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MEU INIMIGO, MEU ALIADO 
 
 

Uma terrível ameaça paira sobre  
os mundos da Federação: os romulanos 

começaram a capturar vulcanos e  
usar seus tecidos cerebrais para obter 

poderes telepáticos extraordinários. 
Ael t' Rlailiiu, inimiga de longa data do 

capitão Kirk, percebe que esse 
poder, sem a disciplina 

mental vulcana, representa um perigo 
para o próprio Império Romulano. 
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aliança entre Ael e Kirk, para tentar resgatar 

os prisioneiros vulcanos 
 
 

E mais: 
Glossário Jornada nas Estrelas 

Glossário Cultural 
 
 
 
 

Av. Dr. Luiz Migliano,1110 - 3o and. - 121 05711-001 - S.Paulo - «(011) 843-3202 
 



DIANE DUANE  
MEU INIMIGO, MEU ALIADO  

Tradução: Humberto Kawai 
 

Título original: My Enemy, My Ally 
Copyright © Paramount Pictures Corporation, 1984  

Todos os direitos reservados 

STAR TREK é uma Marca Registrada da Paramount Pictures Corporation 
 

Publicado mediante contrato firmado com Pocket Books, New York 
 

 
 
Todos os direitos da tradução para o Brasil reservados à  
Aleph Publicações e Assessoria Pedagógica Ltda. 
Av. Dr. Luiz Migliano, 1110 - 3o and. - CEP 05711 São Paulo - SP - Tel.: (011)843-
3202 / 843-0514 
Diretor editorial: Pierluigi Piazzi 
Diretora Pedagógica: Betty Fromer 
Editor técnico: Renato da Silva Oliveira 
Revisão: Geórgia Robles 
Ilustração da capa: Bons Valejo 
Ilustrações dos personagens: Leonardo Bussadori 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

(Câmara Brasileira do Livro, SP,Brasil) 
 

DUANE, DIANE 
Meu Inimigo, Meu Aliado/ Diane Duane; tradução de Humberto Kawai 

São Paulo; Aleph, 1994 - (Coleção Star Trek: v. 15) 
Acima do título: Jornada nas Estrelas. 

I. Ficção Científica norte-americana 2. Ficção norte-americana I. Título. II. Série 
92-0715 CDD-813.0876 

 

índices para catálogo sistemático: 
1. Ficção Científica: Literatura norte-americana 813.0876 

813.5 
2. Ficção Científica: literatura norte-americana 813.0875 
3. Século 20: Ficção : Literatura norte-americana 813.5



MEU INIMIGO, MEU ALIADO  

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

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

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

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

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

 
U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701 
A United Space Ship Enterprise, uma astronave da classe Constitution, 

foi lançada em 2188. Sob o comando do capitão James T. Kirk ficou famosa 
em toda a Galáxia, tornando-se símbolo da Frota Estelar. Viajam a bordo da 
nave 430 pessoas, sendo 43 oficiais e 387 tripulantes, com 
aproximadamente um terço de membros femininos. 

Sua velocidade de cruzeiro é feita em dobra espacial seis - 216 vezes a 
velocidade da luz (c). A de emergência é feita em dobra oito - 512 vezes a 
velocidade da luz (c). Tem 400 torpedos fotônicos e três bancos de phasers, 
com enorme poder de fogo. Todo o sistema de propulsão e armazenamento 



de energia é alimentado por cristais de dilithium. Casco composto por titânio 
e alumínio transparente. Tem 302 m de comprimento, 140 m de diâmetro, 
71 m de altura e 21 andares. 

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

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

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



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

 
Tenente-comandante Montgomery SCOTT, engenheiro-chefe da 

Enterprise. Um escocês que possui profundo conhecimento da alta 
tecnologia utilizada nas astronaves. É o responsável pela engenharia e 
manutenção da nave. Assume o comando da Enterprise na ausência de 
Kirk e Spock. 

 
Tenente Nyota UHURA, oficial de comunicações da Enterprise. Nasceu 

nos Estados Unidos da África e seu nome significa "liberdade" na linguagem 
swahili. Excelente em matemática e física. Colecionadora de canções e 
magnífica musicista. 

 
Tenente Hikaru Kato SULU, piloto da Enterprise. Um oriental 

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

 
Alferes Pavel Andreievich CHECOV, navegador da Enterprise. Um 

russo que frequentemente se admira pela ingenuidade dos seus ancestrais 
soviéticos, que alegavam ter inventado e descoberto quase tudo no 
universo. É jovial, impulsivo e de espírito alegre. 
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Para a madrinha de Ael: 
 
"... cara mihi ante alias; neque enim navus iste Dianæ venit amor, subitaque 

animum dulcedine movit...  
... arma eræque cano! 
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Às vezes algumas pessoas nos dão uma ajuda incrível sem dizer uma 

palavra. Devo aqui reconhecer a contribuição de uma dessas pessoas, alguém 
que fez com que este livro se tornasse muito mais fácil de ser escrito: a 
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Dorothy conhece os vulcanos e romulanos melhor que ninguém, tendo 
uma participação pessoal muito importante na criação desses personagens. 
Sua visão desses seres enigmáticos e encantadores - criaturas tão complexas 
quanto quaisquer outros hominídeos, não apenas caixas de lógica ou 
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esta obra, e fico encantada em poder acrescentar essa contribuição à lista de 
dívidas que tenho para com ela. Ao pensarmos na força que Leonard Nimoy 
e Mark Lenard transmitiram aos vulcanos e romulanos que interpretaram, 
não podemos nos esquecer de dar a D. C. o devido reconhecimento. Sem ela, 
Spock, Sarek e os comandantes romulanos originais teriam sido pessoas 
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meu carinho. 

Dentro do Instituto Franklin, em Philadelphia (à direita e três lances de 
escada acima da estátua do Grande Deus Franklin) encontra-se o Planetário 
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e sua equipe: um grupo de pessoas muito sadiamente devotadas ao estudo do 
quintal da Terra, a que damos o nome de "astronomia". 

Essas pessoas concordam com a autora que "lá para adiante" não é um 
modo apropriado de se determinar as coordenadas do curso a ser seguido 
pela nave capitânia da divisão da Frota Estelar sediada na Terra. O auxílio 
do ávido grupo de Fels com relação a algumas perguntas cabeludas sobre 
astronomia, apesar de um pouco confuso às vezes, ( - George! B menos V? - 
Sim, o que tem isso?...) tornou possível a localização não apenas de grandes 
estrelas a milhares de anos-luz do Sol, mas também das posições e contornos 
reais dos braços da Galáxia, com detalhes suficientes para que a própria 
estrutura da galáxia tornasse óbvia a localização da região habitada pelos 



romulanos e pelos klingons. Para Don e toda a sua alegre equipe, e para sua 
campainha (uma fonte inesgotável de divertimento), quero estender 
afetuosos agradecimentos, desejando-lhes uma noite clara e sem nuvens. 

 
... Naquela época não havia partidos; 
 Pois todos eram a favor do Estado;  
Os grandes ajudavam os desvalidos  
E o poderoso era pelos pobres amado;  
A terra era repartida com equidade;  
E o despojo com justiça alheado;  
Os romanos viviam em fraternidade  
Naqueles bravos dias do passado.  
Agora o romano é para o romano  
mais detestável que seus inimigos.  
Os tribunos enfrentam o soberano,  
E os padres oprimem os mendigos.  
Enquanto na dissensão nos aquecemos,  
As batalhas só nos causam enfado;  
Pois hoje já não mais combatemos  
Como nos bravos dias do passado.... 
 

Macaulay 
 
Daisemi'in rhhaensuriuu  
      meillunsiateve 
           rh'e Mnhei’sahe yie ahr'en: 
 
Mnahe afw'ein qiuu;  
       rh'e hweithnaef 
           mrht Heis'he ehl’ein qiuu. 
 
(Da parte mais importante da Paixão Soberana, somente uma coisa pode 

ser verdadeiramente dita: o ódio tem uma razão para tudo. Mas o amor é 
irracional.) 

 
V. Raiuhes Ahaefvthe [de  
Romulus II], Taer'thaiemenh,  
livro xviii, par. 886:  
J. Kerasus, tradutora. 



Um 
 
Seu nome, ao qual muitos passaram a acrescentar palavrões, era Ael I-

Mhiessan t'Rllaillieu. Seu cargo, na língua comum, era khre 'Riov: general-
comandante. Seu número de série era uma seqüência de dezesseis dígitos 
que ela conhecia tão bem quanto seu quarto nome, apesar de considerá-los 
de uma importância infinitamente menor. Pensar nisso naquele momento era, 
no mínimo, um despropósito, pois estava presa numa armadilha. 

