo bem, então. Vamos ficar com Van Gelder até eu completar 

minha investigação. Descubra alguém em seu departamento com experiência 
em psiquiatria e penalogia... uma mesma pessoa, de preferência. 

— Helen Noel é perfeita. Ela é médica formada e já fez vários trabalhos 
sobre problemas de reabilitação. 

— Excelente. Vamos descer em uma hora. 

 
Embora houvesse dezenas de mulheres a bordo da Enterprise, encontrar 

Helen Noel foi uma surpresa para Kirk. Ela era jovem e de uma beleza quase 
incômoda e, mais do que isso, embora Kirk já a tivesse visto antes, não sabia 
que fazia parte da tripulação da nave. Ele a encontrara durante uma festa de 
Natal no laboratório médico. Na ocasião, Kirk teve a impressão de que se 
tratava apenas de uma passageira e uma passageira muito impressionada 
com oportunidade de conversar com um capitão estelar; na realidade, em 
meio ao clima de festividade natalina, ele chegou a tirar algumas vantagens 
sobre isso... Agora descobria quem ela era, e o que ela era, ou seja, a nova 
aquisição da equipe médica da nave. A expressão da moça no momento em 
que se reencontraram na sala de transporte era de seriedade e reserva, mas 
Kirk teve a nítida impressão de que a bela doutora estava se divertindo com 
seu desconforto. 

 



Tântalos era um mundo sinistro, sem vida, devastado por um clima 
inclemente e uma atmosfera de nitrogênio parcialmente diluída por alguns 
gases nobres, enfim, um lugar terrível e adequado para evitar fugas. Nesse 
aspecto, era muito parecido com todas as demais instalações penais, por 
melhor que uma ou outra pudesse ser. Também, como usual, a construção da 
colônia era subterrânea e sua localização só era visível na superfície em 
função de uma pequena estrutura exterior contendo uma sala de transporte, 
um sistema de elevadores e outros módulos funcionais. 

Doutor Tristan Adams os encontrou em seu escritório: era um homem 
em seus quarenta e tantos anos, com um rosto franco e caloroso, e com uma 
maneira quase agressiva de apertar a mão de seus convidados; também 
parecia um homem bem-humorado, do tipo que beberica nas horas certas e é 
de total integridade a toda hora. Não parecia ser tão velho para acumular 
tanta reputação. O escritório refletia o homem; era pessoal, desarrumado sem 
ser desorganizado, mobiliado visando o conforto e a satisfação de uma 
pessoa talvez mais interessada em esculturas primitivas do que em medicina 
social. 

Com ele estava uma jovem mulher, alta e elegante, embora um pouco 
magra demais, a quem apresentou como Lethe, Havia algo de estranho em 
relação a ela, algo que Kirk não sabia definir o que era; talvez fosse uma 
certa falta de humanidade em seus modos e em sua voz. Como se estivesse à 
espera dessa impressão, Adams explicou: 

— Lethe veio para ser submetida a reabilitação e acabou ficando como 
terapeuta. E é uma terapeuta excelente. 

— Amo meu trabalho — disse a mulher, mecanicamente. 
Pedindo permissão a Adams com o olhar, Kirk dirigiu-se à ela: — E 

antes de vir para aqui? 
— Eu era uma outra pessoa. Violenta, revoltada. 
— Posso perguntar que crime cometeu? 
— Não sei. Mas não importa. Aquela pessoa não existe mais. 
— É parte do tratamento, capitão, enterrar o passado — explicou Adams. 

— Se o paciente puder conviver com suas memórias, então tudo bem. Mas 
se elas são dolorosas, por que mantê-las? Já nos é suficiente o fardo de cada 
dia. Vamos iniciar nossa visita? 

— Receio que não tenhamos tempo para um tour completo. Devido às 
circunstâncias, estou dando prioridade em ver o aparelho ou o equipamento 
usado pelo dr. Van Gelder. Esse é o motivo de nossa investigação. 

— Sim, claro. Ninguém gosta de falar dos fracassos, mas os pontos 
negativos também são importantes. Se vierem por aqui... 

— Um minuto — pediu Kirk, pegando seu comunicador. — Eu gostaria 



de checar minha nave. Se me der um momento... 
Adams concordou e Kirk afastou-se um pouco, ficando quase que de 

costas. 
A sua pergunta, Spock respondeu prontamente: 
— Van Gelder não está melhor, embora o dr. McCoy tenha conseguido 

juntar mais alguns pedaços de sua memória. Mas isso não mudou muito a 
situação. Ele insiste que Adams é o culpado de tudo, que a máquina é 
perigosa. Sem dar mais detalhes. 

— Certo. Vou me comunicar com você a intervalos de quatro horas. No 
mais, tudo por aqui parece normal. Kirk desliga. 

— Pronto, capitão? — perguntou Adams, gentil. — Ótimo. Por aqui, por 
favor. 

 
O lugar onde Van Gelder tinha sofrido a misteriosa e supostamente 

nociva conversão experimental parecia, aos olhos leigos de Kirk, como 
qualquer outro local de tratamento. No momento em que entraram, havia um 
paciente preparado na mesa. De um pequeno e complexo aparelho instalado 
no teto da sala saía um fino e monocromático feixe de luz, atingindo 
diretamente a testa do paciente imobilizado. Perto da porta, um terapeuta 
uniformizado controlava um painel de comandos, sem a preocupação de 
estar por trás de uma proteção; evidentemente, a radiação, independente do 
tipo que fosse, não era perigosa, nem mesmo a essa curta distância. 
Realmente parecia bem inofensiva. 

— Este é o aparelho — disse Adams, calmamente. — Um 
potencializador neural, ou neutralizador neural. Os dois termos parecem 
opostos, mas descrevem o mesmo efeito: um crescimento induzido da 
condutividade neural, que aumenta muito o número de sinapses cerebrais. 
Em certo ponto, como pudemos deduzir teoricamente, o aumento da 
condutividade resulta no desaparecimento da informação. Nós achamos que 
isso ajudaria o paciente a viver melhor com seus pensamentos traumáticos e 
seus desejos obsessivos. Mas os efeitos são apenas temporários; dessa forma, 
eu duvido que possa ser algo tão útil quanto julgávamos que seria. 

— Hmm — murmurou Kirk. — Então, se não é particularmente útil... 
— Por que continuamos usando? — antecipou-se Adams, cordial. — 

Esperança, capitão. Esperança de que nós consigamos ter sucesso com os 
casos mais violentos. Mas estritamente como um método paliativo. 

— Como drogas tranqüilizantes — acrescentou Helen. — Elas não agem 
de forma permanente, mas injetá-las continuamente na corrente sangüínea de 
uma pessoa para mantê-la sob controle... 



— É exatamente esse meu ponto de vista, doutora — sorriu Adams. 
O médico tomou a direção da porta, mas Kirk permaneceu observando o 

paciente. Então, dirigiu-se ao terapeuta e perguntou: — Como funciona? 
— É simples e não-seletivo — respondeu o terapeuta. — Aqui liga e 

aqui desliga, e existe um potencializador para a intensidade. Nós o usávamos 
para tentar atingir a potência das ondas delta do paciente, e descobrimos que 
não era crítico. O cérebro aparentemente faz seu próprio monitoramento, 
com a ajuda de sugestões externas. Para isso, é claro, você precisa conhecer 
bem o paciente; não se pode esperar que a máquina processe o paciente 
como se ele fosse um teipe de computador. 

—Não deveríamos ficar falando muito na presença de um paciente 
justamente por essa razão — disse Adams, pela primeira vez com um traço 
de aborrecimento em sua voz. — É melhor que as explicações esperem até 
estarmos de volta ao escritório. 

— Gosto de satisfazer minha curiosidade na hora em que a sinto. 
— O capitão — disse Helen a Adams — é um homem muito impulsivo. 
Adams sorriu. — Ele me lembra a história do homem muito cético que 

queria aprender toda a sabedoria do mundo enquanto ficava em pé numa 
perna só. 

— Eu simplesmente quero entender—disse Kirk, de modo seco. — 
Como aconteceu o acidente com o dr. Van Gelder. 

— Claro. E foi tudo culpa dele, se o senhor deseja saber. Não gosto da 
idéia de criticar um colega, mas o fato é que Simon é um homem muito 
teimoso. Ele poderia ter ficado deitado ali por um ano com o feixe ajustado 
em sua intensidade, ou um pouco mais forte. Ou poderia ter alguém junto ao 
painel para cortar a força quando surgisse algum problema. Mas ele tentou 
sozinho, em força total. Naturalmente, sofreu as conseqüências. Até a água 
pode fazer mal a um homem, dependendo da quantidade. 

— Foi um grande descuido da parte dele — observou Kirk, sem 
inflexão. — Muito bem, vamos ver o resto. 

— Ótimo. Eu gostaria de mostrar alguns de nossos projetos bem-
sucedidos. 

— Prossiga. 

 
No alojamento que a equipe de Adams designou para o pernoite, Kirk 

chamou a Enterprise, mas não obteve muitas novidades. McCoy ainda 
estava tentando superar os traumas na memória de Van Gelder, mas nada do 
que conseguira parecia proveitoso. Van Gelder estava exausto; apenas ficava 
repetindo "ele nos esvaziou... e depois nos encheu consigo mesmo... eu fugi 



antes que ele pudesse me encher... é tão solitário estar vazio..." 
Não fazia sentido, e, ao mesmo tempo, levava Kirk a pensar. O capitão 

demorou um pouco, mas decidiu sair e ir bater na porta ao lado, no 
alojamento de Helen Noel. 

— Ora! — disse ela, ao abrir. — O que é, capitão? Está pensando que é 
Natal de novo? 

— É assunto sério. Deixe-me entrar antes que alguém nos veja. Isso é 
uma ordem. 

Ela deu passagem, hesitante, e ele fechou a porta. 
— Obrigado. Ouça, doutora: o que você acha dos internos que vimos 

esta tarde? 
— Bem... eu fiquei impressionada, no geral. Eles parecem felizes, ou, 

pelo menos, bem ajustados, fazendo progressos... 
— E um pouco vazios. 
— Não são pessoas normais. Eu não esperava que fossem. 
— Certo. Mas eu gostaria de olhar aquela sala de tratamento de novo. E 

vou precisar de você; você deve ter compreendido muito mais a teoria do 
que eu. 

— Por que não pergunta ao dr. Adams? Ele é o único especialista na 
questão por aqui. 

— Se estiver mentido, vai continuar mentindo e eu não saberei de nada. 
A única maneira de ter certeza é ver a máquina funcionando. Preciso de um 
operador e você é a única escolha. 

— Bom, está certo. Eles encontraram a sala de tratamento sem 
dificuldades. Não havia ninguém lá. Kirk ajustou os controles que o 
terapeuta havia mostrado e então posicionou-se como se fosse um paciente. 
E ficou olhando fixamente para o aparelho no teto. 

— Estou esperando que me diga se essa coisa está me fazendo algum 
mal. Adams diz que é seguro; é isso o que eu quero saber. Tente a potência 
mínima, só um segundo ou dois. 

Nada aconteceu. 
— E então? Acione assim que estiver pronta. 
— Eu já testei uns dois segundos, capitão. 
— Hmm. Não aconteceu nada. 
— Aconteceu, sim. Seu rosto perdeu a expressão. Quando cortei a força, 

a expressão voltou. 
— Não senti nada. Tente de novo. 
— Como se sente agora? 
— Não sei dizer... nada de definido. Estou apenas esperando. Pensei que 

você fosse tentar de novo. 



— E tentei. É como se sua mente ficasse tão completamente vazia que 
não fosse capaz de sentir a passagem do tempo. 

— Bem, é um aparelho muito eficiente para o dr. Adams estar pensando 
em abandonar. O técnico mencionou que sugestões externas podem ser 
usadas. Tente uma... algo inofensivo, por favor. E rápido, porque quando 
acabarmos aqui estou pensando em assaltar uma cozinha. 

— Funciona mesmo — admirou-se Helen. — Apliquei dois segundos de 
feixe e disse "está com fome". E o senhor ficou com fome. 

— Não ouvi nada. Vamos tentar de novo. Não quero que existam 
dúvidas. 

— É bom mesmo — disse Adams, ao fundo. Kirk sentou-se num pulo e 
viu-se diante de uma pistola feiser. O terapeuta assistente também estava lá, 
apontando uma outra arma para Helen. 

— Prisões e hospitais mentais — Adams sorria com tolerância—
possuem monitores que registram cada conversa, cada movimento... se não, 
o lugar não funciona direito. Estou aqui disposto a satisfazer suas 
curiosidades, capitão. Daremos uma demonstração apropriada. 

O médico posicionou-se atrás do painel e ajustou o botão do 
potencializador. Kirk não chegou a vê-lo fazer isso. A sala a seu redor 
simplesmente desapareceu numa onda de intolerável dor. 

 
Como antes, Kirk não sentiu o tempo passar; quando voltou a si, estava 

entregando seu feiser a Adams. E também sabia agora qual era a dor exata 
que estava sentido: era amor por Helen e a sensação de solidão, do vazio de 
não tê-la. Ela não estava mais lá e tudo o que tinha era a lembrança de 
carregá-la nos braços para a cabine naquela noite de Natal. Ela hesitava e ele 
insistia, fazendo falsas promessas. Mas suas memórias eram vagas, 
unidimensionais, com vozes monótonas; a saudade e a solidão, no entanto, 
eram bem reais. Para fazer a dor passar, seria capaz de mentir, trapacear, 
desistir de sua nave, de sua reputação... Ele gritou. 

—Ela não está aqui — dizia Adams hipnoticamente, entregando o feiser 
a seu auxiliar. — Mas a trarei de volta e então tudo vai melhorar. Primeiro, 
no entanto, é hora de chamar sua nave. É importante que eles saibam que 
tudo está bem. Então, talvez, possamos ver a doutora Noel. 

Sentindo uma nova pontada de dor, Kirk pegou seu comunicador e o 
sintonizou. — Capitão... para a Enterprise — encontrava dificuldade em 
falar, a mensagem parecia não ter importância. 

— Enterprise falando, capitão—respondeu Spock. 
— Tudo está bem, sr. Spock. Ainda estou com o dr. Adams. 



— O senhor parece cansado, capitão. Algum problema? 
—Nenhum, sr. Spock. Minha próxima comunicação será em seis horas. 

Kirk desliga. 
Ia guardar o comunicador, mas Adams estendeu sua mão. 
— Entregue o aparelho também, capitão. 
Kirk hesitou. Adams foi até o painel de controle. A dor voltou, 

redobrada, triplicada, quadruplicada; e, dessa vez, foi aliviada pela 
inconsciência total. 

 
Kirk acordou com o murmúrio de uma voz feminina e a sensação de um 

pano molhado umedecendo sua testa. Seus olhos abriram-se e encontrou-se 
deitado num quarto, em Tântalos. Uma sombra obscureceu sua visão e 
novamente sentiu a umidade em sua pele. A voz de Helen dizia: 

— Capitão... capitão. Eles o trouxeram da sala de tratamento. Você está 
em seu quarto, agora. Acorde, por favor, por favor! 

— Helen... — disse ele, automaticamente tentando abraçá-la, mas estava 
muito fraco para isso. Helen o empurrou sem esforço. 

— Tente lembrar-se. Ele colocou tudo isso na sua mente. Adams me 
tirou dos controles... você lembra da dor? E da voz dele, dizendo que você 
me ama? 

Kirk ergueu-se um pouco, escorando-se num cotovelo. Ainda sentia a 
dor e o desejo. Tentou lutar contra as duas coisas. 

— Sim... acho que sim — e sentiu uma nova onda de dor — A máquina 
não é perfeita. Eu lembro... de alguma coisa. 

— Ótimo. Vou molhar esse pano de novo. 
Ela afastou-se e Kirk forçou-se a ficar de pé, em princípio um pouco 

zonzo, mas já procurando a porta. Trancada, era óbvio. Preso ali, com Helen, 
a idéia de Adams talvez fosse concretizar aquela paixão induzida, torná-la 
real... e fazê-lo esquecera Enterprise. Mas isso, nem pensar! Olhando ao 
redor, Kirk percebeu a grade do conduto de ar. 

Helen tinha voltado e ele fez um gesto para que se aproximasse, pedindo 
também para que não falasse nada. Ela o acompanhou, curiosa. Kirk testou a 
grade, que resistiu à pressão. Jogando toda a força de seu corpo contra a 
proteção, ela acabou cedendo. Na segunda tentativa, Kirk conseguiu arrancá-
la. 