E não sabia quanto tempo ficaria ali. 
Naquele instante, sua paciência ainda estava longe de se esgotar, mas seu 

espírito fez com que sacudisse um pouco as barras da jaula. Ael apoiou o 
cotovelo na mesa, descansou o rosto na mão e disse à tela da parede de sua 
cabine: 

— Hwaveyiir. Erein tr'Khaell. 
A tela piscou e mostrou a ponte e o pobre decurião tr'Khaell, no mesmo 

lugar em que o deixara vinte minutos atrás: inclinado sobre os painéis de 
comunicação, fingindo manipular os controles. Ao ver Ael, endireitou-se 
rapidamente e disse: 

— Ie, khre'Riov? 
Não se faça de inocente, rapazinho, pensou Ael. Você já devia ter 

decodificado e traduzido esse despacho há dez minutos... como bem sabe. 
— Erein, eliuck hwio' 'ssuy llas-mene arredhaud'eitroi? 
Sua voz era bastante afável, mas seu olhar firme e penetrante deixou 

claro para tr'Khaell que se tivesse que perguntar novamente o que estava 
atrasando a tradução do despacho, ele estaria em apuros. O suor começou a 
escorrer pela testa de tr'Khaell. 

— Ie, khre'Riov, sed ri’thlaha nei' yhreill-ien ssuriu mnerev dhaarhiin-
eme-norriul... 

Oh, claro! Sei muito bem a que velocidade opera esse computador. Eu já 
os construía com minhas próprias mãos antes que você soubesse de que lado 
segurar uma espada. E claro que não pode me dizer que a oficial de 
segurança ordenou-lhe que a deixasse ler o despacho antes de mim, não é? 

— Rhi siuren, Erein. 
O rosto do pobre tr'Khaell deu a Ael a impressão de que t'Liun levaria 

muito mais que "cinco minutos" para ler o despacho. Ele parecia estar 
entrando em pânico. 

— Khre'Riov... - começou a dizer.  
Mas Ael disse à tela:  
— Ta'khoi - e ela se apagou. 
Ê um coitado, pensou Ael. Eu devia ter pena dele. Mas se escolheu 

vender a lealdade a duas comandantes ao mesmo tempo, quem sou eu para 
privá-lo da oportunidade de ser apanhado entre elas? Talvez assim aprenda. 



Depois de um segundo, riu baixinho, mais de si mesma do que de tr'Khaell. 
E mais fácil a galáxia deixar de girar. 

Afastou-se da mesa e reclinou-se na confortável cadeira, pensando com 
calma ironia quão pouco o ambiente que a cercava aparentava ser a jaula que 
era na verdade. Eles realmente acreditam que conseguiram me iludir, 
pensou ela, achando graça e sentindo desprezo pelo luxo desnecessário de 
sua cabine de comando. Forrem a jaula com veludo, devem ter dito uns aos 
outros. Alimentem a velha thrai com carne gorda e vinho tinto, dêem-lhe o 
comando de uma frota e nem perceberá que os únicos que se importam com 
suas ordens são os que estão presos com ela na mesma jaula. Esse 
pensamento fez Ael esboçar um discreto sorriso. "Susse-thrai" foi o apelido 
que lhe dera, meio por ódio, meio por afeto, a sua antiga tripulação da 
Bloodwing. A velha fera de focinho grande, mau-humorada e ardilosa, que 
se torna mais perigosa do que nunca quando parece estar indefesa. Sempre 
criando novos dentes no fundo da garganta para substituir os que se 
quebraram ao morder o coração do último inimigo. Você pode colocá-la 
numa jaula, bater nas grades e rir, mas ela sempre encontrará um meio de se 
vingar. Escapará e virá lhe arrancar uma perna, para devorá-la bem na sua 
frente, ou fugirá e esperará até que você morra de velhice, para voltar e 
defecar em sua tumba. 

Ael franziu então a testa, incomodada. 
— Que grosseria - disse para a sala, olhando para o canto do teto 

próximo ao leito, imaginando se t’Liun já teria conseguido instalar uma 
escuta desde a semana anterior. - Estou me tornando tão grosseira quanto 
eles. - Morda essa, sua cabeça-de-vácuo. Veja se consegue descobrir o que 
isso significa, pensou Ael, erguendo-se para passear pela jaula. 

O que mais a incomodava era tudo aquilo ser verdade. Ver a cortesia, a 
honra e a nobreza serem desprezadas pelos jovens como coisas inúteis, já 
seria ruim o bastante. Mas ter ela mesma que descer ao nível deles, passando 
a usar metáforas cruéis e selvageria em lugar da franqueza que havia sido 
tradição nos últimos quatro mil anos de civilização era algo mortificante. 
Não vou enfrentá-los com seus próprios métodos, pensou Ael. Essa seria a 
maneira mais certa de me tornar um deles. Alcançarei a vitória de modo 
honesto. E quanto ao Sunseed... 

Parou em frente a outro luxo de sua cabine, melhor que um chuveiro 
privativo, lençóis de seda ou iluminação especial. A ampla vigia mostrava o 
espaço esparramado em sua negritude, cheio de estrelas brilhantes que, à 
velocidade sub-luz em que a Cuirass se deslocava naquele instante, pareciam 
imóveis, como se não saíssem do lugar. Tal como eu, pensou ela, mas o 
pensamento foi automático e falso. Ael franziu o rosto e apoiou a testa no 
frio aço transparente. 

De certa forma, ela estava naquela situação por culpa exclusivamente 



sua. Ao saber do projeto Sunseed sediado em Levaeri V e começar a 
perceber o que ele faria à civilização rihannsu se fosse totalmente 
implementado, tinha ficado tão chocada e horrorizada que não conseguira 
agir rápido o suficiente. Pedira licença da Bloodwing e voltara a seu lar em 
ch'Rihan para organizar a oposição ao projeto, manifestando abertamente sua 
opinião perante o Senado e procurando entrar em contato com todos os 
antigos companheiros políticos: os velhos senadores-guerreiros e uns poucos 
conhecidos na Pretória que lhe deviam favores. Contudo, Ael não tinha 
percebido o quanto aqueles velhos guerreiros estavam sendo sobrepujados 
pelos mais jovens, e até mesmo corrompidos e acovardados em alguns casos. 
Aquelas crianças esquentadas queriam os resultados imediatos e as vitórias 
rápidas e fáceis que lhes seriam proporcionadas pela implantação do projeto 
Sunseed. Vitórias desonrosas contra inimigos indefesos. Mas as vozes jovens 
e ferozes que se erguiam no Senado não se importavam com isso. Queriam 
segurança e certeza, um mundo sem ameaças, um universo no qual 
pudessem atacar naves e planetas indefesos e apanhar o que lhes agradasse. 

Bandidos, pensou Ael. Não têm o desejo de se tornarem guerreiros, de 
lutar contra adversários dignos por aquilo que desejam, vencendo ou 
perdendo de acordo com seus próprios méritos. Querem ser ladrões, como 
nossos malditos aliados klingons. Bandidos traiçoeiros que apunhalam pelas 
costas e saqueiam os corpos e os planetas daqueles que assassinaram. Estão 
esperando que nós, que ainda nos lembramos dos tempos antigos e do modo 
correio de agir, morramos. E por vezes, até mesmo apressam o curso da 
natureza... 

Afastou-se do frio metal da vigia com um suspiro. Em algum lugar entre 
as estrelas, lá fora na escuridão, ficavam ch'Rihan e ch’Havran, circundando-
se mutuamente numa lenta e majestosa dança anual em torno de Eisn; duas 
jóias auriverdes, cobertas de nuvens, cercadas de mares, brilhando em 
esplendor. Mas ela provavelmente nunca mais caminharia sob aquelas 
nuvens ou à beira daqueles mares, devido à sua última visita ao prédio de 
paredes ornamentadas com selos de autoridade onde funcionava o Senado. 
Naquela visita, os jovens lideres do Alto Comando, que suspeitavam de Ael 
desde o inicio, tiveram então certeza absoluta de sua oposição e agiram 
rápida e radicalmente. Não ousaram exilá-la ou assassiná-la, ao menos não 
abertamente. Ela era, afinal de contas, uma heroína de muitas guerras e não 
podia ser acusada de nenhum crime real. Em vez de a exilarem, eles a 
"honraram" com uma longa missão e um cargo ostensivamente de alto 
comando e grande periculosidade. Ela assumiu o comando, mas era vigiada 
por espiões de muitos dos Senadores e Pretores mais jovens. E o perigo... ali 
na fronteira, no mortalmente pacífico espaço que margeava a assim chamada 
zona neutra romulana, era raro porém fatal. 

Nomes, pensou Ael com certa ironia, nomes... Quão distantes estão da 



verdade, algumas vezes. A grande faixa de espaço arbitrariamente delimitada 
ao redor de Eisn, dificilmente poderia ser chamada de neutra. Não passava 
de um esconderijo escuro no qual naves de ambos os lados se refugiavam a 
fim de prepararem-se para incursões de espionagem no território inimigo. E 
quanto à palavra "romulano"... Ao ouvi-la pela primeira vez na língua básica 
da Federação, sem o tradutor universal, Ael encheu-se de curiosidade pelo 
nome que os antigos inimigos do Império haviam dado a seu mundo e fez 
algumas pesquisas. Ficou desagradavelmente fascinada ao descobrir que a 
palavra se referia a uma antiga lenda terrena a respeito de dois gêmeos 
abandonados que foram encontrados e criados por uma fera selvagem muito 
semelhante a um thrai. Somente um terráqueo pensaria em algo tão bizarro. 

Mas, quer os mundos gêmeos de Eisn fossem chamados ch'Rihan e 
ch'Havran ou Rômulo e Remo, Ael sabia que dificilmente voltaria a pôr os 
pés neles. Nunca mais caminharei pelos prados purpúreos de Airissuin, 
pensou ela, fitando a escuridão estrelada. Nunca mais verei um ser amado 
içar uma bandeira com meu nome. Nunca mais escalarei o Eilairiv para de 
lá avistar a terra que meus antepassados cultivaram por milhares de anos. 
Terras conquistadas com o arado e a espada... Para as jovens vozes iradas 
do Senado, Mrian, Hei, Llaaseil e outros, ela havia sido prudentemente 
afastada do caminho. E enquanto eles permanecessem no poder, ela ah 
ficaria. Eles esperariam e deixariam que o tempo fizesse o que a falta de 
coragem ou algum resto esfarrapado de honra os impedira de fazerem 
pessoalmente. 

Poderiam acontecer acidentes na Zona Neutra, pois as naves acabavam 
desgastando-se por falta de manutenção. E isso era muito provável, pois a 
pobre Ave-de-Rapina de segunda mão que lhe haviam concedido era uma 
velharia voadora, quase a ponto de desmantelar se por inteira. Em viagens 
prolongadas, a tripulação poderia rebelar-se contra a disciplina rígida e 
amotinar-se...e isso.também era provável, tendo em vista o desprezível 
bando de rejeitados e incompetentes com que fora aprisionada. Ael lembrou-
se com saudades de sua tripulação na Bloodwing. ferozes guerreiros, 
treinados em centenas de batalhas e extremamente leais...mas foi justamente 
essa lealdade que motivou seus inimigos no Alto Comando a afastarem Ael 
da Bloodwing. Uma tripulação que não podia ser comprada e uma lealdade 
que só se via nos velhos tempos deixavam-nos nervosos. Era apenas uma 
questão de tempo até que o próprio Tafv, ainda livre da suspeita do Senado, 
também fosse afastado do meio deles. Era inútil contar com a sua ajuda, de 
qualquer forma. Estava aprisionada na Cuirass, onde metade da tripulação 
recebia suborno da outra metade ou de seus inimigos no Alto Comando, 
quase todos se odiavam mutuamente e certamente todos, sem exceção, a 
odiavam. Eles sabiam perfeitamente por que haviam sido designados àquela 
missão tão longa. 



Se todos esses problemas não a levassem ao suicídio ou à morte certa, 
havia outros que certamente o fariam. Problemas que tinham nomes tais 
como: Intrepid... Inaieu... Constellation. Se Ael sobrevivesse o suficiente, 
sabia que receberia ordens para cruzar o caminho de alguma dessas naves. 
Sua honra a obrigaria a cumprir as ordens. E como a Cuirass estava sozinha 
e distante de qualquer apoio logístico, a honra certamente a conduziria à 
morte. Seus inimigos no Senado ficariam encantados com a ironia. 

Bem, pensou Ael, veremos. Voltou-se para a tela de sua mesa e leu 
novamente a carta escrita em letras azuis que se destacavam contra o fundo 
negro.  

DO COMANDANTE TAFV EI-LEINARRH TR'RLLAILLIEU, DA 
NAVE IMPERIAL BLOODWING, À NOBRE COMANDANTE-
GENERAL AEL T'RALLILIEU, DO CRUZADOR IMPERIAL 
CUIRASS, RESPEITOSAS SAUDAÇÕES. TEU BEM-ESTAR É O 
MEU BEM-ESTAR. HONRADA MÃE, COM PESAR, TOMEI 
CONHECIMENTO DE TUA DESIGNAÇÃO PARA A FRONTEIRA, O 
QUE ME IMPEDIRÁ DE REPORTAR-ME PESSOALMENTE A Tl. 
MAS SABEMOS QUE PRECISAMOS CUMPRIR OS DEVERES 
PARA COM O IMPÉRIO, QUE ESTÃO ACIMA DOS LAÇOS 
FAMILIARES, COMO SEI QUE SEMPRE O FAZES.  

TEMOS PATRULHADO ESTA ÁREA SEM INCIDENTES, COMO 
ERA DE SE ESPERAR, NUMA ROTA TÃO AFASTADA DE 
ATIVIDADES INIMIGAS (OU DE QUALQUER OUTRA ESPÉCIE) 
COMO A QUE NOS FOI DESIGNADA. O ALTO COMANDO 
INFORMA-NOS POUCO OU QUASE NADA A RESPEITO DOS 
QUADRANTES DA FRONTEIRA QUE ESTÁS PATRULHANDO, 
POR COMPREENSÍVEIS MEDIDAS DE SEGURANÇA. POSSO 
APENAS ESPERAR QUE ESTA SE ENCONTRE A SALVO, OU 
MELHOR AINDA, VITORIOSA FRENTE A INIMIGOS 
HUMILHADOS EM COMBATE.  

O ENGENHEIRO-CHEFE TR'KEIRIANH FINALMENTE 
DESCOBRIU A ORIGEM DOS PROBLEMAS QUE TIVEMOS NO 
MOTOR DE DOBRA DURANTE A ÚLTIMA MISSÃO DA 
BLOODWING NA FRONTEIRA PRÓXIMO ÀS ESTRELAS HA-
SUIWEN. UM DOS FILTROS DE CRISTAL MULTI-ESTADO 
APRESENTOU DEFEITO, O CRISTAL HAVIA DESENVOLVIDO 
UMA FALHA NA TENSÃO DE FLUIDO QUE APENAS SE 
MANIFESTAVA EM VARIAÇÕES MEGA-GAUSSIANAS DO 
CAMPO MAGNÉTICO, AS QUAIS SOMENTE OCORREM NAS 
ALTAS DOBRAS MAS NUNCA NO CICLO DE TESTES, SENDO 
ESSE O MOTIVO DE NÃO TERMOS DETECTADO O PROBLEMA 
PREVIAMENTE. TR'KEIRIANH RECEBERÁ UMA PEQUENA 



MENÇÃO HONROSA.  
POR ENQUANTO, OS OUTROS ASSUNTOS DE BORDO TÊM-

SE MANTIDO TÃO INALTERADOS DESDE MINHA ÚLTIMA 
CARTA QUE NÃO MERECEM SER MENCIONADOS. VÁRIOS 
MEMBROS DA TRIPULAÇÃO PEDIRAM-ME QUE ENVIASSE 
SEUS CUMPRIMENTOS À ANTIGA COMANDANTE. ESCREVO 
ESTA DE PRÓPRIO PUNHO, NO CENTÉSIMO DÉCIMO OITAVO 
DIA APÓS A BLOODWING TER PARTIDO DE CH'R HAN E NO 
OCTOGÉSIMO NONO DIA DE MEU COMANDO.  

TR'RLLAILLIEU. VIVA O IMPÉRIO.  
Ael leu a carta com um sorriso, que não deveria ser visto por nenhum 

membro da tripulação da Cuirass. Uma carta tão insípida e pouco 
comunicativa dificilmente poderia ser considerada do estilo de Tafv Mas 
indicava que ele sabia tão bem quanto ela o que aconteceria à carta ao ser 
recebida pela nave de Ael. Ela seria lida por tr'Khaell, no posto de 
comunicações, então passada à oficial de segurança, t'Liun, que trazia 
tr'Khaell preso a uma coleira, sendo avidamente examinada para a detecção 
de possíveis mensagens secretas ou indícios de rebelião. Depois passaria 
pelo criptoanalisador e seria examinada por tr’Ialwaain, que era outro 
vassalo de t'Liun no setor de processamento de dados. Isso de nada 
adiantaria. Tafv não era tolo para transmitir uma mensagem utilizando 
códigos que pudessem ser decifrados. 

Oh, t'Liun com certeza encontraria algo na criptoanálise. Um código 
rígido e elegante de múltiplas-variáveis, complexo o suficiente para parecer 
verdadeiro e descuidado o bastante para ser decifrado com algum esforço 
mental. A seguinte mensagem seria encontrada:  

PLANO FRACASSADO. APELO À PRETÓRIA SEM 
RESULTADOS. NOVAS TENTATIVAS RECUSADAS. 

Que era exatamente o que t’Liun (e o Alto Comando que a subornava) 
queria ouvir. Isso os deixaria tranqüilos por algum tempo, até que, por fim, 
seria tarde demais. 

Ael reclinou-se na cadeira e se espreguiçou. Ao mencionar os reparos no 
motor de dobra, Tafv havia lhe informado que ele e Giellun tr'Keirianh (que 
os Poderes abençoem suas mentes ardilosas) tinham finalmente conseguido 
instalar os circuitos de ampliação de poder de fogo, secretamente adquiridos 
dos klingons, nos phasers da Bloodwing. Isso tornaria a velha e valorosa Ave 
de Guerra três vezes mais poderosa. As naves klingons compradas 
recentemente pelo Império não lhe agradavam. Seu desenho era por demais 
ofensivo e deselegante e o acabamento era geralmente feito às pressas e de 
qualidade inferior. Contudo, apesar de os klingons serem deploráveis 
construtores de naves, eles sabiam construir armamentos. Mesmo tendo 
parecido que levariam uma eternidade para conseguirem adaptá-lo aos 



phasers da Bloodwing, o equipamento que adquiriram seria essencial ao 
sucesso do plano. 