Agachou-se e olhou através da abertura, que mostrava um túnel além do 
qual não havia apenas um duto; era um espaço apertado, tomado de fiação 
elétrica. Kirk imaginou que isso poderia ser superado, tomando-se o cuidado 
de evitar o contato. Ele tentou entrar, mas seus ombros eram muito largos. 



Kirk levantou-se e, inesperadamente, pegou a médica nos braços. Ela 
tentou recuar, mas ele procurou abraçá-la com sofreguidão, esperando que a 
médica entendesse sua intenção. Seus olhos, no entanto, revelavam a paixão 
que lhe fora implantada na mente. Depois de um momento de hesitação, ela 
também o abraçou. 

— Adams deve estar nos observando e ouvindo — sussurrou Kirk. — Só 
espero que a câmera esteja focada na cama. Esse túnel deve fazer a conexão 
com todo o complexo penal. Provavelmente, leva à sala de manutenção de 
força. Se você puder desligar os sensores, Spock poderá nos mandar alguma 
ajuda sem que eles percebam. Quer tentar? 

— Claro. 
— Cuidado com a fiação. É um lugar bem apertado. 
— É melhor que a sala de tratamento de Adams. 
— Boa garota. 
Kirk a olhou fixamente. A dor era muito forte, ela estava tão próxima, 

sua boca tão convidativa. Mesmo assim, conseguiu controlar-se. 
Ajoelhando-se, Helen contorceu-se por dentro do duto de ar e desapareceu. 
Kirk recolocou a grade imediatamente. Foi difícil ajeitá-la no lugar de novo, 
recuperar a forma original e Kirk torceu para que ninguém notasse que não 
estava fixa. Tentava recolocar o rebite na proteção quando ouviu o barulho 
da tranca da porta sendo acionada. Ele afastou-se do lugar a tempo do 
terapeuta entrar, levando em suas mãos uma velha pistola feiser. O homem 
olhou ao redor, mas sem curiosidade. 

— Onde está a mulher? 
— Um outro zumbi como você a levou daqui. Se a ferirem, eu os mato. 

É hora de outro "tratamento"? 
Kirk deu um passo a frente. O homem ergueu a arma. 
— Para trás! Vá em frente e siga pelo corredor. Eu não vou hesitar em 

atirar. 
— Ia ser difícil explicar isso ao seu chefe. Tudo bem, estou indo. 
Adams estava esperando; ele indicou a mesa de tratamento. 
— Qual é o problema? — perguntou Kirk. — Estou cooperando, não 

estou? 
— Se estivesse, não teria perguntado. Contudo, eu não pretendo dar 

explicações a você, capitão. Deite-se. Isso. Pronto. 
O feixe neural do potencializador foi direcionado na cabeça de Kirk. Ele 

lutou, sentindo o vazio apoderar-se de sua mente. Dessa vez, pelo menos, 
sabia o que estava acontecendo, embora não pudesse fazer nada. Sua força 
de vontade estava se esvaindo, como se alguém tivesse aberto uma torneira 
em sua cabeça. 



— Acredita em mim completamente — disse Adams. —Você acredita 
em mim. Confia em mim. O fato de pensar ao contrário causa muita dor. 
Você acredita. 

— Eu acredito — repetiu Kirk, pois todo o resto era pura agonia. — Eu 
acredito em você. Eu confio em você. Eu confio em você! Pare! Pare! 

Adams desativou os controles. A dor diminuiu, mas não foi embora. 
— Vou lhe dar um crédito, capitão — disse Adams, pensativo. — Eu 

coloquei Van Gelder de joelhos, chorando, e ele tinha uma grande força de 
vontade. É bom ter uma dupla como vocês; posso aprender muito dessa 
forma. 

— Mas... com... que propósito? Sua reputação... seu trabalho... 
— Você ainda faz perguntas, capitão? Admirável. Não importa. Estou 

cansado de fazer essas coisas com os outros, é tudo. Eu quero uma velhice 
confortável. E eu sou um homem muito seletivo. Você vai me ajudar a 
conquistar isso. 

— Claro... mas não é necessário... apenas confie em mim... 
— Confiar em você? Naturalmente. Ou confiar na humanidade para me 

recompensar por tudo que já fiz? Tudo o que eu ganhei foi Tântalos, capitão. 
Isso não é suficiente. Eu sei como a mente das pessoas funciona. Ninguém 
sabe melhor do que eu. 

O som da porta abrindo chamou a atenção de Kirk, que viu a terapeuta 
Lethe entrar e dizer: 

—A doutora Noel desapareceu. Ninguém está com ela. Ela apenas 
sumiu. 

Adams voltou ao painel e apertou o botão. O feixe de luz foi acionado, 
em força total. O crânio de Kirk parecia estar sendo drenado. 

— Onde ela está? 
— Eu... não sei... 
A dor aumentava. — Onde ela está? Responda! 
Não havia como responder. Simplesmente não sabia e a dor bloqueava 

qualquer outra resposta que não fosse a especificamente demandada. 
Compreendendo isso, dr. Adams diminuiu a intensidade de onda. 

— Onde você a mandou? Com que instruções? Responda! 
A dor aumentou de novo, ao limite do êxtase e, nesse mesmo instante, 

todas as luzes apagaram-se, com exceção de uma luz de emergência, no teto. 
Kirk sequer parou para pensar no que havia acontecido; levado pela agonia, 
agiu por reflexo e treinamento. Um momento depois, já dominara o 
terapeuta, jogado ao chão, e mantinha Lethe e Adams na mira do velho 
feiser. 

— Não tenho tempo para você agora — disse Kirk e, ajustando o feiser 



na posição "tonteio", apertou o gatilho. Em seguida, já estava no corredor, 
uma massa viva de desejos, solidão e terror. Precisava encontrar Helen; não 
havia mais nada em sua mente a não ser a dor de ter traído a pessoa em quem 
devia confiar. 

Atravessou o complexo penal, procurando desesperadamente a sala de 
força, tentando se livrar dos pacientes pelos quais passava e que lhe 
lançavam olhares mistos de temor e languidez. A procura era como um 
pesadelo sem fim. De repente, ele encontrara Helen e a estava beijando. 

Mas nada parecia adiantar. Kirk a apertou mais forte nos braços. Ela 
retribuiu, mas sem entusiasmo. Em seguida, ouviram um ruído muito 
familiar: o som da materialização de um teletransporte. 

— Capitão Kirk, o que... —Spock interrompeu-se ao ver o casal. 
Helen livrou-se de Kirk. — A culpa não é dele. Rápido, Jim, onde está 

Adams? 
— Lá em cima... — respondeu, com dificuldade. — Na sala de 

tratamento. Helen... Helen... 
— Depois, Jim. Temos de correr até lá. 

 
 
Eles encontraram Adams estirado na mesa de tratamento. O equipamento 

estava acionado. Lethe também estava lá, impassível, junto aos controles, de 
onde foi afastada pelos seguranças da Enterprise. 

McCoy chegou e correu para Adams. Mas pouco podia fazer. 
— Está morto, Jim. 
— Não entendo — disse Helen. — A máquina não estava ajustada para 

matar. Isso não devia acontecer. 
— Ele estava só — disse Lethe, friamente. — E isso é suficiente. Eu não 

falei com ele. 
Kirk sentia seu crânio estourando. — Acho que entendo. 
— Já não posso dizer o mesmo — falou McCoy. — Uma pessoa sempre 

morre por alguma causa palpável. 
— Ele morreu de solidão — continuou Lethe. — Já é suficiente. Eu sei 

muito bem. 
— O que fazemos agora, capitão? — quis saber Spock. 
— Eu não sei... tragam... tragam Van Gelder de volta, vamos tentar 

salvá-lo. Espero que sim. Então ele poderá assumir de novo seu lugar. E 
então... será a minha vez de... Helen, eu não queria isso, era o que eu menos 
queria no mundo, mas... 

— Também não queria — disse ela, suavemente. — Por isso temos de 



superar tudo. Foi bonito enquanto durou, Jim... vazio, mas bonito. 
— É difícil acreditar — observou McCoy, um tempo depois. — Um 

homem que morreu de solidão. 
— Não — disse Kirk, que estava melhor agora, bem melhor. Para ele, 

Helen voltara a ser apenas mais outra médica a bordo de sua nave. Mesmo 
assim... 

— Não — repetiu ele. — Não é difícil de acreditar. 



Sobre o episódio 
 
O episódio O Punhal Imaginário marcou a estréia do "elo mental" ou 

"fusão mental" de Vulcano, uma habilidade que enriqueceu ainda mais o 
personagem de Spock. Porém, no roteiro original, a técnica da fusão mental 
não existia e Van Gelder era submetido ao efeito de uma engenhoca 
hipnótica de McCoy. 

Outro elemento muito importante desse episódio, mas geralmente 
despercebido é a figura da dra. Helen Noel, uma das poucas mulheres 
realmente independentes mostradas pelo seriado. Jovem e atraente, a 
eficiente médica teve um rápido e inconseqüente caso com o capitão Kirk e 
permaneceu na nave, auto-suficiente e nada subserviente ao trabalhar de 
igual para igual com seu superior, um comportamento pouco comum aos 
personagens femininos da série e muito avançado para os padrões sociais da 
época em que foi ao ar. 

É curioso destacar que originalmente esse personagem não existia, pois 
seria a ordenança Rand que iria acompanhar Kirk até a colônia penal. Mas, 
na ocasião, a atriz Grace Lee Whitney já estava com muitos problemas por 
causa de sua dependência alcoólica, o que criou a necessidade de uma 
substituição. 

Característica em vários episódios de STAR TREK é o uso de nomes de 
personagens ou de lugares com algum significado ou que remetam a alguma 
coisa. No caso de O Punhal Imaginário temos a personagem Lethe (vivido 
pela atriz Suzanne Wasson) uma interna na Colônia Penal de Tantalus que 
esqueceu seu passado criminoso. 

Na mitologia grega, Lethe é o Rio do Esquecimento que como os outros 
rios do Hades expressam simbolicamente os tormentos que aguardam os 
condenados: Aqueronte, o rio das dores; Cocito, o rio dos gemidos e das 
lamentações; Estige, o gélido rio dos horrores; Piriflegetonte, o rio das 
chamas inextinguíveis. 

Já Tântalo é o rei da Lídia, filho de Zeus, que foi abençoado pelos deuses 
como o mais rico e próspero dos homens. Os deuses até o admitiam em seus 
banquetes e conselhos. Tântalo, porém, traiu a amizade e confiança dos 
deuses: na primeira traição, revelou aos homens segredos divinos; na 
segunda, roubou néctar e ambrosia para oferecê-los a seus amigos mortais. A 
terceira lhe valeu a condenação eterna: Tântalo desejando saber se os deuses 
eram mesmo oniscientes, sacrificou o próprio filho Pélops e ofereceu-o 
como iguaria àqueles. Os deuses se deram conta do fato e recusaram a ímpia 
comida, exceto Deméter, que, preocupada com o rapto de sua filha 



Perséfone, comeu um ombro. Os deuses, entretanto, recompuseram-no e 
fizeram-no voltar à vida. Tântalo foi lançado no Tártaro, condenado para 
sempre ao suplício da sede e da fome. Mergulhado até o pescoço em água 
fresca e límpida, quando ele se abaixa para beber, o líquido se lhe escoa por 
entre os dedos. Árvores repletas de frutos saborosos pendem sobre sua 
cabeça; ele faminto, estende as mãos crispadas, para apanhá-los, mas os 
ramos bruscamente se erguem. E acima dele pende o Monte Sípilo, sempre 
ameaçando cair. 
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Miri 
 

 
 

Era normal que um sinal de SOS chamasse a atenção, mas existia uma 
boa razão para que esse sinal em particular atraísse um interesse maior da 
tripulação da Enterprise. Para começar, não houve dificuldades em localizar 
sua procedência, uma vez que não se originava de uma nave em emergência 
e sim de um planeta captado em meio às estrelas, através da freqüência de 
geradores mais poderosos do que os das naves estelares. 

Todo um planeta em emergência? Surpresas maio- 
res, no entanto, ainda estavam por vir. O planeta em questão fazia parte 

do Sistema Solar de 70 Ofiúcos, um sol a menos de quinze anos-luz da 
Terra. Isso significava que o sinal de emergência poderia ter sido captado 
menos de uma década depois de lançado, a não ser que houvesse algum tipo 
de problema: da Terra, 70 Ofiúcos podia ser visto ao fundo da Via Láctea, 
cujas nuvens maciças de átomos de hidrogênio emitiam 21 centímetros de 
radiação, num volume cerca de quarenta vezes maior do que o normal. 
Ninguém poderia supor que os geradores do planeta, por mais poderosos que 
fossem, conseguiriam atravessar essa estática estelar com um sinal 
inteligível, mesmo um simples S.O.S. A tenente Uhura, oficial de 
comunicações da Enteprise, captou o sinal só porque a nave estelar estava 
passando na hora certa pelo grupo local de estrelas, num raio arbitrário de 
cem anos-luz em diâmetro, tendo a Terra em seu centro. 

Tudo isso, no entanto, não era nada comparado aos fatos registrados no 
computador biblioteca. Porque o quarto planeta de 70 Ofiúcos, segundo o 
computador, constava como o primeiro planeta extra-solar a ser colonizado 
pelo homem - por um pequeno e bem equipado grupo de refugiados do 
desastre político conhecido como Paz Fria, há uns quinhentos anos. O 
planeta fora visitado apenas uma vez desde então. Os colonizadores, que não 
esqueceram dos erros de seu passado, atiraram contra os visitantes e sua 
mensagem foi prontamente entendida. 

Além disso, a Galáxia estava cheia de lugares bem mais interessantes do 
que o fim de mundo que era o Sistema 70 Ofiúcos. Os refugiados foram 
deixados em paz para aproveitarem de seu tão estimado isolamento. 

Mas agora eles estavam pedindo socorro. 
À primeira vista era fácil ver por que os colonizadores, apesar de estarem 

em fuga, optaram por um mundo que, curiosamente, tinha tudo para lembrar 



os perigos de sua terra natal. O planeta em questão tinha uma semelhança 
impressionante com a Terra, com seus imensos mares cobrindo a maior parte 
da superfície e o céu em boa parte coberto por nuvens. Possuía um 
hemisfério grande e losângico, verde e montanhoso; o outro era formado por 
duas espécies de triângulos menores, ligados por um imenso arquipélago 
repleto de ilhas maiores do que Bornéu. A tela visual da nave, em 
magnificência total, mostrava inúmeras cidades e, mais surpreendente ainda, 
várias áreas de cultivo. 

Mas nenhuma luz era vista no lado noturno do planeta, nem qualquer 
sinal de rádio ou emissão de energia evidenciava uma civilização em 
atividade. As tentativas de comunicação da Enterprise, tão logo a nave 
entrou em órbita, não obtiveram respostas. Apenas a repetição constante do 
S.O.S., que agora começava a parecer suspeita-mente mecânico. 

— Seja lá qual for o problema, evidentemente chegamos muito tarde — 
concluiu o sr. Spock. 

— É o que parece — concordou o capitão Kirk. — Mas vamos descer e 
verificar. Senhor Spock, dr. McCoy, ordenança Rand e dois seguranças, 
peguem seus equipamentos e me encontrem na sala de transporte. 

 
O grupo de descida materializou-se numa praça central da maior cidade 

exibida pela tela, mas não havia ninguém por lá. Sem demonstrar surpresa, 
Kirk olhou ao redor. 

A arquitetura era um pouco parecida com a da Terra, por volta do ano 
2100, quando os colonizadores iniciaram sua viagem. Aparentemente o local 
estava desabitado por um período também longo. As evidências da erosão do 
tempo estavam por todos os cantos, nas calçadas desgastadas, na vegetação 
crescendo, nas janelas quebradas e nos montes de lixo e sujeira acumulados. 
Por toda a praça havia carcaças enferrujadas do que poderiam ter sido 
veículos. 

— Sem sinais de guerra — observou Spock. 
— Alguma epidemia? — sugeriu McCoy. 
Perto de um chafariz seco e cheio de terra, Kirk achou outro objeto bem 

antigo: um triciclo infantil, também recoberto de ferrugem, mas ainda 
funcionando, como se estivesse ficado protegido dentro de casa no mesmo 
período em que os carros maiores foram expostos às intempéries externas. 
Havia uma sineta no guidão do brinquedo e, movido por um obscuro 
impulso, Kirk resolveu tocá-la. 