Quanto ao restante da carta, Tafv deixou claro que estava nas 
proximidades, pronto e aguardando ordens. Ele também lhe disse 
claramente, justamente por nada dizer, que suas comunicações estavam 
sendo vigiadas. Disse que o Comando havia se recusado a fornecer-lhe a 
atual posição de Ael, a qual era de seu conhecimento graças aos poucos 
espiões da família que ainda estavam escondidos no departamento de 
comunicações do Comando. Disse também que existia a possibilidade de 
haver inimigos no quadrante para o qual Ael fora enviada e que sua antiga 
tripulação estava disposta e preparada para pôr em prática o plano que ela e 
Tafv vinham maquinando desde que Ael havia sido escoltada por uma 
"guarda de honra" da Bloodwing para seu novo comando na Cuirass. 

Ael estava muito satisfeita. Faltava somente uma coisa. Tinha gasto 
muito dinheiro em sua última visita a ch'Rihan para esse fim. Precisava 
apenas esperar, com otimismo, que a política da Federação fizesse com que 
aquilo acontecesse. E então... 

A tela emitiu um pequeno sinal. 
— Ta'rhae - disse ela, voltando-se para a vigia. Tr'Khaell apareceu 

novamente na tela, ainda suando. 
— Khre Riov, na-hwi reh eliu arredhau 'ven. 
Quatro minutos e meio, pensou Ael, achando graça. A velocidade de 

leitura de t Liun está melhorando. Ou tr 'Khaell está aprendendo a gritar 
mais alto. 

— Hnafiv'rau, Erein. 
O homem não conseguia controlar as expressões. O tremor em suas 

pálpebras mostrava a Ael que havia algo realmente importante na 
mensagem, algo que ele esperava que ela lhe pedisse para ler em voz alta. 

— Hilain na nfaaistur 11' efwrohin galae... 
— Ie, ie - disse Ael, sentando-se de novo à mesa e ordenando-lhe com 

um aceno que prosseguisse. Notícias sobre o atraso da chegada da frota ao 
quadrante não lhe interessavam. Naves klingons escangalhadas como 
aquelas com certeza devem ter sido engolidas por um buraco negro no 
caminho. 

— Hre va? 
— Lai hra 'galae na hilain, khre ‘Riov. Mrei kha rhaaukhir Lloannen 

galae... te ssiun bhveinu hir' Enterprise khina. 
Ael procurou cuidadosamente não se agitar na cadeira e controlou 

rigidamente a expressão do rosto... apenas permitindo que uma sobrancelha 
se erguesse lentamente, nada mais. 

— Rhe’ve - disse ela, assentindo calmamente com a cabeça, como se 
aquilo fosse algo esperado, como se não estivesse explodindo por dentro de 



raiva, medo e deleite. Assim tão rápido?! Tão cedo?! - Rhe’. Khru va, Erein? 
— Au 'e, khre Riov. Irh' Hvannen nio essaea Lloann 'mrahel virrir... 

Acenou novamente para tr'Khaell. Os detalhes e os nomes das outras naves 
do novo grupo de patrulha da Federação podiam ficar no computador até seu 
turno da "manhã". 

— Lhiu hrao na awaenndraevha, Erein. Ta'khoi - e a tela se apagou. 
Somente então, Ael permitiu-se reclinar na cadeira, respirar fundo e sorrir 
novamente... um pequeno sorriso tenso que teria inquietado quem quer que o 
visse. Tão cedo, pensou ela. Mas estou contente... Oh, meu inimigo, veja o 
que os Poderes reservaram para nós. Eis que finalmente poderemos acertar 
contas muito, muito antigas... 

Ael endireitou-se e puxou para si o teclado de seu terminal. Livrou-se da 
carta de TafV e digitou diversas senhas, que tornavam seu pequeno 
computador pessoal independente do grande computador da nave, e passou a 
chamar vários arquivos particulares: mapas daquele quadrante e dos 
quadrantes vizinhos. 

— Ie rha - disse em voz alta, começando a trabalhar com raivoso deleite, 
pouco se importando, naquele momento, se t'Liun podia ouvi-la. 

— Rha'siu hlun vr'Enterprise irrhaimehn rha'sien Kirk... 



Dois  
 
"Diário pessoal do capitão, data estelar 2304.6: 
Nada a reportar além de mais medidas de fluxo iônico de hidrogênio na 

rota da Phi do Triângulo. São medidas demais, como disse o Sr. Chekov, 
que também declarou que sua mãe não o criou para ser meteorologista. 
(Preciso me lembrar de perguntar-lhe por que não, já que a meteorologia 
deve ter sido inventada na Rússia, como tudo o mais.) 

 
O Sr. Spock está fascinado (o que mais podia ser?) com o crescente 

número e intensidade das tempestades iônicas nesta parte da galáxia. Ele 
nos fará um relatório completo assim que descobrir qual a importância 
dessas descobertas com relação ao problema que temos em mãos: as 
conseqüências da mudança do vento estelar na "ecologia" interestelar do 
setor, os possíveis efeitos deletérios de tal mudança nos carregamentos 
interplanetários e na economia de mundos situados ao longo das vias de 
transporte, etc., etc., etc. Entretanto, até mesmo Spock admitiu, em conversa 
particular, estar ansioso por resolver esse problema e passar a algo um 
pouco mais desafiador. "O capitão concorda". "O capitão está 
extremamente entediado". Minha mãe também não me criou para ser 
meteorologista. 

Mas é um vento ruim que não espalha o que é bom... ou seja lá qual for 
o provérbio. Pelo menos as coisas andam calmas por aqui. 

Por que será que sinto as mãos suadas quando digo isso?... 
 
—Jim? 
— Agora não, Magro. 
— Questões de ordem médica, capitão. 
James T. Kirk ergueu os olhos do cubo de xadrez quadridimensional e 

voltou-se para o cirurgião-chefe. 
— O que foi? 
— Se você fizer essa jogada - disse o doutor McCoy, - vai se arrepender 

para o resto da vida. 
— Doutor - disse a calma voz do outro lado do cubo de xadrez, - os 

palpites alheios incomodam tanto no xadrez quanto na medicina... e tenho 
certeza que é por isso que você os emite com tanta freqüência. 

— Oh, enfie-os na orelha, Spock - disse McCoy, olhando por cima do 
ombro de Jim para ter melhor visão do cubo. - Não! Volte essa. No seu caso, 
só iria piorar a situação. 

— Doutor... 
— Não, Spock, deixe estar - disse Jim. - Vai ser uma lição para mim. 

Magro, dê uma olhada no estrago. 



Magro estudou a jogada e Jim aproveitou para se espreguiçar e olhar em 
volta do grande convés de recreação da Enterprise. O lugar estava animado 
como sempre, com membros da tripulação comendo e bebendo, conversando 
e jogando, entretendo-se e matando o tempo. Havia um jogo alegremente 
homicida de pólo aquático na piscina principal. Anfíbios contra terrestres, 
imaginou Jim, ao ver a nutricionista Amekentra emergir de um salto, com as 
escamas verdes brilhando, agarrar o pobre alferes London pelo lado e 
arrastar o pobre Robbie ruidosamente para dentro da água. Mais próximo 
dali, no meio do salão, outro jogo era disputado, mais calmo, porém 
igualmente mortal: bridge. Um homem aparentemente terreno e uma senhora 
tellarita gorda e baixa concentravam-se em suas cartas, um elaasiano de 
ombros largos estudava sua mão enquanto seu parceiro, um andoriano de 
cabelos transparentes, aguardava a jogada com frio interesse. Bem perto de 
Jim, a trinta ou quarenta metros, um tripulante sulamida encostava-se no 
piano de meia cauda, com uma bebida num dos tentáculos roxos e a maioria 
de seus outros membros e tentáculos envolvendo graciosamente o Steinway. 
\£rios de seus tentáculos moviam-se ritmicamente, marcando o tempo, e seus 
oito olhos fitavam diversas direções, enquanto a pianista, que trajava o 
uniforme branco de enfermagem da Frota, percorria as doces e melancólicas 
complexidades de um noturno de Chopin Isso era mais do que apropriado, 
pois era "noite" para Jim e quase um quarto da tripulação da Enterprise. O 
turno delta estava para assumir o plantão e o turno alfa estava tranquilamente 
terminando seu dia de trabalho. E tudo transcorria calmamente. 

Menos aqui, pensou Jim, olhando novamente para o cubo de xadrez e 
depois, com forçada resignação, para Spock. O vulcano sentava-se em sua 
postura de xadrez característica: apoiado nos cotovelos, com as mãos unidas, 
os indicadores estendidos e encostados um no outro. Olhava para o capitão 
com uma expressão de compaixão cuidadosamente dissimulada, na qual os 
olhos treinados de Jim identificaram um discretíssimo indício de deleite 
travesso. 

Jim percebeu a presença de outra pessoa à sua esquerda. Virou-se e 
deparou com Harb Tanzer, o chefe da recreação, em pé a seu lado: um 
homem grisalho, baixo e troncudo, que tinha rugas no canto dos olhos 
quando ria... tal como as que começavam a aparecer naquele instante, ao ver 
o cubo de xadrez. Jim não achou graça. 

— Sr. Harb, - disse-lhe Jim - está em grandes apuros. 
— Por quê, capitão? Algo de errado com o cubo? 
Com grande dificuldade, Jim conseguiu evitar um grunhido, pois ele 

próprio era o único responsável. Havia mencionado a Harb, algum tempo 
atrás, que apesar de apreciar muito o xadrez tridimensional, estava 
começando a achá-lo maçante. Harb havia saído calmamente e conversado 
com Moira, o computador mestre de jogos. Logo depois, apresentou algo de 



novo à tripulação: o xadrez quadridimensional. Spock havia feito objeções 
discretas ao nome, pois o hiperespaço e não o tempo constituía a verdadeira 
quarta dimensão. Mas as objeções do vulcano logo arrefeceram diante de sua 
fascinação pela nova variante. 

Harb tinha mudado completamente o formato do velho tabuleiro de 
xadrez de três andares, substituindo-o por pilhas de cubos de campo de força 
holográficos, oito de cada lado, que "envolviam" as peças durante o jogo. O 
cubo era totalmente móvel nos três eixos, podendo ter suas partes ampliadas 
para melhor visualização ou para torneios. As peças propriamente ditas (os 
únicos elementos físicos do conjunto) eram movidas por um sistema de 
teletransporte extremamente preciso, com uma série de controles em cada 
lado da mesa para cada jogador. Essa inovação efetivamente eliminou as 
discussões do tipo "tocou tem que mover", "mexeu sem eu ver" e outras 
pequenas confusões dessa natureza. Não que os principais enxadristas da 
Enterprise fossem capazes de roubar no jogo. Mas o novo desenho abriu 
novas possibilidades assim como eliminou outras. E era uma dessas novas 
variações que Spock estava, naquele momento, usando contra o capitão. 

Harb havia programado a mesa de jogos do computador de modo que um 
jogador pudesse fazer algumas peças desaparecerem do cubo, pelo tempo 
desejado, reaparecendo mais tarde em qualquer posição atingível por um 
movimento válido. As peças que ficavam "um tempo fora" podiam 
reaparecer atrás das linhas do outro jogador e fazer um grande estrago ali. 
Mas essa inovação não tinha apenas ampliado o curso rotineiro do jogo. 
Tinha também mudado completamente o paradigma em que se disputava o 
xadrez. Repentinamente, o jogo não se resumia apenas na antecipação das 
jogadas do adversário e na tentativa de frustrá-las. Era necessário também 
antecipar toda a estratégia desde o início. Fazer uma estimativa muito 
precisa de onde o adversário estaria em quinze ou vinte jogadas e colocar 
uma peça ali para atacá-lo, tentando, ao mesmo tempo, enganá-lo a respeito 
dos próprios pontos fracos e fortes. 

Consequentemente, Jim estava mortalmente compenetrado no jogo, 
como não o fazia havia muito tempo... pois tudo estava diferente. Todas as 
estratégias que havia arduamente elaborado durante os anos em que jogara 
contra Spock e que finalmente começavam a surtir efeito, tornaram-se 
subitamente inúteis. E, pior que isso, Spock ainda levava a melhor no jogo, o 
que de modo desagradável mostrava ao capitão da Enterprise a que ponto 
estava sua habilidade de prever o que o primeiro oficiai estava pensando. 
Novamente Jim viu-se perguntando a si mesmo se a dupla herança de Spock 
não lhe concedia uma vantagem injusta... talvez sua metade vulcana, tão 
friamente analítica, conseguia compreender melhor sua própria metade 
humana e assim prever as ações dos seres totalmente humanos a seu redor. 

Mas Jim lembrava-se de que McCoy, algum tempo atrás, o havia 



alertado do perigo de tais generalizações: 
— Até parece que você consegue dividir uma mente ao meio como uma 

maçã - dissera McCoy, zombeteiramente. - Ele é um ser inteiro: um Spock. E 
só quando vocês, psiquiatras de salão, puserem isso na cabeça é que vão 
conseguir entendê-lo melhor. 

Mesmo assim... pensou Jim. Mas era muito tarde para ficar criando 
teorias. Nada daquilo iria tirá-lo daquela situação. Inclinou a cabeça e olhou 
para Harb Tanzer. 

— Você não podia ter ficado apenas com o shuffle board? - disse ele. 
— Posso ver como isso teria sido mais sensato - disse Harb, olhando 

para o cubo. 
Jim, pesarosamente, teve que concordar com ele. Havia tentado um de 

seus ataques favoritos do xadrez tridimensional: uma abertura agressiva, do 
tipo "grita-e-pula" que havia ocasionalmente conseguido abalar ligeiramente 
Spock devido ao seu entusiasmo violento. Infelizmente, apenas berrar 
agressivamente não tinha a menor utilidade naquele jogo. Spock havia 
simplesmente observado com calmo interesse o desenrolar do jogo de Jim e 
respondido com tranqüilidade a seus gritos e pulos. Spock fizera jogadas 
comedidas, movendo primeiramente uma das rainhas e depois a outra para 
posições centrais discretamente ameaçadoras, contrabalançando o ataque 
duplo das rainhas de Jim dos níveis três e oito, a seu rei, que naquele instante 
se encontrava no nível quatro. Jim havia investido com furiosa alegria, por 
algum tempo, aparentemente encurralando Spock numa posição totalmente 
defensiva nos níveis superiores da parte central do cubo, fazendo então 
desaparecer ambas as torres, um dos cavalos e diversos peões, em rápida 
sucessão, no que pretendia ser uma exasperante demonstração de confiança. 

Spock então levantou a cabeça, após olhar longa e pensativamente para o 
tabuleiro, e ergueu bem lentamente uma das sobrancelhas. Jim encarou 
Spock bastante animado, não dizendo nada, mas desafiando-o mentalmente a 
tentar sair daquela. 

E ele conseguiu. Naquele momento, a metade de Jim no cubo estava 
parecendo o lado dos klingons na batalha de Organia, no final do quarto 
período... na verdade, o que restara de suas peças mal preenchia metade do 
cubo. Spock nem precisara esperar pela volta de suas próprias peças. Não 
que houvesse muitas. Jim suspeitava que Spock havia se contido 
propositalmente para evitar que o capitão ficasse humilhado, ou talvez para 
evitar que a vitória parecesse ter sido obtida por meio de leitura de 
pensamentos. Vendo, a contragosto, seu rei encurralado nos níveis 
superiores, com uma rainha acima e outra abaixo, numa silenciosa 
demonstração do poético senso de justiça de Spock, Jim imaginou que 
preferia a leitura de pensamentos à idéia de que Spock podia antecipar tão 
bem suas ações sem fazer uso dela. A situação não estava melhor nas outras 



posições. O rei de Spock estava formidavelmente protegido pelos cavalos e 
torres; os bispos estavam tão perfeitamente posicionados no centro do cubo 
que praticamente controlavam toda a situação sozinhos. E Jim não tinha 
nada com que atacá-los mesmo que não estivessem tão bem posicionados. 
Havia perdido as duas rainhas e quase todas as outras peças estavam 
esperando o momento de voltar ao jogo, em preparação para o que havia 
imaginado ser a finalização de uma armadilha astuciosa e totalmente 
imprevisível... 

Quando será que vou aprender, pensou Jim. Olhou para trás. 
— O que acha? - disse para Harb. 
— Senhor, - disse o chefe da recreação - acho que está numa enrascada. 
— Muito obrigado, Sr. Tanzer. E eu acho que assim que terminar isto 

aqui, vou transferi-lo para os jardins hidropônicos. Magro? 
— Na atual situação, cheque-mate em seis jogadas. 
— Cinco - disse Spock, num tom seco e frio que não denotava nem 

arrogância nem pena. 
Jim fitou calmamente o cubo, tentando parecer profundamente 

concentrado. Na verdade, estava esperando que um copo se quebrasse em 
algum lugar do salão, que fosse chamado à ponte, que houvesse um alerta 
vermelho, qualquer coisa que o tirasse daquela enrascada antes que ela 
atingisse o final inevitável. Mas nada aconteceu. Por fim, suspirou e olhou 
para Spock, com toda a dignidade que foi capaz de reunir, e estendeu a mão 
na direção do botão de "desistência". 

— Tenho que admitir, Sr. Spock... 
Magro colocou a mão no braço de Jim, interrompendo-o. 
— Espere um minuto, Jim. Você se importaria se eu terminasse esse 

jogo para praticar? Que me diz, Spock? 
Jim olhou para McCoy, discretamente surpreso, e então voltou-se para o 

primeiro oficial. Spock arregalou os olhos, simulando preocupação. 
— Imagino - disse para Jim - que esse súbito impulso masoquista deva 

ser sintoma de um distúrbio muito mais grave... 
— Oh, deixe disso, Spock. Só para eu não perder a mão. 
— Doutor, - disse Spock, quase demonstrando pena, ao ver que Jim 

concordava - dificilmente perderia sua mão a menos que a colocasse dentro 
do cubo e, apesar de nossas diferenças no passado, devo dizer que não 
recomendo tal atitude. 

— Considero isso um sim. - Magro escorregou para o banco de Jim, 
assim que o capitão se levantou sorrindo. 

— Creio que a frase apropriada seria: "fique à vontade" - disse Spock, 
inclinando-se para estudar o cubo com renovado interesse. 