O som varou o silêncio reinante e obteve uma resposta imediata, a de 
uma criatura quase inumana que surgiu, de repente, gritando com raiva e 



angústia. 
— É minha! É minha! 
Kirk e seus homens voltaram-se para olhar aquela terrível criatura 

humanóide, avançando contra eles, agitando os braços e gritando 
ameaçadoramente. Movendo-se com tanta rapidez que era impossível para 
Kirk reparar nos detalhes. A criatura, que aparentava uma idade bem 
avançada, dava a impressão de ser um amontoado de sujeira e farrapos. Foi 
quando o ser misterioso investiu contra McCoy, o atingiu e o colocou a 
nocaute. 

Todos correram para ajudar, mas a criatura tinha uma força inacreditável. 
Por um momento, Kirk esteve frente a frente com ela q tudo o que pôde ver 
foi uma face envelhecida e uma boca que, sem dentes e com um odor 
desagradável, delineava um sentimento de selvageria e ódio, realçado pelas 
lágrimas que brilhavam em seus olhos. Instintivamente, Kirk o empurrou 
para longe. 

O golpe não pareceu ser dos mais fortes, mas a criatura começou a 
soluçar caída ao chão. Ela era, na realidade, um homem velho, vestido 
apenas com um calção, uma camisa rasgada e alpargatas gastas. Sua pele 
estava coberta com imensas manchas multicoloridas. Havia algo de muito 
estranho em relação a isso, mas o quê? Seria ele tão velho quanto parecia 
ser? 

Ainda choramingando, a criatura olhou para o triciclo e o pegou. — 
Conserta — pediu, entre soluços. — Alguém conserta. 

— Certo — disse Kirk, olhando-o intensamente. — Vamos consertar. 
A criatura riu. — Mentiroso! — A voz gradualmente foi aumentando até 

ser retomada pela raiva. — Vocês fazeu isso! Mentiroso! Mentiroso! 
Suas mãos envelhecidas agarravam o triciclo como se fosse uma arma e, 

ao mesmo tempo, a criatura parecia querer evitar a visão das manchas na 
pele de seu braço nu. Seu grito morreu numa lamúria. —Conserta... por 
favor... conserta... 

Os olhos da criatura ficaram esbugalhados, seu peito estufou e, em 
seguida, ela caiu e ficou imóvel. Estava morto. 

McCoy ajoelhou-se a seu lado e o examinou com o tricorder. 
— Impossível — murmurou o médico. 
— Que esteja morto? — perguntou Kirk. 
— Não, que pudesse ter estado vivo. A temperatura do corpo é mais de 

cento e cinqüenta graus. Devia estar queimando por dentro. Ninguém pode 
viver com essa temperatura. 

Kirk virou-se subitamente. Ouvira outro som, vindo de um beco atrás 
deles. 



— Será mais outro? — murmurou, tenso.—Alguém está nos 
espreitando... ali! Vamos tentar pegá-lo e ver se conseguimos alguma 
informação... Agora! 

Eles correram em direção ao som. Mais adiante, puderam ouvir que 
alguém também corria. 

O beco estava escuro e terminava no que parecia ser um pequeno prédio 
de dois andares. Não havia outro lugar onde se esconder. Os homens de Kirk 
entraram com prudência, com os feisers já preparados. 

A busca os levou ao que parecia ter sido uma sala de estar, onde havia 
um piano empoeirado, com um caderno de exercícios musicais sobre ele. 
Numa das páginas estava rabiscado "praticar, praticar, praticar!”. Mas ali não 
havia onde se esconder, a não ser um grande armário. Prestando atenção, 
Kirk pensou ouvir uma respiração agitada e, em seguida, um rangido. O 
capitão gesticulou e Spock e um dos seguranças fizeram sua cobertura. 

— Venha — disse Kirk, suavemente. — Não vamos machucá-lo. Saia de 
onde estiver. 

Não houve resposta, mas a respiração estava mais forte. De forma 
inesperada, a porta do armário foi aberta. Em meio à confusão de montes de 
roupas, sapatos e até guarda-chuvas velhos estava uma jovem moça de 
cabelos escuros, com cerca de quatorze anos, talvez ainda mais jovem, mas 
visivelmente apavorada. 

— Por favor — murmurou ela. — Não me machuquem. Por que vocês 
vieram? 

— Não vamos machucá-la. Queremos ajudar — Kirk estendeu a mão 
para ajudá-la a levantar, mas isso só a fez recuar ainda mais para dentro do 
armário. Ele olhou para Janice Rand em busca de ajuda e a ordenança 
aproximou-se para ajoelhar-se junto à porta aberta. 

— Está tudo bem. Ninguém vai machucá-la. Nós prometemos. 
— Eu lembro das coisas que vocês fizeram — disse a menina, sem fazer 

um movimento sequer. — Gritando, queimando, machucando as pessoas. 
— Não fomos nós — disse Janice. — Saia daí e conte pra gente o que 

aconteceu. 
A garota olhou, em dúvida, mesmo assim permitiu que Janice a levasse 

até uma cadeira. Uma nuvem de poeira espalhou-se quando sentou e a 
menina ainda parecia tentada a levantar e sair correndo. 

— Vocês querem brincar — disse ela. — Mas eu não posso brincar. Eu 
não sei as regras. 

— Nós também não 
— disse Kirk. — O que aconteceu com as pessoas? Houve uma guerra? 

Uma epidemia? Elas foram para algum lugar e a deixaram aqui? 



— Vocês tinham de saber. Vocês fizeram tudo... vocês e os outros 
grupos. 

— Grupos, que grupos? 
A garota olhou para Kirk, admirada. — Vocês são grupos. Todos os 

????. 
— Adultos — sugeriu Janice. — É isso que ela quer dizer, capitão. 
Spock, que estivera investigando silenciosamente o cômodo com seu 

tricorder, aproximou-se de Kirk, demonstrando estar intrigado. 
— Ela não deve viver aqui, capitão. A poeira assentada mostra que 

ninguém usa o lugar pelo menos há trezentos anos, talvez mais. Sem 
radiatividade, sem contaminação química, apenas poeira de muito tempo. 

Kirk voltou a olhar a menina. — Senhorita... por falar nisso, como você 
se chama? 

— Miri. 
— Certo, Miri. Você disse que os grupos fizeram aquilo tudo. 

Queimaram, feriram as pessoas. Por quê? 
— Eles fizeram isso quando começaram a ficar velhos. Tivemos de nos 

esconder — Olhou para Kirk em busca de aprovação. — Estou fazendo 
certo? Estou brincando direito? 

— Está, sim. Disse que os adultos ficaram doentes. Eles morreram? 
— Grupos sempre morrem — A resposta evidenciava que talvez não 

adiantasse muito continuar fazendo perguntas à menina. 
— E as crianças? 
— Os únicos? Não, claro que não. Estamos aqui, não estamos? 
— Existem outros? — perguntou McCoy. — Quantos? 
— Todos que existem. 
— Senhor Spock, pegue os seguranças e veja se conseguem encontrar 

mais sobreviventes... — disse Kirk para seu primeiro oficial, depois 
voltando-se para Miri: — Então os grupos foram embora? 

— Bom, até que aconteceu... você sabe... como quando acontece a um 
único. Então você fica como um deles. Você quer ferir as pessoas, como elas 
faziam. 

— Miri — interrompeu McCoy. — Alguém nos atacou lá fora. Você 
viu? Aquilo era um grupo? 

— Aquele era Floyd. Aconteceu pra ele. Ele virou um. Está acontecendo 
comigo, também. É por isso que não posso mais ficar com meus amigos. 
Quando a gente começa a mudar, os outros ficam com medo... Não gosto do 
seu brinquedo. Não é divertido. 

— Do que eles têm medo? — insistiu Kirk. 
— Você viu Floyd. Eles tentam machucar todo mundo. Primeiro você 



ganha marcas na pele. Depois você vira grupo e quer machucar as pessoas, 
matar as pessoas. 

— Não somos assim. Viemos de muito longe, lá das estrelas. Sabemos 
muitas coisas. Talvez possamos ajudá-la, se você nos ajudar. 

— Grupos não ajudam. Eles são únicos que fazem mal. 
— Nós não fazemos mal, e queremos mudar isso. Talvez possamos, se 

você confiar em nós. 
Janice segurou o rosto da menina. — Por favor? — perguntou, 

meigamente. Depois de um momento, Miri mostrou um tímido sorriso. 
Antes que pudesse falar, contudo, houve um estrondo prolongado, como 

se alguém esvaziasse uma lata de lixo de cima de um telhado. O som foi 
seguido pelo zunido característico de um feiser sendo acionado. 

Ao longe, uma voz de criança chorava: — Nã-Nã-Nã-Nã-Nã. 
— Seguranças! — gritou Spock. 
Agora eram muitas as vozes infantis, vindas de todos os lados: — Nã-

Nã-Nã-Nã-Nã-Nã. 
Fez-se, então, silêncio, exceto pelos ecos. 
— Parece — disse Kirk para Miri — que seu amigos não querem ser 

encontrados. 
— Talvez não seja o primeiro passo a ser dado, Jim — disse McCoy. — 

Seja lá o que aconteceu por aqui, deve haver registro em algum lugar. Se 
vamos fazer algo, temos de arregaçar as mangas. O melhor lugar onde 
começar provavelmente é um centro público de saúde. E aí, Miri? Existe um 
lugar onde os médicos costumavam trabalhar? Talvez um prédio do 
governo? 

— Conheço um lugar — disse ela, desgostosa. — Eles e as agulhas 
deles. É um lugar ruim. Ninguém vai lá. 

—Mas é aonde temos de ir — explicou Kirk. — É importante se 
quisermos ajudá-la e aos seus amigos. Por favor, nos leve até lá. 

O capitão ofereceu a mão à menina e ela, muito hesitante, a segurou. 
Depois o olhou, começando a sentir um certo encantamento. 

— Jim é um nome bonito. Eu gosto. 
— Gosto de seu nome também. E gosto de você. 
— Sei que gosta. Você não pode ser um grupo. Você é... diferente — 

Sorriu e levantou, graciosamente. Nesse movimento, ela baixou os olhos e 
pareceu dominada por um pavor interior. Kirk a sentiu apertando forte sua 
mão para, em seguida, cuidadosamente soltá-la. 

— Oh! — sussurrou ela, chocada. —Já começou! 
Kirk olhou para sua mão, mais ou menos consciente do que iria 

encontrar. Nela havia uma imensa mancha azul. 



 
O laboratório era muito bem equipado e, como estivem fechado e não 

tinha janelas, havia muito menos poeira sobre as mesas e os instrumentos. 
Seu tamanho e falta de aberturas o tornavam um pouco desagradável, mas 
ninguém parecia disposto a reclamar disso; Kirk estava até grato por seu 
aspecto pouco atraente, o que evitou que o lugar fosse pilhado. 

As manchas azuis haviam aparecido em todos agora, embora as do sr. 
Spock fossem menores e surgissem mais lentamente, o que era natural, já 
que sua biologia era diferente do resto dos tripulantes ou dos colonizadores 
do planeta. Era óbvio que sua origem não-terrestre concedia a ele uma 
espécie de imunidade ou, pelo menos, resistência. 

O doutor McCoy procedera à biópsia das lesões: algumas amostras 
coletadas foram mantidas em estado puro, outras foram colocadas para 
formar culturas variadas. Na placa de petri havia surgido uma colônia azul 
brilhante e rugosa, que era composta por uma ativa e fecunda bactéria muito 
parecida com espiroquetas. McCoy, contudo, estava convencido de que esta 
não era a causa da doença, mas apenas um elemento secundário. 

— Primeiro, elas não infectaram nenhuma das cobaias que a nave me 
enviou — disse McCoy. — O que significa que eu não posso aplicar o 
Postulado de Koch. Segundo, existe um número altamente anormal de 
mitoses na amostra de tecido e a aparência fica entre uma metaplasia 
escamosa e um neoplasma puro. Terceiro, a placa de cromossomos mostra 
tantos deslocamentos... 

— Ok, me convenceu — interrompeu Kirk. — O que isso significa? 
— Acho que a doença propriamente dita é causada por um vírus. As 

espiroquetas devem ajudar, é claro; existe uma doença terrestre chamada 
Angina de Vincent que é causada por dois microorganismos que trabalham 
em conjunto. 

— Isso é transmissível? 
— Muito, por contato físico. Você e a ordenança Rand contraíram de 

Miri; nós contraímos de vocês dois. 
— Então é melhor providenciar para que isso não aconteça mais — Kirk 

pegou o comunicador. — 
Kirk para Enterprise. Ninguém, repito, ninguém, sob quaisquer 

circunstâncias, deve descer a esse planeta até segunda ordem. O planeta está 
altamente infectado. Estabelecer procedimento completo de 
descontaminação quando qualquer um de nós voltar a bordo. 

— O computador? — lembrou McCoy. 
— Ah, sim. Envie-nos um bio-computador portátil, para trabalho 



minucioso. Quando voltarmos, ele também deve ser submetido ao processo 
de descontaminação. 

— Capitão — chamou Spock. O vulcano estivera remexendo nas pastas 
de arquivos que ocupavam toda uma parede e agora voltava, com uma das 
pastas na mão. — Acho que encontrei alguma coisa. 

Todos aproximaram-se, menos McCoy, que permaneceu trabalhando no 
microscópio. Spock entregou a pasta a Kirk e começou a pegar outras. — 
Existe uma gaveta cheia delas. Aparentemente, centenas de pessoas 
estiveram trabalhando no caso. Nenhum bio-computador portátil será capaz 
de processar tantos dados, não em menos de um ano. 

— Então vamos passar os dados para os computadores da nave através 
do comunicador — disse o capitão, observando a pasta em suas mãos. Nela 
estava escrito: 

 
Relatório de Progressos 
Projeto de Prolongamento da Vida 
Seção de Genética 
 
— Então foi isso — admirou-se Janice. 
— Não sabemos ainda — corrigiu o capitão. — Mas se foi isso mesmo, 

então deve ter sido a maior bomba da Galáxia. Certo, vamos trabalhar. Miri, 
você pode ajudar também: espalhe essas pastas em cima da mesa e separe 
por categorias, uma para genética, outra para virologia, outra pra imunologia 
e assim por diante. Não importa o que significam as palavras, apenas vá 
agrupando. 

 
O quadro pouco a pouco foi se formando, com angustiante lentidão. O 

princípio geral era bem claro: uma tentativa de conter o processo de 
envelhecimento através da reparação seletiva de células em mutação. 
Envelhecer seria, em princípio, o acúmulo de células cujas funções normais 
foram parcialmente danificadas por mutações, mutações essas causadas pela 
entrada de radicais livres no núcleo celular, daí a desorganização do código 
genético. Os cientistas dos colonizadores sabiam muito bem que não havia 
como obstruir os radicais livres, que são criados em qualquer parte do 
ambiente, por radiação, por raios solares, por combustão e até mesmo 
digestão. Ao invés disso, os homens de ciência resolveram criar um 
elemento auto-replicante, uma espécie de substância virótica, que 
permaneceria em forma latente na corrente sangüínea até que uma célula 
sofresse algum tipo de dano; o vírus, então, penetraria na célula e substituiria 



o elemento danificado. A injeção com essa substância seria aplicada no 
momento do nascimento, antes do mecanismo imunológico do bebê entrar 
totalmente em ação. Dessa forma, seria "englobada", isto é, aceita como 
substância normal ao corpo e não como um elemento invasor a ser 
combatido pelo organismo. Essa substância permaneceria passiva até ser 
ativada pelos hormônios da puberdade, de modo a não interferir com os 
processos normais de crescimento. 

— É o projeto mais audacioso de que já ouvi falar em toda minha vida 
— declarou McCoy. — Se essa coisa funcionasse, poderia ser um excelente 
mecanismo preventivo de câncer. O câncer é, essencialmente, uma explosão 
local do processo de envelhecimento, de uma forma bem virulenta. 

— Mas não funcionou — acrescentou Spock. — A substância era muito 
parecida com um vírus, por isso os cientistas perderam o controle sobre ela. 
Oh, sim, ela prolongava a vida, é certo, mas apenas nas crianças. Quando a 
puberdade finalmente chegava, ela as matava. 

— Quanto? — perguntou Rand. 
— Você quer dizer, o quanto a vida é prolongada? Não temos idéia 

porque a experiência não durou tanto. Tudo que sabemos é o ritmo do 
processo: a substância era injetada em crianças com cerca de um mês de 
vida, tempo fisiológico, para cada cem anos. Para as crianças, obviamente, 
funciona desse jeito. 

Janice olhou para Miri. — Um mês em cem anos! E a experiência foi 
feita há trezentos anos! Infância eterna... é como um sonho. 

— Um sonho muito ruim, ordenança — disse Kirk. — Nós aprendemos 
através de exemplos e responsabilidades. Miri e seus amigos foram privados 
de ambas as coisas. É um beco sem saída. 