McCoy acomodou-se e também fitou o cubo. 
— Muito bem, onde está a maldita memória deste... Oh, - disse ele, 



quando Harb inclinou-se por cima de seu ombro para apertar o botão de 
recuperação, mostrando o pequeno holograma protegido que indicava as 
posições das peças retiradas por um tempo do jogo e as reentradas previstas. 

— Como sabe, Doutor - disse Spock educadamente, erguendo a cabeça - 
ao mudar a posição de qualquer dessas peças, você deve imitar um 
movimento feito em tempo real. 

— Mmmmmhmmm - disse McCoy, sem erguer os olhos. Spock ergueu 
uma sobrancelha e voltou a concentrar-se no cubo. Jim trocou um olhar 
divertido com Harb, por cima da cabeça de McCoy, percebendo então um 
movimento à sua direita, que o fez voltar-se naquela direção. A pianista, 
tendo terminado seu Chopin, estava caminhando em sua direção. Era Lia 
Burke, uma das rccém-admitidas à equipe de McCoy. Era uma mulher magra 
de cabelos escuros e cacheados, sorriso alegre e olhar malicioso. 

— Ainda por aqui, comandante? - disse Jim, com bom humor, quando 
ela juntou-se a ele e Harb, ao lado de McCoy. - Você teve sua licença 
interrompida devido à nossa última missão. Pensei que iria continuar as 
férias de onde tinha parado... 

Ela deu de ombros, num gesto rápido e divertido. 
— Senhor, eu também pensei que faria isso. O problema é que descobri 

ser mais interessante trabalhar na Enterprise do que tirar férias em qualquer 
outro lugar. - Isso fez com que Jim sorrisse concordando. Ele também 
achava o mesmo. - Além disso, o Dr. McCoy disse estar necessitando de 
outra enfermeira na equipe por algum tempo. Chris Chapel tem estado tão 
ocupada com a tese de doutoramento... que outro par de mãos seria muito 
útil. E mesmo com duas enfermeiras, existe muito para se fazer lá embaixo. - 
Ela olhou para o cubo, por cima do ombro de McCoy. - Parece que vamos 
ter mais trabalho do que de costume. Ele sempre nos dá mais serviço quando 
está de mau-humor... 

— Lia - disse McCoy, tocando delicadamente um controle após o outro, 
ainda sem erguer a cabeça. - Cale essa boca antes que eu ponha r-
levosulamina em seu café e faça você ter hemorróidas cerebrais. - Lia calou-
se, mas não sem antes trocar um olhar tolerante e divertido com Jim e Harb. 
- ... Spock? Estou pronto para enfrentá-lo. - McCoy olhou para o vulcana - 
Três jogadas. 

— Muito bem - disse Spock, tocando diversos controles, um após o 
outro, fazendo as três jogadas permitidas, em rápida sucessão. Primeiro um 
dos bispos depois o outro saíram de suas posições no centro do cubo, sem 
abandonar inteiramente o controle do mesmo, apenas apertando mais o cerco 
em torno do rei de Jim. A terceira peça, um cavalo, foi colocado numa 
posição no sétimo nível que Jim vinha rezando para que Spock não 
percebesse. 

— Cheque - disse Spock calmamente, inclinando um pouco a cabeça e 



olhando para o cubo como se celebrasse o belo ataque do cavalo. 
Jim grunhiu baixinho. Sem uma palavra, Spock estava dando um sermão 

sobre o que acontecia às pessoas que preparavam armadilhas para o 
adversário e depois esfregavam o fato no nariz do oponente. 

— Sua vez, doutor. - disse Spock para Magro, com a mesma compaixão 
quase totalmente dissimulada que demonstrava para com Jim. 

McCoy fez uma careta para os controles e tocou um deles. Uma das 
poucas peças de Jim que ainda tinham alguma utilidade, um cavalo, saiu do 
segundo nível, onde estivera protegendo diversos peões que se encontravam 
na diagonal do bispo dos cubos brancos de Spock. Escolheu uma opção 
secundária de jogada, movendo-o três níveis para cima e um cubo para o 
lado, bloqueando o cheque e ameaçando uma das rainhas de Spock. 

— Um lance corajoso, doutor - disse Spock. - Mas não esperava que 
escolhesse uma jogada que prolongará tanto o sofrimento do jogo. - Levou a 
mão até os controles. - A resposta é óbvia e, infelizmente, um tanto cruel. 
Rainha ao nível oito, torre da dama três, prosseguindo o ataque e agora 
ameaçando seu cavalo na diagonal vertical. - Spock apoiou a cabeça e 
cruzou as mãos novamente. - Sua vez - disse calmamente... 

... então aconteceu o diabo no cubo. Uma das torres de Jim reapareceu no 
cubo no lugar onde estava o bispo dos cubos brancos de Spock, sacrificando-
se a si mesmo na mútua aniquilação. A outra torre reapareceu no cubo no 
lugar para onde a primeira rainha de Spock tinha se movido e a comeu 
também. 

Spock ergueu ambas as sobrancelhas. 
— Xadrez kamikaze, doutor? - disse ele, num tom que soava aos ouvidos 

de Jim como se estivesse lutando para controlar o assombro. - Parcialmente 
eficaz. Mas deselegante... 

— Sr. Spock - disse Magro, fitando o cubo - geralmente prefiro trabalhar 
com protophasers e bisturis laser. Mas para algumas coisas as facas são a 
melhor opção. 

Um peão retirado por um tempo do jogo reapareceu e comeu a segunda 
rainha de Spock, a única peça no tabuleiro que ainda estava em posição 
realmente ameaçadora. Dois outros peões reapareceram: um na desprotegida 
oitava fileira do primeiro nível e outra na oitava fileira do oitavo nível. Então 
ambos tremeluziram sob efeito do transportador e, com elegante 
simultaneidade, transformaram-se em rainhas. 

Muito lentamente, Spock ergueu a mão e tocou um controle em seu lado 
do cubo. O rei preto tombou de lado, tremeluziu brevemente sob efeito do 
transportador e desapareceu. 

Jim, Harb e Lia olhavam estupefatos. 
A completa ausência de expressão de Spock era mais eloquente que 

quaisquer palavras. McCoy fitou o cubo, espreguiçou-se, dizendo então bem 



pausadamente, como que para si mesmo: 
— Pois é. Um ser inteiro...- e ergueu-se. - Obrigado, Sr. Spock - disse 

ele, cumprimentando cerimoniosamente o vulcano com um aceno da cabeça. 
Voltou-se então e sorriu para Jim, inclinando-se ligeiramente em sua 
direção, cochichando-lhe ao ouvido: - Você realmente precisa parar de se 
menosprezar. 

O cirurgião-chefe aprumou-se e caminhou para fora do convés de 
recreação, assobiando. 

O intercomunicador apitou naquele instante, um tomacima do assobio de 
McCoy. 

— Ponte para o capitão Kirk - soou a voz de Uhura. 
Jim lançou um breve olhar para Harb Tanzer, antes de responder. Harb 

sacudiu a cabeça para Jim e foi para o outro lado do convés de recreação, 
procurar algo para fazer. Lia Burke, que continuava olhando boquiaberta 
para McCoy, percebeu o que fazia e seguiu atrás do doutor. 

— Sim, Uhura? - disse Jim. 
— Senhor, temos um despacho da Frota Estelar que necessita de suas 

chaves de código para decodificação. Quer que o envie para seu 
alojamento? 

— Não, não é preciso. Estarei na ponte em poucos minutos. 
— Sim, capitão. Ponte desligando. 
Jim ficou olhando para o cubo por um instante. Voltou-se então para 

Spock. O vulcano, aparentemente recomposto, ergueu uma sobrancelha para 
o capitão. 

— Jim - disse Spock. - Talvez queira anotar a data e o horário. Admito 
ter ficado surpreso. 

— Eu admito muito mais que isso - disse Jim brandamente. - Spock, 
deixei passar alguma coisa? 

Sempre com muito tato, Spock hesitou. 
— Diversas oportunidades, sim. Mas o vencedor do jogo o faz tantas 

vezes quanto o perdedor. E onde um cérebro pode enxergar uma saída, outro 
pode não ver nenhuma, sem com isso tornar-se pior jogador. A motivação e 
a linha de pensamento de cada mente viva, as infinitas maneiras pelas quais 
as diferentes linhas de pensamento manipulam as novas experiências e nossa 
capacidade de compreendê-las ou não, isso é que torna o jogo extremamente 
interessante. Não se trata apenas de técnica de jogo. Um de seus artistas 
terrenos disse: "Há esperança no erro honesto, mas não na gélida perfeição 
do mero estilista". 

Jim compreendeu a mensagem e sorriu, tendo suficiente bom senso para 
não agradecer Spock abertamente. 

— Certo. Mas eu já fiz "erros honestos" demais nesse jogo para o mês 
inteiro. E para ser mais específico, nem mesmo pude imaginar a 



possibilidade do resultado que McCoy conseguiu. Eu precisava ter visto. A 
mesa estava gravando o jogo? Quero estudar esse final depois, com você a 
meu lado para me mostrar os meus erros. 

— Certamente, capitão. A análise com certeza irá ajudá-lo a melhorar 
seu jogo. 

Jim fez que sim com a cabeça. 
— Nessa altura dos acontecimentos, acho que qualquer coisa vai ser um 

progresso. - Sorriu novamente, percebendo então um rápido brilho no olhar 
de Spock, mostrando que ele havia ficado agradecido por nenhum 
comentário ter sido feito a respeito de seu próprio jogo. - Venha, Spock. 
Vamos ver o que a Frota milagrosa quer que façamos agora. 

— A questão é, - disse Uhura, fitando a tela do posto de comunicações, - 
o que está realmente acontecendo lá? Ninguém envia tamanho poderio 
bélico, incluindo nada menos que um destróier, para uma patrulha de rotina. 
Quem a Frota pensa estar enganando? 

Eram questões cabíveis, para as quais Jim não tinha resposta. Sacudiu a 
cabeça e olhou para o despacho que brilhava na tela de Uhura. Para James T. 
Kirk, comandante da NCC 1701 Enterprise, blá, blá, blá... 

... SUAS ORDENS SÃO DE ABANDONAR A PRESENTE 
MISSÃO (REF. DESPACHO CFEC/T 121440309 DATA ESTELAR 
0112.0) E SEGUIR 0 MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL PARA 
LONGGAL 177D 48.210M/LATGAL +6D 
14.355M/DISTCENTRARBGAL 24015 A.L. PARA ENCONTRAR-SE 
NA ROTA EXTERNA DE PATRULHA DA PHI DO TRIÂNGULO COM 
AS NAVES DA FORÇA TAREFA MENCIONADAS ABAIXO. DEPOIS 
DE REUNIDA A FORÇA TAREFA, ASSUMIRÁ 0 COMANDO DA 
MESMA E SEGUIRÃO EM FORMAÇÃO ATÉ 0 SETOR DEFINIDO 
PELO RAIO DE UMA ESFERA DE 100 PARSECS AO REDOR DE 
285 DO TRIÂNGULO/NR 551744, REALIZANDO ENTÃO 
MANOBRAS-PADRÃO DE PATRULHA EM NÍVEIS DE RIGOR E 
SEGURANÇA ADEQUADOS À CLASSIFICAÇÃO ESTRATÉGICA 
DO ESPAÇO. LOCAL. POR. TODO. 0. PERÍODO. QUE. DURAR. 
TAL OPERAÇÃO. RECEBERÁ. "EXTRAORDINÁRIA. LIBERDADE. 
DE AÇÃO", CONFORME DESCRITO NOS REGULAMENTOS DA 
FROTA ESTELAR VOL. 12444 SEÇÃO 39.0 FF. A OPERAÇÃO 
DEVERÁ PROSSEGUIR ATÉ NOVAS ORDENS. (ASSINADO) 
WILSON, K., ALMIRANTE, SFC DENEB. (CC: WALSH, M., CPT, 
CMD NCC 1017 CONSTELLATION: RIHAUL, NHS., CPT, CMD NCC 
2003 INAIEU: SUVUK, CPT, CMD NCC 1631 INTREPID: MALCOR, 
K., ALM, CFE SOL IH/TERRA: TKAIEN, ALM, CFE 40 ERI 
IV/VULCANO) 

Uhura franziu novamente a testa para o despacho e depois ergueu os 



olhos para Kirk. 
— Isso revela mais pelo que é omitido do que pelo que é dito, capitão. 

Nunca vi tamanho rodeio para se fazer menção à Zona Neutra desde quando 
estávamos em guerra com os romulanos. Acha que a Frota teme que alguém 
tenha decifrado nossas chaves de código? 

— Talvez. Apesar de achar isso impossível... - Jim ergueu a cabeça. - 
Mas, tem razão, Uhura. Não há a menor pista do que está acontecendo ali. 

— Problemas com os romulanos, com certeza - disse Uhura. - E o que 
exatamente significa "extraordinária liberdade de ação"? 

Spock olhou para o teto da ponte, num gesto de resignação, que, para um 
vulcano, demonstrava exasperação. Jim sacudiu a cabeça. 

— Não tem um significado preciso - disse ele - e esse é o problema. A 
seção mencionada é uma coleção de regulamentos referentes a situações 
instáveis. Isso significa que se eu me defrontar com uma situação dessas e 
tiver que quebrar uma ou mais Primeiras Diretrizes, evitando assim uma 
catástrofe, e se a Frota gostar da maneira pela qual contornei a situação, 
provavelmente me darão uma medalha. Mas por outro lado, se não gostarem 
da maneira como agi, provavelmente me mandarão para corte marcial ... 
quer eu tenha resolvido o problema ou não. 

Uhura suspirou e disse: 
— Preservando assim a preciosa reputação da Frota, como sempre. 
— Sim - disse Spock. - E com isso mostram que existe algo acontecendo 

no qual os altos escalões da Frota sentem que precisam ter sua reputação 
resguardada. A situação deve ser realmente grave. 

— Especulando sem dados, Spock? - disse Jim. - Que surpresa! 
Spock fez a discreta expressão do tipo "você-deve-estar-brincando" que 

Jim conhecia tão bem. 
— Senhor, sou o oficial de ciências da Enterprise. E política é uma 

ciência, não importando o quão desajeitada, rude e carregada de emoções eu 
a considere. Não há muitos dados, mas o suficiente para indicar ao menos o 
seguinte: existe algum tipo de problema ocorrendo ou em vias de ocorrer na 
Zona Neutra. 

— E a Frota Estelar quer que seus especialistas em assuntos romulanos 
estejam no local para cuidar do problema, - disse Uhura - ou seja, a 
Enterprise... e vocês dois. 

Jim fez uma careta. Trabalhar com oficiais tão perspicazes era um 
prazer, na maior parte do tempo, mas também implicava que as verdades 
desagradáveis eram declaradas abertamente. 

— Mas, pondo isso de lado ... Spock, não deixa de me incomodar o fato 
de que, assim que você começa a ter alguns resultados, tenhamos que 
interromper nossas pesquisas, sem nem mesmo a cortesia de nos informarem 
a razão, tendo que correr para uma certa manobra da frota a dois mil anos-



luz de distância... 
— Mil novecentos e sessenta e oito, vírgula, quatro, cinco anos-luz - 

disse Spock. - Oito, vírgula, três, três dias, se seguirmos em dobra oito. 
— Certo. Droga! Ao menos uma vez, gostaria de começar uma missão e 

prosseguir até o final, sem ser chamado para fazer outra coisa no meio... 
— Verdade - disse o vulcano sobriamente, olhando para o despacho. - 

Os dados que obtive finalmente estão começando a fazer sentido. Mas estou 
certo de que continuarão a fazê-lo em nossa ausência. 

— Certamente... se alguma outra nave continuar a pesquisa. Só Deus 
sabe se a Frota irá se importar em enviar outra nave para esse serviço. Além 
disso, se o que você descobriu até agora é um indício, então esta não é 
apenas uma pesquisa sem sentido que possa ser abandonada e retomada mais 
tarde. Se a ecologia estelar desta parte do espaço está realmente mudando, os 
efeitos serão muito maiores do que suspeitávamos. Devemos fazer algo a 
respeito agora. Não daqui a um mês ou um ano, quando poderá ser muito 
tarde. 

Spock olhou para Jim com uma expressão de irônica resignação. 
— Senhor, concordo inteiramente. Mas a Frota Estelar, como já 

observamos muitas vezes no passado, tem suas próprias prioridades. E temos 
nosso dever. 

— Sim. Gostaria apenas que as suas prioridades e as nossas coincidissem 
mais vezes. Mas, a entropia continua agindo e as coisas são como são... -Jim 
bateu com o dedo no painel de Uhura, pensativo. - Bem, Uhura, faça com 
que o computador recupere todos os despachos da Frota enviados nos 
últimos meses e separe tudo o que possa ser relevante: relatórios de 
espionagem, diários de naves em patrulha na Zona Neutra, o que for 
possível. Envie tudo ao meu terminal para que eu examine os dados antes de 
dormir. 

— Esses dados já se encontram no seu computador há vinte minutos - 
disse Uhura com um lento e travesso sorriso. - E como recebi suas chaves de 
código, os arquivos secretos já estão lá há cinco minutos. 

Jim sorriu-lhe. 
— Uhura, está querendo um aumento? 
O sorriso que ela lhe deu era divertido porém preocupado. 
— Capitão, o turno gama não tem sido exatamente o Planeta dos 

Prazeres de Wrigley, se é que me entende. Verifiquei meu painel, desde os 
circuitos de tradução até os cubos lógicos, uma centena de vezes, só por 
tédio. - Ela se espreguiçou um pouco, estalando os dedos. - Não foi um mau 
negócio, na verdade. Enchi os circuitos deste posto de comunicações com 
tantas placas neuroduotrônicas que o painel principal provavelmente pode 
até ouvir o que as outras naves pensam. O que me faz lembrar... - Voltou-se 
para o painel. -Tenho aqui algo que chegou pouco antes do despacho. Já 



deve ter sido transcrito agora. - Estendeu a mão para um dos slots de 
gravação do painel de comunicação, retirou um cassete e o entregou a 
Spock. 