— Com uma morte particularmente feia pela frente — concordou 
McCoy. — É impressionante como tantas crianças sobreviveram. Miri, 
como vocês ficaram depois que os grupos morreram? 

— A gente tinha brincadeiras. A gente se divertia. Não tinha ninguém 
pra dizer "não" pra gente. E quando a gente tinha fome, a gente comia 
qualquer coisa. Tinha um monte de coisas em latas e um monte de mamis. 

— "Mamis"? 
— Você sabe — Miri começou a gesticular, passando a idéia do que 

pareceu ser um abridor de latas. Janice estava estarrecida com a situação e 
afastou-se para tentar controlar-se. — Jim... — continuou Miri — agora que 
você descobriu o que estava procurando... vocês vão embora? 

— Não, não. Temos muitas coisas ainda para aprender. Os grupos 
parecem ter feito a experiência numa seqüência bem definida, uma espécie 
de cronograma. Já encontrou alguma coisa do tipo, sr. Spock? 



— Não, senhor. Provavelmente está guardado em outro lugar. Se fosse 
projeto meu, eu o manteria num local seguro, uma vez que essa é a chave de 
tudo. 

— Receio ter de concordar. A menos que descubramos isso, Miri, não 
seremos capazes de identificar o vírus, sintetizá-lo e elaborar uma vacina. 

— Isso é bom — disse Miri. — Quer dizer, que vocês não vão embora. 
A gente pode se divertir... até a coisa acontecer. 

— Talvez possamos impedir que aconteça. Senhor Spock, suponho que 
não tenha conseguido chegar perto das outras crianças. 

— Sem a menor chance, capitão. Elas conhecem a área muito bem. 
Como ratos. 

— Então vamos tentar uma outra aproximação. 
Miri, você nos ajuda a encontrar algum deles? 
— Não vamos encontrar nenhum — respondeu, com firmeza. — Eles 

estão com medo. Não gostam de vocês. Eles estão com medo de mim, 
também, agora que... — parou, triste. 

— Vamos tentar fazê-los compreender. 
— Os únicos? Não vai conseguir. Essa é a melhor coisa de ser um único. 

Ninguém espera que você entenda nada. 
— Você entende. Subitamente, os olhos de Miri encheram-se de 

lágrimas. — Não sou mais um único — e, dizendo isso, correu para fora da 
sala. 

Janice a olhou partir, angustiada. 
— Capitão, aquela menininha... 
— ... é trezentos anos mais velha que você, ordenança — interrompeu 

Kirk. — Não precipite nenhuma conclusão. Deve existir algum tipo de 
diferença no caso dela... tenhamos nós percebido ou não. 

Logo depois, Miri estava de volta, à procura de algo para fazer, como se 
a explosão emocional nunca tivesse acontecido. Para ocupá-la, Spock pediu 
que fizesse pontas nos lápis, que abundavam no laboratório. Ela entregou-se 
à tarefa com dedicação, embora não tirasse os olhos de Kirk. O capitão 
tentou fingir não ter notado isso. 

— Capitão? Aqui é Farrell — chamou o oficial a bordo da nave. — 
Estamos prontos para receber os dados. 

— Certo, fique a postos. Senhor Spock, de que o senhor precisa? 
Miri mostrou um monte de lápis apontados. — São suficientes? 
— Ah? Ah, poderíamos precisar de um pouco mais, se você não se 

importar. 
— Ah, não, Jim. Por que eu me importaria? 
— Nosso amigo — disse Spock, indicando uma pilha de papéis em cima 



da mesa — deixou todas essas notas nas últimas semanas, depois que o 
desastre começou. Dei uma olhada nos registros mais recentes; ele diz que 
estava fora de si, muito doente, para ter certeza de que não estava delirando, 
e concordo com essa precaução. Mas essas últimas anotações podem nos 
ajudar a descobrir quanto tempo nos resta. A propósito, está claro que o 
estágio final da doença é bem típico. Tendência homicida. 

— E nada identifica a origem do vírus ou sua química? — perguntou 
McCoy. 

— Nada. Ele acreditava que alguém mais estava tratando disso em um 
outro relatório. Talvez alguém estivesse fazendo isso e nós ainda não 
encontramos as anotações... ou talvez tenha sido tudo alucinação do cientista 
em questão. De qualquer modo, os primeiros sintomas da doença são febre 
intensa... dor nas articulações... perturbação na visão. Então, eventualmente, 
a tendência homicida se manifesta. Por sinal, dr. McCoy, o senhor estava 
certo sobre as espiroquetas. Elas contribuem para o processo. São elas que 
causam a tendência, não o vírus. E doença agirá mais rápido em nós porque 
não a carregamos em sua forma latente como Miri. 

— E quanto a ela? — perguntou Kirk, em voz baixa. 
— Dependemos da análise do computador. Teoricamente, acho que deve 

sobreviver umas cinco ou seis semanas além de nós, isso se não a matarmos 
antes... 

— É suficiente agora? — perguntou Miri, aproximando-se com mais 
lápis. 

— Não, não é! — gritou Kirk, descontrolado, irritado. 
Miri o olhou assustada e seu lábio inferior tremeu, choroso. — Está 

certo, Jim — falou baixinho — não queria deixar você zangado. 
— Sinto muito, Miri. Não estava falando com você. Não estou zangado 

— Ele voltou-se para Spock. — Certo, então não sabemos ainda contra o que 
estamos lutando. Forneça seus dados a Farrell e pelo menos vamos tentar 
descobrir sobre o fator tempo. Droga! Se conseguíssemos identificar esse 
vírus, os laboratórios da nave fariam uma vacina para nós em vinte e quatro 
horas. Mas não estamos nem no início. 

— Talvez estejamos — murmurou McCoy. — Talvez seja um programa 
maciço para os computadores processarem, mas talvez funcione. Jim, você 
sabe como as mentes burocráticas funcionam. Se esse laboratório for 
parecido com outros projetos de governo que eu já vi, então eles deviam ter 
como regulamento quintuplicar todos os tipos de informação. Em algum 
lugar por aqui deve haver um arquivo com cópias de outros laboratórios. 
Eles devem nos mostrar o resultado do consumo de certos reagentes, em 
tempos diferentes. Posso tentar trabalhar com os itens de rotina, mas 



precisaremos analisar cada significado. Existe pelo menos uma chance de 
que essas análises possam nos ajudar a reconstruir o cronograma perdido. 

— É uma boa idéia — concordou Spock. — A questão é... 
O vulcano foi interrompido pelo som do comunicador de Kirk. 
— Kirk falando. 
— Farrell para o grupo de terra. Os dados do sr. Spock indicam que 

vocês têm apenas sete dias... 
Por um longo momento, o único som ouvido era o do apontador de lápis 

funcionando. Spock falou, com sua calma habitual. — Essa era a pergunta 
que eu ia fazer. Por mais que admire o plano do dr. McCoy, certamente vai 
precisar de mais tempo do que temos. 

— Não necessariamente — disse McCoy. — Se é verdade que as 
espiroquetas causam a tendência homicida, podemos usar antibióticos para 
contê-las e, assim, tentar manter nossas mentes lúcidas o maior tempo 
possível... 

Algo caiu no chão, produzindo barulho de estilhaços. Kirk voltou-se e 
viu Janice Rand atrapalhada, limpando algumas lâminas de McCoy entre os 
restos de uma proveta de ácido crômico. A substância corrosiva e amarelada 
estava espalhada pelo chão, além de estar salpicada nas pernas da ordenança. 
Pegando um chumaço de algodão, Kirk ajoelhou-se junto a ela para ajudá-la. 

— Não, não! — soluçou Rand. — Não me ajude! Não pode me ajudar! 
Quase tropeçando em McCoy e Spock, Janice saiu correndo do 

laboratório, chorando. Kirk correu atrás dela. 
— Fique aqui. Continue trabalhando. Não percam um minuto — 

determinou, antes de sair. 
Janice deteve-se no corredor e voltou-se para ele, chorando 

convulsivamente. Kirk continuou enxugando as pernas da ordenança, 
tentando ignorar as terríveis manchas azuladas que tomavam conta delas. 
Janice continuava chorando. Um tempo depois, falou em voz baixa: 

— Na nave, você nunca notou minhas pernas. 
Kirk forçou um sorriso. — A responsabilidade do comando, ordenança: 

ver apenas o que os regulamentos consideram pertinentes... Pronto, está 
melhor, mas agora é preciso um pouco de água e sabão. 

Ela parecia extenuada, mas não mais histérica. 
— Capitão, não queria ter feito aquilo. 
— Eu sei. Esqueça. 
— Foi tão estúpido, um desperdício... Senhor, sabe o que penso disso 

tudo? Não devia, mas continuo pensando. Tenho apenas vinte e quatro 
anos... e estou com medo. 

— Sou um pouco mais velho, ordenança. E estou com medo também. 



— Está? 
— Claro. Eu não quero me tornar uma daquelas coisas, assim como 

você. Estou mais que assustado. Vocês são responsabilidade minha. Eu os 
trouxe aqui. Estou com medo por todos nós. 

— Mas o senhor não demonstra isso. O senhor nunca mostra isso. O 
senhor sempre parece mais corajoso do que todos nós juntos. 

— Bobagem — sorriu. — Só um idiota não sente medo quando existe 
algo do que sentir medo. O homem que não sente medo não é um corajoso, é 
apenas um idiota. A coragem faz com que você vá em frente e encare o 
perigo, ao invés de ficar paralisado pelo medo. Mas, principalmente, faz com 
que você não entre em pânico por causa das outras pessoas. 

— É uma bela lição 
— disse Janice, assumindo uma postura ereta. Mas, ao mesmo tempo, 

sentia ainda vontade de chorar. — Sinto muito — murmurou, tensa. 
— Quando voltarmos à nave, seria melhor que o senhor procurasse uma 

ordenança que não fosse chorona. 
— Pode considerar seu pedido de transferência negado. 
Ele a abraçou gentilmente e Janice tentou sorrir, enquanto deixava-se 

conduzir de volta ao laboratório. 
Miri estava em meio ao caminho, parada, observando a cena, com seus 

olhos cheios de uma impenetrável mistura de emoções - surpresa, 
contrariedade, ódio, talvez. Kirk ia falar algo, mas a menina deu de costas e 
foi embora. Ele pôde ouvir seus passos se afastando e, depois, o silêncio. 

— Problemas, problemas... — murmurou o capitão, resignado. — É 
melhor voltarmos. 

— Aonde vai Miri? — interessou-se McCoy, no momento em que 
entraram no laboratório. — Ela parecia estar com presa quando saiu daqui. 

— Eu não sei. Talvez tenha ido procurar por outros únicos. Talvez tenha 
se cansado de nós. Não temos tempo para pensar nisso. O que fazemos 
agora? 

— O próximo passo é prevenção de acidentes. Eu deveria ter pensado 
nisso antes, mas o acidente com Janice me alertou para o fato. Existe um 
monte de reagentes corrosivos por aqui e, se tivermos sorte, em breve 
estaremos mexendo com material infeccioso também. Quero todos vocês 
usando uniformes de laboratório, de forma que possamos trocá-lo sempre 
que algo espirrar em nós. Aqui tem um armário cheio deles. Vamos tirar 
nossas roupas e deixá-las lá fora. 

— Muito bem, vamos fazer isso. E quanto ao equipamento, feisers e etc? 
— Vamos ficar apenas com um feiser aqui, para uma emergência, se 

você não se importar de jogar tudo fora antes de voltarmos. Todas as outras 



coisas, vamos jogar fora. 
— Certo. E depois? 
— As análises medicas estão no mesmo ponto. Até agora, são 

exclusivamente estatísticas e, embora a idéia tenha sido minha, vou passá-las 
para as mãos do sr. Spock. Estatísticas deixam minha cabeça embaralhada. 

Kirk sorriu. — Muito bem. Senhor Spock, assuma. 
— Sim, senhor. Primeiramente, temos de encontrar aquelas pastas com 

as prováveis cópias de outros trabalhos. O que significa outra procura nos 
arquivos. 

O problema, em síntese, era simplesmente inventar uma doença. Os 
registros foram revirados com relativa rapidez e grande minúcia. A 
suposição de McCoy estava correta: era óbvio que a mente burocrática não 
sofrerá uma modificação significativa apenas pelo fato de terem feito uma 
viagem de alguns anos-luz do planeta onde foram desenvolvidas. Tudo no 
laboratório vinha acompanhado por, pelo menos, umas três cópias de 
requerimento. 

McCoy achou melhor estabelecer uma categoria de importância dos 
dados, numa escala de dez (de "zero = a sem o menor sentido" a "10 = 
importância fundamental"), e o bio-computador passou a processar cada item 
classificado a partir de "cinco", de maneira a alimentar com dados o 
computador central da Enterprise, com a menor perda de tempo possível. O 
processamento da codificação era rápido, mas atribuir a importância 
específica de cada item a ser codificado era uma questão de julgamento 
humano e, a despeito de suas negativas, McCoy era o único homem presente 
com condições de fazer isso com alguma segurança. Spock poderia 
identificar, dado um certo número de amostras, o que parecia ter importância 
estatística, mas apenas McCoy poderia discernir se as associações eram 
médicas, financeiras ou apenas burocráticas. 

Esse trabalho levou dois dias, contados no relógio. Na manhã do terceiro 
dia, Spock disse: 

— Esses cartões contém tudo o que o bio-computador pode fazer por nós 
— Voltou-se para Miri, que havia voltado no dia anterior, sem dar 
explicações, sem demonstrar modificações em seu comportamento, e com a 
mesma vontade de ajudar. — Miri, se você empilhar todos eles e introduzi-
los nesse aparelho, vamos enviar os dados para a Enterprise e, dessa forma, 
daremos condições a Farrell de trabalhar. Devo confessor que não consigo 
ver o menor padrão neles. 

— Eu vejo — disse McCoy. — É claro que o agente ativo não deve ser 
apenas um vírus, uma vez que poderia ser eliminado do corpo entre a 
aplicação da injeção e a puberdade, caso não se reproduzisse. E os vírus de 



verdade não se reproduzem sem invadir a célula, o que, nesse caso, não 
acontecer por uns dez ou doze anos, dependendo do sexo do hospedeiro. Isso 
parece mais uma rickettsiose, com alguns mecanismos enzímicos intactos, de 
maneira que possa alimentar-se e reproduzir-se a partir de material que 
absorve dos fluidos corporais, do lado de fora da célula. Quando os 
hormônios da puberdade se manifestam, o elemento fragmenta parte de sua 
organização e torna-se um vírus de verdade. Portanto, o mecanismo de 
fragmentação pode ser um esteróide solúvel. E apenas os esteróides sexuais 
estão envolvidos. Todas essas condições obedecem a uma seqüência 
implacável. 

— Já dá para dar um nome a isso? — perguntou Kirk, tenso. 
— Nem pensar. Eu nem mesmo sei se estou no caminho certo; toda essa 

elucubração é intuitiva. Mas faz sentido. Acho que alguma coisa muito 
parecida vai sair de todos aqueles códigos processados pelo computador da 
nave. Alguém quer fazer uma aposta? 

— Já estamos com nossas vidas empatadas nisso, gostemos ou não. 
Deveríamos obter a resposta em uma hora. Senhor Spock, chame Farrell. 

Spock assentiu e foi até a uma outra sala, agora selada e isolada do resto 
do laboratório. Instantes depois, estava de volta. Embora sua expressão fosse 
incapaz de demonstrar emoções, algo nela fez Kirk correr até o vulcano. 

— Qual o problema? 
— Os comunicadores sumiram, capitão. Tudo foi levado, menos os 

uniformes. 
Janice engoliu em seco. Kirk voltou-se para Miri, com uma expressão 

séria. A menina recuou um pouco, mas, ao mesmo tempo, o olhou com 
desafio. 

— O que você sabe sobre isso, Miri? 
— Acho que os únicos pegaram. Eles gostam de roubar coisas. É 

brincadeira. 
— Para onde eles os levaram? 
Miri deu de ombros. 
— Não sei. É brincadeira, também. Quando você pega alguma coisas, 

você vai pra qualquer lugar. 
Kirk não conseguiu controlar-se e a agarrou pelos ombros. 
— Isso não é brincadeira, Miri. É um desastre. Precisamos daqueles 

comunicadores... senão, não vamos descobrir o que é essa doença. 
Ela, de forma inesperada, riu. —Então vocês não vão embora. 
— Não, vamos morrer. Agora pare com isso. Diga onde eles estão. 
A menina simulou a perfeita reação de um adulto com a dignidade 

ofendida. E, levando-se em consideração que ela jamais vira um adulto antes 



de sua chegada, há menos de uma semana, tratava-se de uma imitação 
impressionante. 

— Por favor, capitão, está me machucando —.disse, arrogante. — O que 
você tem? Como eu posso saber? 

A representação prosseguiu com uma risadinha, que irritou Kirk. — O 
que é isso, uma chantagem? — questionou, deixando a raiva de lado. O 
importante agora era localizar os comunicadores. — É sua vida que também 
está em jogo, Miri. 

— Ah, não — disse ela, com suavidade. — O sr. Spock disse que vou 
viver cinco ou seis semanas além de vocês. Talvez alguns de vocês morram 
uns antes dos outros. Aí, eu ainda vou estar aqui — e precipitou-se 
voluntariosa em direção à porta. Em outras circunstâncias, sua atitude até 
teria sido engraçada, até mesmo charmosa. No último instante, voltou-se e 
começou a gesticular. — Não sei o que faz você pensar que eu sei alguma 
coisa. Mas, se vocês forem bons comigo, talvez eu possa fazer algumas 
perguntas a meus amigos. Por enquanto, capitão, adeus. 

Miri saiu correndo e, junto com seus passos, era possível ouvir sua 
respiração pesada. 

— Bem — disse McCoy. — Até parece que eles puderam ver televisão 
durante a infância. 

A ironia serviu para quebrar um pouco da tensão. 
— O que podemos fazer sem a nave? Spock? — quis saber Kirk. 
— Muito pouco, capitão. O bio-computador é totalmente inadequado 

para esse tipo de trabalho. Leva horas, enquanto o computador da nave leva 
segundos, sem falar que não possui capacidade analítica. 

— O cérebro humano já funcionava muito antes dos computadores. 
Magro, como anda sua intuição? 

— Dando duro, é claro. Mas o tempo é uma das comodidades que o 
computador nos proporciona, e tempo é a única coisa que não temos. 
Quando penso naquela grande nave lá em cima, com tudo de que precisamos 
a bordo... 

— Reclamar só faz perder mais tempo — interrompeu Kirk, com 
rispidez. McCoy o observou, surpreso. — Sinto muito, Magro. Acho que 
está começando a me afetar, também. 

— Mas eu estava reclamando mesmo. Peço desculpas. Bom, vamos 
botar o cérebro humano para trabalhar. Funcionou com Pasteur... só que ele 
era um pouquinho mais esperto do que eu. Senhor Spock, vamos pegar 
aqueles cartões e começar a empilhá-los de novo. Vamos tentar uma análise 
do ADN primeiro. Se ela der algum tipo de padrão inteligível, capaz de 
apresentar uma espécie plausível, vamos avaliá-lo de novo e ver se podemos 



criar um clone a partir dele. 
— Não estou entendendo — confessou Spock. 
— Vou dar os códigos, não tenho tempo para explicar. Pegue todos os 

cartões classificados com LTS/426 primeiro. Então vamos isolar o fatores 
comuns não-codificados. Provavelmente, não vamos achar nenhum, mas é o 
melhor início em que posso pensar. 

— Certo. 
Kirk sentiu-se ainda mais por fora do que o sr. Spock, afinal não tinham 

habilitação médica, nem preparação estatística para entender os 
procedimentos. Por isso conformou-se em ficar por perto e fazer o que 
estava a seu alcance. 

O passar das horas consumiram um outro dia. Apesar dos estimulantes 
aplicados por McCoy, todos pareciam mover-se cada vez mais lentamente. 
Era como o pesadelo de uma noite sem fim. 

No meio do dia, Miri voltou a aparecer, para ficar observando tudo com 
uma expressão de divertida indiferença. Todos a ignoraram. Sua expressão 
alegre gradualmente foi desaparecendo até adquirir um ar aborrecido. Ela 
começou a bater com o pé no chão. 

— Pare com isso — ordenou Kirk, sem olhar para ela — ou eu vou 
quebrar seu pescoço. 

As batidas pararam. — Mais um cartão, sr. Spock. Agora vamos pegar 
todos os T que tenham função de D-2. Se houver mais de três, estamos perto. 

O bio-computador emitia ruídos e pequenas luzes à medida que os vinte 
e dois cartões selecionados foram introduzidos por Spock. Ao final, o 
aparelho apenas liberou um único cartão. McCoy estirou-se contra o 
desconfortável encosto cadeira, com um gemido de satisfação. 

— O que é? — perguntou Kirk. 
— É isso mesmo, Jim. Talvez seja esse o vírus em questão. Mas é apenas 

uma possibilidade. 
— Se fosse apenas um teste para um novo produto ou qualquer coisa do 

gênero, — acrescentou Spock — não pensaríamos duas vezes, mas da forma 
com que se apresenta... 

— Da forma com que se apresenta, — continuou McCoy — agora temos 
de sintetizar o vírus e elaborar uma vacina a partir dele. Não, não, isso não 
vai funcionar. O que está acontecendo comigo? Não é uma vacina. Um 
antitóxico. Algo muito difícil. Jim, acorde os seguranças... agora eles vão ter 
o que fazer. Vamos precisar de um monte de recipientes lavados nas 
próximas quarenta e oito horas. Kirk esfregava sua testa. —Magro, estou 
estourado e tenho certeza de que você também está. Oficialmente, temos 
ainda quarenta e oito horas pela frente, mas será que vamos estar em 



condições nas próximas vinte e quatro horas? 
— Ou vai ou racha — disse o médico, calmamente. — Mãos à obra. É 

hora da aula de culinária. 
— É uma pena — ironizou Spock — que não seja tão fácil criar um vírus 

quanto se cria uma metáfora. 
Nesse momento, Kirk teve certeza que estava à beira da histeria. Ou, 

pelo menos, tinha a forte impressão de que Spock acabara de fazer uma 
piada! Agora só faltava acreditar que havia mesmo um pequeno cérebro 
dentro do computador portátil.— Alguém me dê um pote para lavar — 
pediu, com urgência. — Antes que eu caia de sono. 

Ao final das vinte e quatro horas, Janice Rand já estava delirando e foi 
preciso contê-la com uma forte dose de tranqüilizante. Um dos seguranças 
também sucumbiu uma hora depois. Ambos eram quase massas sólidas de 
manchas azuis; era evidente que a loucura crescia à medida que as manchas 
tomavam conta do corpo da vítima. 

Miri desaparecia a intervalos, mas coincidiu de estar de volta no 
momento em que a ordenança e o segurança caíram na inconsciência. Ela 
tentava parecer segura de si, superior, ou entretida; Kirk não sabia o que 
dizer. O fato era que agora não precisava mais fingir que a ignorava, pois 
estava tão exausto que as pequenas tarefas atribuídas a ele por seu primeiro 
oficial e seu médico não lhe permitiam desviar sua atenção para qualquer 
outro assunto. 

Numa determinada hora, McCoy disse: — Tudo sob o código SPF agora. 
No próximo estágio, vamos conseguir uma amostra. Jim, quando eu tirar a 
tampa da placa de petri, coloque dois centímetros cúbicos de formalina. Não 
erre. 

— Não vou errar.  
Kirk não sabia como, mas não errou. Em seguida, depois de um longo 

lapso, estava olhando para uma ampola cheia com um líquido claro, o qual 
McCoy estava colhendo com seu hypospray. Sua visão já estava confusa: 
apenas a ampola, o hypospray, as mãos de McCoy. Não discernia mais nada. 

— Isso pode ser um antitóxico — disse McCoy, distante. — Ou talvez 
não. Ou também pode ser veneno puro. Apenas o computador poderia nos 
dar certeza. 

— Janice primeiro. Depois o segurança. Eles estão em piores condições 
— disse Kirk, sentindo, ele próprio, a aspereza, de sua voz. 

— Tenho de desobedecê-lo, capitão. Eu sou a única cobaia viável nesse 
grupo. 

McCoy preparou o hypospray, mas Kirk conseguiu agarrar a tempo o 
único pulso do médico que estava visível, sem manchas. O gesto doeu; suas 



articulações doíam terrivelmente, assim como sua cabeça. 
— Espere um pouco. Um minuto a mais não vai fazer diferença. 
Kirk olhou em volta, girando cuidadosamente sua cabeça dolorida, até 

que seu olhos encontraram Miri, que parecia não entender nada. Kirk 
aproximou-se dela, caminhando com extremo cuidado num chão que parecia 
faltar a seus pés. 

— Miri. Ouça-me. Tem de me ouvir. 
A menina virou o rosto. Kirk segurou seu queixo com mais força do que 

queria e a forçou a olhá-lo. Ele sabia que sua aparência não era nada boa, 
barba por fazer, rosto coberto de suor e poeira, olheiras e olhos 
avermelhados, a boca esforçando-se para acertar nas palavras. 

— Só temos... algumas horas. Nós e todos vocês... você e seus amigos. 
E... podemos estar errados. Depois disso, sem grupos... sem únicos... 
ninguém... para sempre. Devolva uma daquelas... máquinas, os 
comunicadores. Você quer o sangue de todo um planeta em suas mãos? 
Pense, Miri... pense pelo menos em sua vida! 

Miri virou o rosto e passou a olhar para Janice. Kirk a forçou que o 
olhasse de novo — Agora, Miri. Agora. Agora. 

Ela deu um longo, e pensativo suspiro. — Vou... tentar conseguir um — 
disse, por fim. Livrou-se das mãos do capitão e desapareceu porta afora. 

— Não podemos esperar mais — disse McCoy. — Mesmo que 
tivéssemos os dados do computador, não poderíamos fazer nada. Temos de 
prosseguir. 

— Aposto um ano de seu salário — disse Spock -— que o antitóxico é 
fatal. 

Com uma ponta de angústia, Kirk pode ver McCoy sorrindo, tenso. — 
Apostado. Mas a doença também é. E se eu perder a aposta, sr. Spock, como 
vai pegar seu prêmio? 

O médico olhou para o hypospray. 
— Não! — gritou Kirk, mas era muito tarde, mesmo que, por um 

milagre, McCoy resolvesse, no último instante, obedecer ao capitão. Esse era 
Leonard McCoy, seu médico-chefe, e essa era a forma dedicada com que 
exercia sua profissão. O hypospray perfurou o braço manchado de azul do 
cirurgião. 

Calmamente, McCoy colocou o hypospray de volta na mesa e sentou-se. 
— Feito. E eu não sinto nada 

— Seus olhos giraram nas órbitas e ele teve de agarrar-se com firmeza à 
mesa. 

— Vejam, cavalheiros... está tudo perfeito... 
Em seguida, desmaiou. 



— Vamos carregá-lo — disse Kirk, sendo ajudado por Spock a levar o 
médico até a maça mais próxima. O rosto de McCoy, com exceção das 
manchas, parecia feito de cera; mas ele estava em paz pela primeira vez em 
muitos dias. Kirk sentou-se ao lado do médico e tentou sentir seu pulso. A 
pulsação estava errática, mas estava lá. 

— Eu... não entendo como um antitóxico pode ter agido tão rápido — 
disse Spock, num murmúrio soturno. 

— Ele poderia ter esperado. Eu estava pronto para testar. Que homem 
teimoso! 

— O conhecimento tem seus privilégios. 
A frase não fez o menor sentido para Kirk. Spock tinha o hábito de fazer 

citações enigmáticas, e provavelmente todas eram vulcanas. Kirk começou a 
sentir uma estranha sensação nos ouvidos e sua visão ficava cada vez mais 
confusa. 

— Também estou em meu limite — admitiu Spock, estranhamente. — 
Mais do que eu pensava. As alucinações começaram. 

Esgotado, Kirk olhou ao redor e entendeu a mensagem do vulcano. Se 
Spock estava tendo alucinações, ele também estava. E aparentemente 
partilhavam da mesma alucinação. 

Uma procissão de crianças estava invadindo o lugar, liderada por Miri. 
Elas eram de todos os tipos e tamanhos, dos menores aos mais velhos. Todas 
pareciam ter vivido numa loja de departamentos. Os meninos mais velhos 
usavam partes de smokings, alguns vestiam uniformes militares, outros 
estavam fantasiados. As meninas estavam um pouco melhor arrumadas, uma 
vez que usavam vestidos de noite, casacos de peles e até jóias. À frente de 
todos estava um menino alto e usando uma peruca ruiva, picotada 
irregularmente, e uma jaqueta com a etiqueta de preço pendurada. Atrás 
dele, estava um menininho gordo, carregando um bonequinho nos braços. 

Era como uma visão delirante de uma Cruzada das Crianças. E, ainda 
pior, elas seguravam equipamentos, o equipamento do grupo de descida. Lá 
estavam os comunicadores e os tricorders tão valiosos e o menino ruivo 
levava um feiser preso à cintura. Kirk não pode deixar de pensar se ele não 
havia tentado ferir a alguém com a arma. 

O ruivo notou o olhar do capitão e pareceu adivinhar seus pensamentos. 
— Eu usei em Louise — disse, seriamente. — Foi preciso. Ela virou 

grupo enquanto a gente brincava de escola. Ela era... um pouco mais velha 
que eu. 

Pegou a arma e a entregou, para surpresa de Kirk. As outras crianças 
foram até a mesa e começaram a depositar solenemente o resto do 
equipamento. Miri aproximou-se de Kirk. 



— Sinto muito. Eu estava errada. Tive dificuldade em fazer Jahn 
entender que não era mais brincadeira — Deu uma olhada no corpo inerte de 
McCoy. — É muito tarde? 

— Talvez — murmurou Kirk, já sem força nem para falar. 
— Senhor Spock, acha que ainda pode passar os dados para Farrell? 
— Tentarei, senhor. 
Farrell mostrou-se admirado e aliviado com o novo contato e pediu 

explicações. Spock passou as informações pertinentes e não havia mais nada 
a fazer, a não ser esperar enquanto o material era processado. Kirk 
permaneceu observando McCoy e Miri juntou-se a ele. Kirk compreendia 
que, apesar de todo o problema que havia causado, a decisão da menina em 
trazer de volta os comunicadores tinha sido um grande passo em direção a 
seu crescimento. Seria uma pena perdê-la agora, na primavera de sua vida, 
um momento que demorara três séculos para chegar. Ele a abraçou e Miri o 
olhou, agradecida. 

Seria mais uma falha da visão ou as manchas no rosto de McCoy haviam 
desaparecido um pouco? Não, algumas delas estavam definitivamente 
menores e haviam perdido a coloração. — Senhor Spock, venha aqui ver 
uma coisa. 

Spock observou e concordou. — Regredindo. Agora, se não houve 
nenhum efeito colateral... — o sinal de seu comunicador o interrompeu. — 
Spock falando. 

— Farrell para o grupo de descida. A identificação está correta, repito, 
correta. Parabéns. Vocês estão me dizendo que fizeram a análise daquela 
quantidade absurda de informações com apenas um bio-computador? 

Kirk e Spock trocaram um sorriso cansado. — Não, quem fez tudo isso 
foi a mente do dr. McCoy. Spock desliga. 

— O bio-computador funcionou — disse Kirk, dando batidinhas na 
máquina. — Bom bichinho. 

Nesse momento, McCoy agitou-se no leito, tentando sentar-se, com o 
olhar turvo e aturdido. 

— Com sua licença, doutor, — brincou Kirk — mas se já descansou o 
bastante, é hora de trabalhar. Acho que a aplicação da vacina é seu 
departamento. 

— Funcionou? — perguntou McCoy. 
— Funcionou e o computador da nave confirmou a fórmula. Você é o 

herói do dia, seu médico turrão. 

 
Eles foram embora do Sistema uma semana depois, deixando todo o 



antitóxico que os laboratórios da nave podiam produzir. Junto a Farrell, os 
elementos do grupo de descida observaram, na tela principal da ponte, o 
planeta de Miri sumir aos poucos. 

— Ainda não me sinto à vontade — disse Janice Rand. —Não importa o 
quão velhas elas são cronologicamente, ainda são apenas crianças. E deixá-
las no planeta apenas com uma equipe médica para ajudá-las... 

— Elas não sobreviveram todos esses anos para nada, ordenança. Pense 
nas dificuldades que Miri enfrentou. Elas vão aprender rapidamente, com um 
mínimo de orientação. Além disso, já fiz a tenente Uhura entrar em contato 
com a Terra... Se esse planeta tivesse rádio subespacial, eles teriam evitado 
um monte de sofrimento. Mas não havia comunicação subespacial na época 
de seus colonizadores. Não se preocupe, a Central Espacial vai enviar 
professores, técnicos, administradores... 

— Um monte de oficiais vadios, aposto — observou McCoy. 
— Sem dúvida. Os meninos vão ficar bem. 
Janice Rand olhou o capitão. — Miri... ela... o amava de verdade, o 

senhor sabe, não é, capitão? Foi por isso que ela se comportou daquela 
maneira. 

— Eu sei — disse Kirk, suavemente. — E estou envaidecido. Mas vou 
lhe contar um segredo, ordenança. Tenho por política nunca me envolver 
com mulheres mais velhas. 



Sobre o episódio 
 
Este episódio marcou a última participação da ordenança Janice Rand, 

interpretado pela atriz Grace Lee Whitney, no seriado, interrompendo uma 
relação nunca muito bem resolvida com o capitão Kirk. As explicações para 
esse afastamento diziam respeito ao fato de que não era interessante para o 
personagem de Kirk ter um único envolvimento romântico sério. 
Posteriormente, revelou-se que a principal causa da eliminação do 
personagem foi a própria atriz, que na época era dependente de bebidas e 
drogas de emagrecimento. Isso norteou a decisão da emissora de despedi-la, 
uma vez que seu comportamento prejudicava o andamento da produção. 
Atualmente, Grace Lee Whitney superou seus problemas escrevendo, 
inclusive, palestras orientando sobre o assunto. 

É curioso observar que os dois filhos da atriz podem ser vistos entre as 
crianças que participam nesse episódio, assim como uma das filhas de 
William Shatner, a que aparece no colo do capitão Kirk. 

A adaptação de James Blish apresenta algumas diferenças significativas 
em relação ao produto final levado ao ar. A mais importante, entretanto, é 
que o texto adaptado enfatiza a capacidade analítica e o empenho de McCoy, 
assim como dá destaque aos elementos químicos e biológicos do processo de 
pesquisa conduzido por ele. 
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A Consciência tio Rei 
 

 
 

Uma experiência bem curiosa — dizia Kirk. — Eu já havia visto 
Macbeth encenado de várias formas, com atores usando peles e até 
uniformes, mas nunca em trajes arcturianos. Imagino que um ator tem de se 
adaptar a todos os tipos de público. 

— Esse ator em específico, sim — concordou dr. Leighton; havia uma 
ironia em sua voz, que Kirk não notou. Não parecia haver razão para isso. O 
jardim dos Leighton, sob o sol brilhante do sistema arcturiano, era cálido e 
agradável. A hospitalidade do casal, incluindo o espetáculo teatral ao qual 
assistiram e que fora excepcional. Mas o tempo estava passando e, velhos 
amigos ou não, Kirk precisava voltar à nave o mais rápido possível. 

— Karidian é um ator de grande reputação. — comentou o capitão — 
Obviamente ele a merece. Mas agora, Tom, vamos tratar de negócios. Ouvi 
falar que o novo sintético que está desenvolvendo é algo que queremos 
muito. 

— Não existe sintético algum — disse Leighton, soturnamente. — 
Queria que você prestasse atenção em Karidian. Na voz dele, em particular. 
Deve lembrar-se, você estava lá. 

— Lá, onde? — quis saber Kirk, algo aborrecido. 
— Na peça? 
— Não — respondeu o cientista, com seu corpo aleijado acomodado 

confortavelmente numa poltrona. 
— Em Tarsus IV, durante a Rebelião. É claro, isso foi há vinte anos, mas 

não pode ter esquecido. Minha família morta... seus amigos também. E você 
viu Kodos... e o ouviu, também. 

— Está querendo dizer — começou Kirk, lentamente — que me tirou 
três anos-luz da minha rota apenas para acusar um ator de ser Kodos, o 
Carrasco? O que acha que devo registrar em meu Diário de Bordo? Que você 
mentiu? Que desviou uma nave estelar com informação falsa? 

— Não é falsa. Karidian é Kodos. 
— Não é disso que eu estou falando. Estou falando da história que 

inventou sobre o processo de comida sintética. Além do mais, Kodos está 
morto. 

— Está? Um corpo queimado, irreconhecível... que tipo de evidência é 
essa? E existem tão poucas testemunhas, Jim. Você, eu e talvez mais uns seis 



ou sete, pessoas que realmente viram Kodos e ouviram sua voz. Você pode 
ter esquecido, mas eu jamais vou esquecer. 

Kirk olhou para Martha, que disse gentilmente: — Não posso falar nada, 
Jim. Desde que ele ouviu a voz de Karidian, tudo voltou à tona. E não posso 
culpá-lo. Afinal de contas, toda aquela chacina... Tom não foi apenas uma 
testemunha, ele foi uma vítima. 

— Sim, sei disso. Mas vingança não adianta nada... e não posso permitir 
que toda a Enterprise seja envolvida numa vingança pessoal, independente 
do que eu sinta a respeito. 

— E quanto à Justiça? Se Kodos ainda está vivo, não deveria pagar? Ou, 
pelo menos, ser colocado fora de circulação... antes que cometa um outro 
massacre? Quatro mil pessoas, Jim 

— Você está certo — admitiu Kirk, relutante. — Está bem, eu vou 
verificar. Deixe-me checar com o computador da nave e ver o que temos 
sobre os dois homens. Se sua desconfiança não tiver fundamento, vamos 
descobrir logo. Se tiver... bem, eu lhe darei ouvidos. 

— Muito justo. 
Kirk pegou seu comunicador e chamou a Enterprise. — Computador 

biblioteca... Diga tudo o que tem sobre um homem chamado ou conhecido 
como Kodos, o Carrasco. Depois, cheque um ator chamado Anton Karidian. 

— Processando. Kodos, o Carrasco. Deputado comandante, forças da 
Rebelião, Tarsus IV, há vinte anos terrestres. População de oito mil colonos 
terráqueos sofrendo com a falta de alimentos depois que um fungo destruiu 
suprimentos de comida. Kodos aproveitou a situação para implementar suas 
teorias de eugenia, massacrando cinqüenta por cento da população de 
colonos. Procurado por forças da Terra quando a Rebelião conquistou o 
poder. O corpo queimado foi encontrado e o caso encerrado. Dados 
biográficos... 

— Pule isso — interrompeu Kirk. — Prossiga. 
— Karidian, Anton. Diretor e ator principal da companhia teatral 

itinerante que leva seu nome e é patrocinada pelo Projeto de Intercâmbio 
Cultural Interestelar. Visitando instalações oficiais nos últimos nove anos. 
Filha, Lenore, dezenove anos, atriz principal do grupo. Karidian é um 
recluso, informações indicam que esta é sua última temporada. Créditos... 

— Pule isso também. Dados sobre sua vida antes de tornar-se ator. 
— Não disponível. Essa é a informação total. 
Kirk guardou lentamente seu comunicador. — Bom, eu ainda acho que é 

uma suspeita sem fundamento, Tom... mas talvez seja melhor eu voltar ao 
teatro hoje à noite. 



 
Depois da apresentação, Kirk foi aos bastidores e bateu na porta que 

ostentava uma estrela. Foi Lenore Karidian quem a abriu, ainda linda e um 
pouco exótica em sua caracterização de Lady Macbeth arcturiana. A atriz 
ergueu as sobrancelhas em surpresa. 

— Vi sua performance esta noite. E na noite passada também. Queria 
apenas... dar meus parabéns a você e a Karidian. 

— Obrigada — disse, polidamente. — Meu pai ficará encantado, 
senhor...? 

— Capitão James Kirk, nave estelar Enterprise. 
Isso, mais o fato de ter visto duas vezes a peça, devia impressioná-la, 

pensou Kirk. 
— Estamos honrados. Darei seus cumprimentos a meu pai. 
— Não posso vê-lo em pessoa? 
— Sinto muito, capitão Kirk. Meu pai não vê ninguém em pessoa. 
— Um ator que ignora seus fãs? Isso é incomum. 
— Karidian é um homem incomum. 
— Então falarei com Lady Macbeth. Se não fizer objeções. Posso entrar? 
— Ora... é claro — Ela deu espaço para o capitão passar. O interior do 

camarim estava tomado de malas e pacotes já preparados para serem 
carregados. — Lamento não ter o que oferecer ao senhor. 

Kirk olhou-a diretamente e sorriu. — Está sendo muito modesta. 
Ela também sorriu. — Como pode ver, está tudo empacotado. Vamos ter 

duas apresentações em Benécia; se a Astral Queen puder nos levar, 
partiremos hoje à noite. 

— É uma boa nave. Gosta do seu trabalho? 
— Muito. Mas interpretar clássicos nesses tempos em que a maioria das 

pessoas preferem aqueles absurdos seriados em 3-V... não é tão 
compensador quanto deveria ser. 

— Mas continua. 
— Ah, sim — disse, revelando sua determinação. — Meu pai acha que 

devemos isso ao público. Não que o público se importe muito. 
— Os espectadores se importaram esta noite. Você estava perfeita como 

Lady Macbeth. 
— Obrigada. E como Lenore Karidian? 
— Estou impressionado — Fez uma pausa. — E acho que gostaria de 

vê-la de novo. 
— Profissionalmente? 
— Não necessariamente. 



— Acho... que gosto disso. Infelizmente, temos um esquema a cumprir. 
— Os esquemas não são tão rígidos quanto parecem. Vamos esperar para 

ver o que acontece? 
— Sim, é claro, e esperar pelo melhor. 
A resposta era promissora, para não dizer ambígua, mas Kirk não teve 

chance de explorá-la mais. Seu comunicador estava tocando com insistência. 
— Desculpe-me. É um chamado de minha nave... Kirk falando. 
— Spock falando, capitão. Acho que se trata de algo que o senhor 

deveria saber imediatamente. Dr. Leighton está morto. 
— Morto? Tem certeza? 
— Absoluta. Acabamos de falar com a Central. Ele foi assassinado... 

esfaqueado até a morte. 
Lentamente, Kirk guardou o comunicador em seu cinto. Lenore o estava 

observando, sua expressão era de pura solidariedade. 
— Preciso ir. Talvez nos vejamos mais tarde. 
— Eu entendo. E espero por isso. 

 
Kirk dirigiu-se imediatamente à residência dos Leightons. O corpo ainda 

estava lá, acompanhado apenas por Martha, que não disse muita coisa. Kirk 
não era um especialista nessas situações, mas pegou a mão da mulher 
delicadamente. 

— Na verdade, ele morreu no dia em que aqueles atores chegaram — 
disse a viúva, calmamente. — A memória o matou, Jim. Você acha que os 
sobreviventes consegue se recuperar mesmo de uma tragédia? 

— Sinto muito, Martha. 
— Ele ficou convencido no momento em que viu aquele homem chegar. 

Já passaram vinte anos desde aquele terror, mas Tom estava certo de que 
Karidian era o homem. Isso é possível, Jim? Afinal de contas, ele é Kodos? 

— Não sei, mas estou tentando descobrir. 
— Vinte anos e ele ainda tinha pesadelos. Eu o acordava e ele me 

contava que ouvia os gritos dos inocentes... o silêncio dos executados. Ele 
nunca soube o que aconteceu com o resto de sua família. 

— Receio que não existam muitas dúvidas a respeito disso. 
— É o fato de não saber, Jim... não saber se as pessoas que você ama 

estão mortas ou vivas. Quando você sabe, você chora, mas as feridas 
cicatrizam-se e você vai em frente. Quando você não sabe... cada amanhecer 
é como um novo enterro. Foi isso que matou meu marido, Jim, não aquela 
faca... tenho certeza. 

Ele forjou um sorriso e Kirk acariciou sua mão. — Está tudo bem — 



disse Martha, como se fosse ela que precisasse consolar alguém. — Pelo 
menos ele está em paz agora. Ele nunca teve paz antes. Acho que nunca 
saberemos quem o matou. 

— Eu juro que vou descobrir. 
— Não importa. Eu já estou cansada de toda essa sede de vingança. É 

hora de deixar isso de lado. Mais do que hora. 
De repente, ela começou a chorar. — Nunca vou esquecê-lo. Nunca. 

 
Kirk chegou à nave tão nervoso que ninguém se atreveu a falar com ele. 

Indo diretamente para seu alojamento, acionou o intercom. — Uhura! 
— Sim, capitão — a oficial de comunicações respondeu, com sua voz 

firme de sempre. 
— Contacte o capitão Daly, da Astral Queen, em órbita da estação. E 

ponha em canal codificado. 
— Sim, senhor. Aqui está. 
— John, aqui é Jim Kirk. Pode me fazer um favor? 
— Te devo uma dúzia de favores, Jim — respondeu Daly. — E umas 

duas dúzias de drinks também. Manda ver. 
— Obrigado. Quero que você cancele sua passagem por aqui. 
— E deixo os atores sem transporte? 
— Isso mesmo. Eu os levarei. E, se houver algum problema, eu assumo a 

responsabilidade. 
— Está certo. 
— Eu agradeço. Explicarei mais tarde... se puder. Desligando... Tenente 

Uhura, agora eu quero o computador biblioteca. 
— Biblioteca. 
— Em referência ao arquivo Kodos. Existem oito ou nove sobreviventes 

do massacre que são testemunhas. Quero o nome de todos e localização. 
— Computando... Em ordem de idade: Leighton, T., falecido. Molson, 

E., falecido... 
— Espere um minuto, eu quero os sobreviventes. 
— Esses são sobreviventes do massacre. Os falecidos são vítimas de 

assassinatos recentes, todos casos abertos. Instruções. 
— Prossiga. 
— Kirk, J., capitão da 5.5. Enterprise. Wiegand, R., falecido. Eames, S., 

falecido. Daiken, R., comunicações, 5.5. Enterprise... 
— O quê? 
— Daiken, R., Comunicações, 5.5. Enterprise, cinco anos de idade na 

época do massacre. 



— Certo, pode parar. Uhura, chame o sr. Spock... Spock, providencie 
transporte para a companhia Karidian e registre no diário como um caso 
excepcional; a companhia vai fazer uma apresentação especial para a 
tripulação. Nosso destino é Eta Benécia. Informe o tempo de chegada tão 
logo seja processado. 

— Sim, senhor. E sobre aquelas amostras de comida sintética, que 
supostamente pegaríamos com o dr. Leighton? 

— Não existe nenhuma amostra, sr. Spock. 
— O fato terá de ser registrado, também. Desviar uma nave estelar... 
— Sim, é uma questão séria. Bem, uma mancha como essa na ficha do 

dr. Leighton agora não vai prejudicá-lo. Mais uma coisa, sr. Spock. Quero a 
privacidade da Companhia Karidian totalmente respeitada. Eles podem ter 
livre acesso na nave dentro dos limites dos regulamentos, mas o alojamento 
deles estão fora dos limites. Informe isso a todos. 

— Sim, senhor — não havia, como sempre, emoção na voz de Spock. 
— Por fim, sr. Spock, em referência ao tenente Robert Daiken, das 

Comunicações. Por favor, transfira-o para a Engenharia. 
— Senhor, ele veio da Engenharia. 
— Estou ciente disso. Eu o estou enviando de volta. Ele precisa de mais 

experiência. 
— Posso pedir maiores explicações, senhor? Ele vai considerar essa 

transferência uma medida disciplinar. 
— Não posso dar detalhes. Execute. E avise-me quando os Karidians 

vierem a bordo. 
Kirk fez uma pausa, pensativo, não resistindo em sorrir. — Acho que 

levarei a jovem atriz para um passeio pela nave. 
— Como desejar, senhor — disse o vulcano em tom neutro, depois de 

um longo silêncio. 

 
Naquela hora, a sala de máquinas estava vazia e silenciosa, a não ser 

pelo ruído baixo, mas ininterrupto das unidades de força; a Enterprise estava 
em movimento. Lenore olhava tudo ao redor, mas parou e sorriu para Kirk. 

— Ordenou essas luzes suaves especialmente para a ocasião? 
— Gostaria de poder dizer que sim, contudo tentamos duplicar as 

condições de dia e noite o máximo possível a bordo da nave. Os seres 
humanos têm um ritmo biológico bem definido, por isso ajustamos o 
funcionamento da nave a isso — Ele indicou os motores. — Acha 
interessante? 

— Oh, sim... todo esse poder e tudo sob seu controle. Você também é tão 



eficiente e poderoso, capitão? 
— Espero ser mais um homem do que uma máquina. 
— Ou uma curiosa combinação de ambos. O poder está a seu comando; 

mas as decisões... 
— ... são provenientes de uma origem muito humana. 
— Tem certeza? Excepcional, sim, mas também humano? 
— Pode apostar que sim — disse, suavemente. 
Os dois ouviram o som de passos e Kirk, relutante, voltou-se para ver 

quem era. Ordenança Rand, sempre com aparência suave, apesar de uma 
inabitual expressão severa, segurava um envelope. 

— Desculpe-me, senhor — disse ela. — O sr. Spock achou que deveria 
ser inteirado imediatamente disso. 

— Muito bem. Obrigado, ordenança — respondeu o capitão, guardando 
o comunicado. — Isso é tudo. 

— Muito bem, senhor — a moça foi embora sem piscar uma única vez. 
Lenore a observou afastar-se e aparentou um certo divertimento. 

— Uma garota adorável — observou a atriz. 
— E muito eficiente. 
— Ah, essa é a questão, capitão. Fale-me sobre as mulheres de seu 

mundo. As máquinas também as mudaram? Tornou-as, como direi, apenas 
pessoas ao invés de mulheres? 

— Não é bem assim. Nessa nave, elas têm as mesmas obrigações e 
funções que os homens. Elas competem igualmente e não têm privilégios 
especiais. Mas elas ainda assim são mulheres. 

— Posso ver isso. Especialmente por essa moça que acabou de sair. Tão 
linda. Receio que não tenha gostado de mim. 

— Que absurdo — disse ele, sendo mais jocoso do que gostaria. — Está 
imaginando coisas. A ordenança Rand é muito profissional. 

Lenore baixou os olhos. — Você é mesmo humano, afinal de contas. 
Capitão de uma nave estelar e ainda sabe tão pouco sobre mulheres. Não 
posso culpá-la. 

— A natureza humana não mudou. Cresceu, expandiu... mas não mudou. 
— Isso é reconfortante. Saber que as pessoas ainda podem sentir, ter 

seus próprios sonhos, se apaixonar... tudo isso e o poder também! Como 
César... e Cleópatra. 

Ela aproximou-se lentamente dele. Kirk esperou por um momento e a 
pegou nos braços. 

O beijo foi cálido e demorado. Lenore o interrompeu para olhar nos 
olhos de Kirk, com uma expressão meio enlevada, meio irônica. 

— Eu precisava saber como era — sussurrou. — Nunca beijei um César 



antes. 
— Isso é apenas um ensaio, senhorita Karidian? 
— Talvez uma performance, capitão. 
Beijaram-se de novo, mais forte. Kirk sentiu algo incomodá-lo no peito 

e, depois de um momento, afastou-a um pouco pelos ombros. 
— Não pare... — pediu ela. 
— Não quero parar, Lenore. Mas é melhor ver o que Spock achou tão 

importante mandar me avisar. Ele tinha ordens de não saber onde eu estava. 
— Entendo — disse ela, com uma pontinha de desprezo. — Capitães 

estelares talvez precisem de permissão antes de beijar. Bem, vá adiante e dê 
uma olhada em seu recado. 

Kirk pegou o envelope e o abriu. A mensagem era breve, direta, bem ao 
estilo de Spock: 

 
OFICIAL DAIKEN FOI ENVENENADO. ESTADO SÉRIO. DR. 

McCOY PROCURANDO A CAUSA E O ANTÍDOTO. SUA 
PRESENÇA É REQUISITADA. SPOCK. 

 
Lenore observou a expressão de Kirk mudar. — Já vi que o perdi. Espero 

que não permanentemente. 
— Não se preocupe com isso — disse, tentando sorrir, mas não 

conseguindo. — Deveria ter lido o recado antes. Perdoe-me, por favor; e boa 
noite, Lady Macbeth. 

Spock e McCoy encontravam-se na enfermaria quando Kirk chegou. 
Daiken estava deitado, com as leituras do painel biológico à cabeceira da 
cama num ritmo meio enlouquecido. Kirk observou o painel, mas os dados 
nada significavam para ele. 

— Ele vai sobreviver? O que aconteceu? 
— Alguém colocou tetralubisol no leite dele — informou McCoy. — 

Serviço mal feito; o negócio é tóxico, mas quase insolúvel, por isso foi fácil 
identificar. Ele está mal, mas tem chances. Mais do que eu posso falar a seu 
respeito, Jim. 

Kirk dirigiu um olhar agressivo a McCoy e, depois, a Spock. Os dois 
oficiais observavam o capitão atentamente. 

— Muito bem. Percebo que estou na berlinda. Senhor Spock, por que o 
senhor não começa com a preleção? 

— Daiken era a próxima das últimas testemunha do caso Kodos — disse 
Spock. — Você é a última. Dr. McCoy e eu checamos o computador 
biblioteca, como você fez, e conseguimos as mesmas informações. Supomos 
também que você está cortejando a srta. Karidian em busca de mais 



informações, mas achamos que a próxima tentativa vai ser contra você. É 
óbvio que você e Daiken são os únicos sobreviventes porque vocês são 
ambos da Enterprise; mas, se o dr. Leighton estava certo, você não tem mais 
imunidade, e a tentativa contra Daiken confirma isso. Em resumo, você está 
convidando à morte. 

— Já a enfrentei antes — disse Kirk, em tom cansado. — Se Karidian é 
Kodos, quero desmascará-lo, é tudo. Fazer justiça é parte do meu trabalho. 

— Você está certo que isso é tudo? — perguntou McCoy. 
— Não, Magro. Eu não estou certo. Lembre-se que eu estava em Tarsus. 

Um estudante, metido numa revolução. Eu vi mulheres e crianças forçadas a 
entrar numa câmara sem saída... e um autoproclamado e enlouquecido 
Messias chamado Kodos apertar um botão. E então não havia mais ninguém 
dentro das câmaras. Quatro mil pessoas mortas, desaparecidas... e eu lá, 
esperando por minha vez... Eu não esqueci, tanto quanto Leighton não 
conseguiu esquecer. Eu pensei que tinha esquecido, mas estava errado. 

— E se você descobrir que Karidian é Kodos? — desafiou McCoy. — E 
aí? Vai carregar a cabeça dele em triunfo pelos corredores da nave? Isso não 
vai trazer de volta os mortos. 

— Claro que não, mas eles vão descansar em paz. 
— A vingança é minha, disse o Senhor — murmurou Spock, pensativo. 

Os outros dois olharam-no, admirados. 
— É verdade, sr. Spock, independente do que isso signifique para um 

alienígena como o senhor. Mas vingança não é o que eu quero. Estou atrás 
de justiça e prevenção. Kodos matou quatro mil; se ele está a solta, pode 
cometer um massacre de novo. Leve também isso em consideração: Karidian 
é um ser humano, com direitos como todos nós. Merece essa mesma justiça. 
E, se for o caso, também merece ser retratado. 

— Não sei o que é pior — disse McCoy, olhando de Kirk para Spock. — 
Uma calculadora orelhuda ou um capitão com tendência mística. Vão para o 
inferno vocês dois. Deixem-me cuidar de meu paciente. 

— Com prazer — retrucou Kirk. — Vou falar com Karidian e não me 
interessa a regra dele contra entrevistas pessoais. Ele pode me matar, se 
quiser, mas não vai se meter com meus oficiais. 

— Em síntese, — observou Spock — acha que Karidian é Kodos. 
Kirk agitou as mãos, impotente. —Claro que sim, sr. Spock. Estaria 

passando por idiota se não achasse. Mas eu quero ter certeza. Essa é a única 
definição de justiça que eu conheço. 

— Eu — concluiu Spock — chamaria isso de lógica. 

 



Karidian e sua filha já estavam acordados quando Kirk bateu em sua 
porta. 

Além disso, já estavam caracterizados para a apresentação a bordo da 
nave, o que era a desculpa oficial para o fato de a companhia teatral estar 
viajando na Enterprise. Karidian usava uma espécie de túnica, que já poderia 
ter sido o manto de Hamlet, o fantasma, ou o rei assassino; de qualquer 
forma, parecia majestoso, uma impressão que foi reforçada quando o ator 
sentou-se numa cadeira de encosto alto, muito parecida com um trono. Em 
seu colo, estava uma surrada cópia do texto da peça, que tinha seu nome 
escrito a caneta-tinteiro. 

Lenore era mais fácil de ser identificada: tanto podia ser a louca Ofélia 
quanto simplesmente uma garota de dezenove anos usando um vestido de 
noite. Karidian acenou para filha sair e Lenore apenas afastou-se, com uma 
expressão atenta, optando por ficar junto à porta do alojamento. 

Karidian voltou seus olhos brilhantes para Kirk. — O que quer, capitão? 
— Quero uma resposta direta para uma pergunta direta. E prometo que 

não sofrerá agressões a bordo desta nave e que será tratado com toda a 
justiça a que tem direito. 

Karidian apenas concordou, como se não esperasse outra coisa. Seu ar, 
no entanto, era intimidador. Kirk foi direto: 

— Suspeito do senhor, sr. Karidian. E sabe disso. Acredito que a maior 
performance de sua vida é o papel que tem interpretado fora dos palcos. 

Karidian sorriu, um pouco amargo. — Nesses tempos cada homem vive 
vários papéis. 

— Estou interessado em apenas um desses papéis. Diga-me uma coisa: é 
Kodos, o Carrasco? 

Karidian lançou um longo olhar a sua filha, mas ele não parecia vê-la; 
seus olhos estavam abertos, mas semicerrados, meditativos. 

— Isso foi há um longo tempo — disse ele, por fim. — Foi quando eu 
era um jovem ator, excursionando pelas colônias da Terra... como pode ver, 
ainda estou fazendo isso. 

— Isso não é uma resposta. 
— O que você esperava? Se eu fosse Kodos, teria o sangue de milhares 

em minhas mãos. Deveria eu confessar a um estranho, depois de vinte anos 
fugindo de uma justiça mais organizada? Fosse o que fosse Kodos naqueles 
dias, eu nunca ouvi dizer que ele era um tolo. 

— Eu lhe fiz um favor. E prometi que será tratado com justiça. Essa não 
é uma promessa qualquer. Eu sou o capitão desta nave, a justiça a bordo está 
em minhas mãos. 

— Eu o vejo de forma diferente. Está diante de mim como o perfeito 



símbolo de nossa sociedade tecnológica: mecanizada, uniformizada... e não 
exatamente humana. Eu odeio máquinas, capitão. Elas nos tiram a 
humanidade... a luta do homem por alcançar a grandeza através de seu 
próprio esforço. É por isso que sou ainda um ator ao vivo e não uma sombra 
num filme de 3-V. 

— A alavanca é um instrumento. Temos novos instrumentos, mas os 
grandes homens ainda lutam e não se sentem superados. Homens malignos 
usaram instrumentos para assassinar, como Kodos; mas isso não faz dos 
instrumentos algo maligno. As armas não matam as pessoas. Apenas os 
homens o fazem. 

— Kodos, quem quer que fosse, fez escolhas entre vida e morte. Alguns 
têm de morrer para que outros possam viver. Isso é o bônus e o ônus dos 
reis. E provavelmente dos comandantes, também, de outra forma, por que 
estaria aqui, agora? 

— Não me lembro de ter matado quatro mil pessoas inocentes. 
— Eu também não. Mas posso lembrar que outras quatro mil pessoas 

foram salvas por causa disso. Se eu fosse o diretor de uma peça sobre Kodos, 
essa seria a primeira coisa que eu teria na mente. 

— Não foi uma peça. Eu estava lá. Eu vi acontecer. E, desde então, todas 
as testemunhas que sobreviveram foram sistematicamente assassinadas, 
exceto duas... Um de meus oficiais foi envenenado. Eu devo ser o próximo. 
E aqui está o senhor, um homem sobre quem não se sabe nada além dos 
últimos nove anos, e identificado positivamente pelo falecido dr. Leighton. 
Acha que posso ignorar isso? 

— Não, certamente não. Mas esse é o seu papel. Eu tenho o meu. Eu já 
tive vários — ele olhou para suas mãos envelhecidas. — Cedo ou tarde, o 
sangue enfraquece, o corpo envelhece e finalmente, por uma graça divina, a 
memória falha. Eu já não valorizo a vida... nem mesmo a minha. A morte 
para mim será a libertação de um ritual. Estou velho e cansado, e o passado é 
muito vago. 

— Essa é sua única resposta? 
— Receio que sim, capitão. Já conseguiu tudo o que queria? Não, 

ninguém consegue. Se conseguiu, então deveria lamentar. 
Indiferente, Kirk voltou-se para a saída. Encontrou Lenore olhando-o 

fixamente, mas como percebeu que nada podia fazer, foi embora. 
Ela o seguiu. No corredor, Lenore falou num frio sussurro: — Você é 

uma máquina. E tem uma grande e sangrenta mancha de crueldade em sua 
pele de metal. Você poderia tê-lo poupado. 

— Se ele for Kodos, — disse Kirk, igualmente frio — então eu já terei 
sido mais misericordioso do que ele merece. Se não for, então os levaremos 



a Eta Benécia, sem maiores prejuízos. 
— Quem é você — disse Lenore, num tom perigoso — para dizer sem 

maiores prejuízos? 
— E quem eu tenho de ser? 
Lenore parecia disposta a responder; um fogo gelado ardeu em seu 

olhos. Mas, nesse momento, a porta abriu-se e Karidian apareceu, não mais 
tão alto e imponente como se mostrara antes. Lágrimas começaram a rolar 
pela face da moça, que procurou proteção nos braços do pai. 

— Pai... pai... 
— Não importa — disse Karidian, gentilmente, recuperando um pouco 

de sua personalidade. —Já acabou. Sou o espírito de teu pai, fadado por um 
certo tempo a caminhar na noite... 

— Silêncio! 
Sentindo-se um verdadeiro monstro, Kirk os deixou sozinhos em meio 

ao corredor. 

 
Para a realização do espetáculo, a sala de recreação foi transformada 

num pequeno teatro, com o circuito interno acionado para que a peça 
pudesse ser vista por todos os tripulantes, mesmo os que estavam em 
serviço. As luzes foram diminuídas. Kirk, atrasado, acabara de sentar-se em 
seu lugar. Como capitão, tinham lhe reservado uma cadeira em frente ao 
palco, e Kirk não declinou a regalia. Foi quando Lenore surgiu, através das 
cortinas, caracterizada como Ofélia e com a face muito pálida, talvez pela 
maquiagem. 

A atriz disse numa voz clara e quase eufórica: — Esta noite os "Atores 
de Karidian" apresentam Hamlet, mais uma das peças ao vivo encenadas no 
espaço e dedicada à tradição do teatro clássico, que, acreditamos, jamais 
morrerá. Hamlet é uma peça violenta sobre uma época violenta, quando a 
vida nada valia e a ambição era Deus. Também é uma peça atemporal sobre 
culpas, dúvidas, indecisões e a tênue linha que existe entre a Justiça e a 
Vingança. 

Lenore desapareceu entre as cortinas, deixando Kirk intrigado. Não era 
preciso apresentar Hamlet; aquele discurso parecia destinado diretamente a 
ele e, embora não precisasse ser lembrado disso, havia compreendido a 
mensagem. 

As cortinas abriram-se e a peça teve início. Mas Kirk perdeu boa parte 
do prólogo porque McCoy escolheu justamente esse momento para chegar e 
sentar a seu lado, fazendo grande alvoroço. 

—Já cheguei, já cheguei — resmungou o médico. — Em toda a história 



da medicina, nenhum médico jamais conseguiu chegar numa peça com as 
cortinas ainda fechadas. 

— Calado — disse Kirk, baixinho. — Está chamando muito a atenção. 
— Sim, mas ninguém me disse que eu ia perder um paciente no último 

minuto. 
— Alguém morreu? 
— Não, não. O tenente Daiken fugiu da enfermaria, é tudo. Acho que 

queria ver a peça também. 
— Mas a peça está sendo transmitida para a enfermaria também! 
— Eu sei disso. Agora fique quieto. Como posso ouvir algo com você 

atrapalhando? 
Resmungando algo, Kirk levantou-se e deixou a sala. No corredor, 

procurou o intercom mais próximo e ordenou uma busca, mas descobriu que 
McCoy já havia requisitado uma. 

Medida de rotina, pensou ele, não era suficiente. A família de Daiken 
havia sido massacrada em Tarsus... e alguém tinha tentado matá-lo. Não era 
o momento de correr riscos desnecessários; com a peça em andamento, não 
apenas Karidian, como toda a nave estava vulnerável a qualquer acesso de 
paixão... ou vingança. 

— Alerta vermelho de segurança — ordenou Kirk. — Procurem em cada 
canto da nave, inclusive no convés de carga. 

Obtendo confirmação, ele voltou para o teatro improvisado. Kirk não se 
sentia satisfeito ainda, mas não havia mais nada a fazer. 

Seus ouvidos foram tomados por uma batida de tambor. O palco estava 
às escuras, iluminado apenas por um lampejo vermelho, e dois personagens 
acabavam de sair de cena. A peça já estava em seu ato um, cena cinco. A 
figura do fantasma materializou-se no feixe de luz vermelha e ergueu seu 
braço, acenando para Hamlet, mas Hamlet recusava-se a segui-lo. O 
fantasma — Karidian — acenou de novo, e o tamborilar cresceu em 
intensidade. 

Kirk não podia pensar em nada, a não ser que Karidian era agora um 
alvo perfeito. Deu uma olhada rápida pela audiência e também sondou a 
saída do palco. 

— Fale— disse Hamlet — Eu não seguirei adiante. 
— Ouça-me — ordenou Karidian. 
— Estou ouvindo. 
— Minha hora é quase chegada, quando, ao ardor do enxofre e da 

tormenta, eu me entregar... 
E lá estava Daiken, agachado nos bastidores, com um feiser erguido em 

direção a Karidian. 



— ... deves procurar por vingança... 
— Daiken! — murmurou Kirk. 
— Sou o espírito de teu pai, fadado a caminhar pela noite... 
Kirk, sem outra saída, correu para a boca do palco, onde a encenação 

prosseguia. 
— Ele matou meu pai — balbuciou Daiken — e minha mãe. 
— ... e de dia forçado a jejuar no fogo, até os torpes crimes cometidos 

em meus dias... 
— Volte para a enfermaria! — ordenou Kirk. 
— Eu sei. Eu vi. Ele os matou. 
—... serem redimidos e expurgados pelo fogo. 
Teve início um burburinho entre os espectadores, que podiam ouvir cada 

palavra dita fora de cena. Karidian também as ouvia e tentou olhar para 
Daiken, mas a luz em cena era muito forte para deixá-lo ver alguma coisa. 
Com voz trêmula, tentou prosseguir: 

— Eu... eu não poderia contar o segredo de minha prisão... 
— Você pode estar errado — disse Kirk. — Não estrague sua vida por 

causa de um erro. 
— ... e rasgaria tua alma e gelaria teu sangue jovem... 
— Daiken, me dê essa arma. 
— Não. 
Várias pessoas na audiência já estavam de pé e Kirk pôde ver alguns 

seguranças movimentando-se com cuidado, pelas laterais. Mas era muito 
tarde, Daiken já mirava diretamente contra Karidian. 

Foi quando Lenore emergiu do fundo do cenário. Seus olhos estavam 
brilhantes, quase em chamas, e, em sua mão, resplandecia uma adaga. 

— Está acabado! — disse ela, numa voz teatral. — Não importa, pai, eu 
sou forte! Vindes, oh, espíritos do ar, libertem-me agora! Corram até aqui, 
pois nos pórticos de tuas... 

— Filha, filha! 
Ela não ouvia Karidian. Lenore agora era a louca Ofélia, embora as falas 

fossem as de Lady Macbeth. 
— Todos os fantasmas estão mortos. Quem teria imaginado que traziam 

em si tanto sangue? Eu o libertei, pai. Afastei o sangue de você. Não fosse 
ele tão parecido com meu pai em seu sono, eu teria feito... 

— Não — implorou Karidian, com a voz em horror. — Não me deixou 
nada! Você era imaculada de tudo o que fiz, você não era nem mesmo 
nascida! Queria mantê-la limpa disso tudo... 

— Fiz tudo por você! Está a salvo, ninguém pode tocá-lo! Até César, — 
disse ela, olhando para Kirk — mesmo ele não pode tocá-lo! Kirk 



aproximou-se do palco, observando o movimento dos seguranças. Daiken 
parecia catatônico sob as luzes em cena, mas o feiser ainda estava, 
ameaçador, em sua mão. 

— Já chega — disse o capitão. — Vocês dois, venham comigo. 
Karidian virou-se para ele, gesticulando teatralmente. — Capitão, tente 

entender. Eu era um soldado numa grande causa. Existiam coisas que 
deviam ser feitas... coisas difíceis, coisas terríveis. Você sabe o preço disso, 
você também é um capitão. 

— Pare, pai! — disse Lenore, simulando racionalidade. — Você não tem 
nada a explicar! 

— Sim, tenho. Assassinato. Fuga. Suicídio. Loucura. E o preço jamais é 
suficiente: minha filha também tem de pagar! 

— Por você! Por você! Eu o salvei! 
— Ao custo da vida de sete homens inocentes — disse Kirk. 
— Inocentes? — Lenore deu uma grande e teatral gargalhada, como 

interpretando Medéia. — Inocentes! Eles viram tudo! Eles eram culpados! 
— Chega, Lenore. A peça acabou. Isso foi há vinte anos. Vocês dois, 

venham comigo, ou terei de arrastá-los? 
— É eu melhor ir — disse Daiken, vindo do fundo e colocando-se no 

foco da luz, ainda segurando o feiser. — Eu não queria ser tão 
misericordioso, mas isso já é loucura demais. Obrigado por me impedir, 
capitão. 

Lenore, num movimento ágil, arrancou a arma da mão de Daiken. 
— Para trás! — gritou ela. — Para trás, todos! 
— Não! — pediu Karidian, sofrido. — Em nome de Deus, filha... 
— Capitão César! Você poderia ter conquistado o Egito! Cuidado com 

os Idos de Março! 
Lenore apontou a arma para Kirk e a disparou. Karidian, mais rápido do 

que ela em sua loucura, colocou-se diante do capitão. O feixe de energia o 
atingiu em cheio no peito e ele foi ao chão, em completo silêncio. 

Lenore começou a choramingar como uma criança e caiu de joelhos 
junto ao pai. Os seguranças entraram no palco, mas Kirk ordenou que 
ficassem afastados — Pai! Pai! Oh, morte orgulhosa, que festa é esta tua 
cena eterna, que a tal príncipe tu tão ferozmente atingistes? — Começou a 
gargalhar, novamente. — O pano, pai, o pano sobe! Não é hora de dormir! A 
peça! A peça é a coisa... com que atingiremos a consciência do rei... 

Mãos gentis afastaram-na do corpo inerte. Kirk ouvia as palavras de 
McCoy: — No final das contas, ela nem mesmo sabia as falas corretamente. 

— Cuide dela — pediu Kirk, sem inflexão. — Kodos está morto... mas 
acho que deve caminhar em seus sonhos. 



Sobre o episódio 
 
 
A Consciência do Rei é um dos episódios mais bem escritos, dirigidos e 

interpretados em STAR TREK, apesar de dificilmente aparecer numa lista de 
favoritos ou na lista dos dez mais. Fusão de elementos das peças Hamlet e 
Macbeth, de Shakespeare, trata-se de uma história que aparentemente foge à 
linha dramática da série, mas que funciona com perfeição ao levar para o 
espaço uma pura tragédia shakesperiana. Algumas cenas editadas do 
episódio final mostravam Karidian vagando pelos corredores da Enterprise, 
como que para enfatizar sua semelhança com o fantasma do pai de Hamlet. 

O aproveitamento da utilização de Shakespeare no seriado é perfeita, 
tanto em termos de adaptação da situação, quanto de atuação do elenco fixo 
e dos atores convidados. O episódio introduz um personagem marcante na 
história do universo ficcional de STAR TREK: Kodos, o Carrasco, e seu 
amargurado alter ego, o ator Karidian. 

A Consciência do Rei também marca a segunda e última participação do 
simpático tenente Thomas Riley no seriado. O ator Bruce Hyde havia sido 
escalado para viver o tenente Robert Daiken (segundo o roteiro original, que 
é usado por James Blish em sua adaptação) quando alguém na produção 
lembrou que ele já trabalhara num episódio anterior, Tempo de Nudez. 
Dessa forma, reaproveitaram o personagem de Riley e deram a ele um 
passado. Nesse passado, inclusive, Kirk teria uma participação importante, 
pois foi o jovem Kirk o responsável por Riley ter escapado ao massacre de 
Kodos, segundo vários livros que se basearam nesse episódio. 

Apesar de sua participação tão rápida, o personagem Riley marcou muito 
a série por ser uma espécie de proto-Checov, aquele elemento mais jovial de 
que carecia a nave. Hoje o ator Bruce Hyde é professor universitário e seus 
alunos constantemente pedem que ele cante "Eu a levarei para casa, 
Kathleen", a canção que ele "interpretou" em Tempo de Nudez. 

 

 



Trekker Cultura 
 
 
Henry Cuyler Bunner, um contista norte-americano de fins do século 

XIX, disse certa vez, num comentário bem humorado, que "Shakespeare era 
um grande dramaturgo que ganhava a vida escrevendo coisas para serem 
citadas". A brincadeira procede. São incontáveis as citações de Shakespeare 
em filmes, obras literárias as mais diversas, peças de teatro e até desenhos. 
Além de discursos, ensaios, artigos e por aí afora. 

STAR TREK não foge à regra, pois tanto nos episódios da série (Clássica e 
Nova Geração) quanto nos filmes para o cinema, as citações de Shakespeare 
talvez só percam, em número, para as citações da Bíblia. 

O episódio A Consciência do Rei, apesar de ter sido inspirado numa 
passagem de Hamlet, parece tei muito mais a ver com Macbeth, por isso 
vamos a um resumo de seu enredo: 

 
Quando Duncan era rei da Escócia, lá vivia um barão chamado Macbeth. 

Parente próximo do rei e muito estimado por suas habilidades nas guerras, 
Macbeth derrotara ainda recentemente um exército rebelde poderosamente 
auxiliado pelas tropas da Noruega. No caminho de volta dessa grande 
batalha, os dois generais escoceses Macbeth e Banquo foram surpreendidos 
pela aparição de três bruxas que, além de lhes chamarem pelo nome, fizeram 
espantosas profecias: Macbeth seria rei da Escócia, mas os descendentes de 



Banquo é que herdariam a coroa. Depois disso, as bruxas dissiparam-se no 
ar. 

Apesar das advertências de Banquo, que não confiava em filhos das 
trevas, as predições das bruxas haviam calado tão fundo no espírito de 
Macbeth que, a partir daquele momento, seus pensamentos concentraram-se 
em descobrir meios de alcançar o trono da Escócia. 

Macbeth tinha uma esposa, Lady Macbeth, a quem comunicou o 
estranho acontecimento. Mulher perversa e ambiciosa, convenceu o hesitante 
marido de que o assassínio do rei era um passo absolutamente necessário 
para a realização da profecia. Aproveitando a presença do rei, que, junto com 
seus filhos Malcolm e Donalbain, passaria a noite em seu castelo, o casal 
decidiu pôr em prática seu diabólico plano. 

 

 
Sabendo que o marido, apesar de ambicioso, talvez fosse incapaz de 

cometer o máximo crime que acompanha a ambição desenfreada, Lady 
Macbeth, com as próprias mãos, armada de punhal, aproximou-se da cama 
do rei, que já dormia, não sem antes embriagar os dois criados que 
guardavam a porta do quarto. Quando, porém, Lady Macbeth o observou 
atentamente, qualquer coisa no rosto adormecido dele recordou-lhe o pai e 
ela não teve coragem de matá-lo. Voltou para conferenciar com o marido, 
cuja resolução começara a vacilar. Afinal, ponderou Macbeth, o rei era seu 
parente próximo, estava ali como hóspede e ele, como anfitrião, deveria 
fechar as portas aos seus assassinos e não ser o próprio que o apunhalaria. 
Foi sob estes conflitos de consciência que Lady Macbeth o encontrou. Mas, 
como fosse uma mulher que dificilmente desistia de seus intentos, com 
palavras veementes e causticantes censurou-lhe de tal maneira as ineptas 
resoluções que ele mais uma vez reuniu todas as forças para levar a cabo a 
sangrenta idéia. 

Então, foi até o quarto do rei e o matou com a primeira apunhalada. Mal 



acabara de perpetrar o crime, julgou ouvir uma voz, que gritava: "Nunca 
mais dormirás! Macbeth assassinou o sono, o sono inocente, que alimentava 
a vida. Macbeth nunca mais dormirá!" Com essas horríveis alucinações, 
voltou Macbeth para junto da esposa que já começava a imaginar que o 
crime malograra. Macbeth porém, chegou em estado de tamanha agitação 
que ela o repreendeu pela falta de firmeza e mandou-o limpar as mãos 
manchadas de sangue, enquanto lhe tomava o punhal com o propósito de 
besuntar de sangue a face dos criados para incriminá-los. Esta é a primeira 
cena o episódio A Consciência do Rei, quando Macbeth diz: 

 
What bands are here? 
Ha! They plunck out mine eyes! 
Will all great Neptune’s ocean wash this blood 
Clean from my hand? No: this my band will rather 
The Multitudinous seas incarnadine, 
Making tbe green one red. 
(Ato 2, Cena 2) 
 
Que mãos são estas aqui? 
Ah! Estão arrancando meus olhos! 
Todo o oceano do grande Netuno 
poderia limpar este sangue de minhas mãos? 
Não, seria mais fácil que esta mão tingisse as vagas 
tumultuosas, mudando o mar de verde 
para vermelho. 

 
Na manhã seguinte, descobrem o assassínio e, apesar das demonstrações 

de pesar do casal anfitrião, caem sobre Macbeth as suspeitas do crime. Os 
filhos do rei assassinado, Malcolm e Donalbain, temendo conspiração, 



fogem do país. Tendo assim desertado os sucessores naturais do rei, foi 
Macbeth coroado herdeiro imediato e desse modo, cumpriu-se literalmente a 
predição das bruxas. Entretanto, Macbeth e a rainha não se esqueceram da 
outra parte da profecia, segundo a qual os filhos de Banquo, e não os seus, 
reinariam depois dele. Macbeth prepara então um banquete para homenageá-
lo, mas manda assassinos contratados matá-lo numa emboscada. 

Banquo morre, mas seu filho Fleance consegue escapar. Isto provoca 
acessos em Macbeth, que durante a recepção deixa escapar palavras 
comprometedoras, por ser atormentado pelo espectro de Banquo. 

Perseguido por alucinações, Macbeth decide consultar as bruxas 
novamente. As entidades lhe advertem para se prevenir contra o barão de 
Fife. Macbeth, que já estava desconfiado de Macduff, barão de Fife, 
agradece a advertência. Informado em seguida de que Macduff fugira para a 
Inglaterra onde, junto com Malcolm, liderava um exército cedido pelo rei, 
Macbeth se vinga, mandando matar sua mulher e seus dois filhos, 
estendendo a carnificina a quantos se gabassem do menor parentesco com 
Macduff. Este, ao receber tal notícia, apressa sua volta à Escócia, ansioso 
por vingança. 

Macbeth vai perdendo pouco a pouco os aliados, horrorizados com tantas 
atrocidades. Enquanto isso, a rainha, sua única sócia no mal, perde a 
sanidade, atormentada pela culpa até que morre. Macbeth agora está quase 
só. Começa a desprezar a vida e a desejar a morte. Mas a aproximação do 
exército de Macduff desperta nele a velha coragem e ele decide morrer 
lutando. É o que realmente acontece. Após um violento combate pessoal, 
Macbeth é derrotado por Macduff, que lhe corta a cabeça e a oferece de 
presente ao jovem e legítimo rei, Malcolm. Talvez McCoy tivesse esta cena 
em mente quando disse a Kirk: "E se você concluir que ele é Kodos, o que 
acontece? Você vai brincar de Deus, carregar sua cabeça pelos corredores 
em triunfo? Isso não vai trazer os mortos de volta, Jim". 

O capitão Kirk sem querer adivinhou com quem estava lidando quando, 
ao invés de chamar Lenore Karidian pelo nome, no coquetel onde se 
conheceram, dirigiu-se a ela como "Lady Macbeth". Ao elogiar sua 
performance no palco, mal sabia ele que Lenore era ainda pior que Lady 
Macbeth. Enquanto a personagem de Shakespeare participa da sucessão de 
crimes da peça através de palavras incitadoras, Lenore efetivamente executa 
seus planos de morte com as próprias mãos. No final ambas as personagens 
enlouquecem porque talvez, nem mesmo a alma mais perversa consegue se 
livrar da culpa. Porque, usando as próprias palavras de Lady Macbeth, nem 
todos os perfumes da Arábia conseguem lavar as mãos que um dia se 
mancharam de sangue. 



 

 
"Tratando-se de Shakespeare", disse o escritor argentino Jorge Luis 

Borges (1899-1986), "sempre se acha que não se falou o bastante; é como se 
o nome de Shakespeare fosse infinito". Talvez isso seja verdade. O fato é 
que parece que há muito mais Shakespeare em STAR TREK do que sonha 
nossa vã filosofia! 

 
 
 
Susana Lopes de Alexandria 
 
 
 
Trekker Cultura é um dos boletins que a Frota Estelar Brasil envia 

semanalmente aos seus associados. Os outros são: Trekker Biografia, 
StarFleet, BioTrekker, Compendium, Companion, Report, Trekkerleitura, 
StarNews, Farpoint, além da revista Diário de Bordo. (N.E.) 
 