— Uma carta? - perguntou Jim. 
Spock virou o cassete, lendo a etiqueta, que brilhou ao seu toque, 

apagando-se aos poucos em seguida. 
— Não exatamente, capitão. Parece que se trata das informações 

adicionais que solicitei às Autoridades de Transportes Comerciais 
Interestelares da Federação: uma lista completa de todas as naves 
desaparecidas no espaço conhecido nos últimos anos. Deve nos ajudar a 
descobrir se as tendências que venho detectando nos dados coletados são 
reais ou apenas artefatos estatísticos. 

O vulcano já estava se sentando em frente ao computador-biblioteca, 
com a velha e conhecida expressão de interesse nos olhos. Lá se vai a 
análise do final do jogo que íamos fazer esta noite, pensou Jim, com 
divertido desapontamento. Ora, não faz mal... 

— Muito bem, Sr. Spock. Mantenha-me informado dos resultados. 
Enquanto isso, Uhura, peça ao computador que forneça as coordenadas do 
encontro ao leme. Sr. Chekov, mexa-se e trace o curso. Não chegaremos à 
Phi do Triângulo ficando sentados aqui... 

— Com o perdão da palavra, capitão - disse Chekov, sério, enquanto 
tocava vários controles e alimentava o computador de navegação com as 
coordenadas que Uhura lhe deu para traçar o curso. - Mas tanto as correntes 
estelares quanto a rotação galáctica estão nos levando para a rota de patrulha 
da Phi do Triângulo, a uma velocidade de dezoito quilômetros por segundo... 

Com bom humor, Jim olhou para Spock. 
— Sr. Spock, - disse Jim, fingindo seriedade - o senhor está 

corrompendo este homem. 
— Não realmente, senhor - disse Spock, erguendo os olhos do posto de 

ciências e falando tão inocentemente quanto Chekov. - Tenho apenas 
encorajado a já promissora tendência do Sr. Chekov para a lógica. Uma 
característica, permita-me mencionar, extremamente rara nos terráqueos... 

— Sim, Sr. Spock - disse Kirk, sem poder resistir. - Foi o que percebi 
esta tarde... 

Todos na ponte voltaram o olhar para outra direção, alguns cobrindo a 
boca com a mão, para poupar Spock dos muitos sorrisos. Jim não 
demonstrou abertamente, mas percebeu mais uma vez como era verdadeiro o 
velho ditado de que a única coisa mais rápida que a luz fora do espaço são as 
fofocas. Spock simplesmente olhou para Jim, com uma expressão de 
tolerante aceitação, mais uma de uma série de milhares. Muito suavemente, 
Chekov disse: 

— Curso traçado e estabelecido, senhor. 



— Muito bem, Sr. Chekov. Siga em frente, dobra oito: a Frota parece ter 
pressa. Uhura, se puder me fazer a gentileza de terminar o diário da ponte. 
Grato pelo jogo agradável, Sr. Spock, e boa noite. Boa noite a todos. 

— Senhor - saudou Spock e vários "Boa noite, senhor" e "Boa noite, 
capitão" soaram na ponte, enquanto o capitão entrava no elevador e dava um 
enorme bocejo. 

— Repita, por favor - disse docemente o computador do elevador. - Isso 
não fez sentido. 

Jim riu. 
— Oh, claro que fez, querida! Convés cinco. - Bocejou novamente, 

pensando menos, naquele instante, nas esquisitices da Frota do que em sua 
cama. 

Bem mais tarde, naquela noite, ainda bocejava, mas os pensamentos por 
trás dos bocejos eram bem diferentes. Jim estava sentado no mesmo lugar 
por quatro horas seguidas, com a página doze do relatório de Uhura 
brilhando na tela à sua frente. Era um documento perturbador. Tal como o 
despacho da Frota Estelar, o dito revelava menos que o omitido. 

A primeira parte referia-se ao translado de pessoal civil e militar e era 
extremamente pouco esclarecedor. A movimentação de naves da Frota nos 
setores limítrofes à Zona Neutra e nos setores mais afastados era rotineira e 
sem perturbações. E tudo seguia como de costume na Zona Neutra, segundo 
os sensores de longo alcance situados nas estações de guarda da Zona... 

Os poucos agentes da Federação que conseguiram infiltrar-se no Império 
sabiam que sua prioridade principal era manterem-se vivos e despercebidos; 
por isso não ousavam fazer nada que chamasse a atenção ... como por 
exemplo, intrometerem-se em locais muito próximos das áreas de real 
interesse, que incluíam o governo e o conselho dos grandes. Como resultado, 
seus relatórios tendiam a ser breves e desprovidos de detalhes. Mas nos 
relatórios dos três últimos meses, Jim percebeu o suficiente para prender-lhe 
o interesse. 

Havia muito tempo que se sentia fascinado pelo "governo modificado" 
ou o ramo legislativo-executivo desse Império sem imperador. O Tricameron 
era formado pelo "Senado" - equitativamente dividido em uma metade que 
formulava e aprovava as leis e outra que as vetava - e pela "Pretória" - uma 
espécie de tróica, quádrupla ou dodecavirato: doze homens e mulheres que 
implementavam os decretos do Senado, declaravam guerra ou paz, e (na 
opinião de Jim) passavam a maior parte do tempo lutando entre si pelo 
poder. Isso em parte era devido à natureza do cargo, pois um Pretor podia 
subir ao poder por meio de eleição, manipulação ou influência. Mas um 
Senador somente podia nascer como tal: o cargo era hereditário, passado de 
pai ou mãe para a filha ou filho mais velho, e a única coisa que podia 
remover um Senador do cargo era a morte. 



Esse era o motivo do interesse de Jim naquele momento. Nos últimos 
meses, aparentemente diversos Senadores haviam perdido seus cargos dessa 
maneira. Considerando o fato isoladamente, parecia algo sem importância. 
Muitas vezes, um Senador ou Pretor entrava em conflito com outro mais 
influente e pagava o preço sendo publicamente executado ou ordenado a 
cometer suicídio, por determinação da maioria dos Doze. Mas quatro 
diferentes senadores, tanto da ala legislativa quanto da oposição da Casa 
Nobre, haviam morrido recentemente... de causa natural, segundo os 
relatórios. 

Jim estava ali sentado, pensando que não conseguir manter-se vivo 
depois de ser envenenado era algo muito natural. Mas estava também 
perturbado, pois a seu ver, assassinato não era do estilo dos romulanos. Era 
considerado um ato desonroso e desprezado, um sinal de fraqueza e barbárie 
da pessoa que contratava o assassino: o tipo de comportamento 
"irresponsável" que fazia com que os romulanos desprezassem os klingons. 
Mais uma coisa que não estava fazendo sentido. 

Irracional. Ilógico. Os romulanos estão culturalmente muito próximos 
de seus parentes vulcanos para terem abandonado inteiramente a lógica... 

Quatro mortes dificilmente poderia ser considerado o suficiente para me 
fazer deduzir que existe algo prestes a eclodir ali. Mas os romulanos são 
tão... tão coerentes... a ponto de fazer essa irracionalidade parecer enorme. 

Maldita Frota! Não vão me dar sequer uma dica do que está 
acontecendo. Imaginando o pior... que, tratando-se da Frota Estelar, é 
sempre o mais sensato a se fazer... como posso evitar uma guerra, ou vencê-
la, se não me dizem onde esperam que ela comece? 

A menos que... A menos que o quê? Alguma informação entregue em 
mãos à Frota e que ainda não foi divulgada? Um segredo do mais alto grau, 
por demais delicado para ser decodificado ou transmitido abertamente? O 
que poderia ser tão importante? 

Ou... a menos que nem mesmo eles saibam o que está acontecendo... e 
querem que nós descubramos... Jim suspirou, pensando nas velhas histórias 
sobre como os grandes felinos eram caçados na Terra. Usava-se "batedores" 
que corriam para as moitas onde os tigres se escondiam. Os batedores 
gritavam, batiam com pedaços de pau no chão, em potes ou nos escudos, 
para que o ruído fizesse com que os tigres entrassem em pânico e saíssem de 
seus esconderijos. Ou então fizesse com que os tigres, compreensivelmente 
incomodados, atacassem os batedores. E lá estaremos nós, três naves 
estelares e um destróier, desfilando para cima e para baixo ao longo da 
Zona Neutra, gritando e batendo em potes... 

A repentina e bizarra imagem de Spock batendo numa panela, com 
sisuda eficiência, fez Jim subitamente perceber o quanto deveria ser tarde. 
Inclinou-se para a frente, colocando os cotovelos sobre a mesa, e esfregou os 



olhos. Descansou então o queixo nas mãos e olhou novamente para a tela. A 
página doze do relatório mirava-o de volta, com seu brilho dourado e 
tranqüilo. Jim já havia lido o cuidadoso relatório de Uhura de trás para 
diante diversas vezes, mas a página doze continuava chamando sua atenção. 
Nela estavam relacionadas as naves romulanas que patrulhavam a outra 
margem da Zona Neutra e seus respectivos turnos. As naves cumpriam os 
turnos com precisão de minutos, como de costume. Jim ficaria realmente 
surpreso se não o fizessem. Os romulanos eram pontuais como um relógio, 
tanto na paz quanto na guerra. Ali na lista estavam os velhos e conhecidos 
nomes: Courser, Arien, Javelin, Rea's Helm, Cuirass, Eisn, Wildfire. A 
Enterprise e sua tripulação conheciam bem aqueles nomes de muitas tocaias 
da Zona Neutra, muitas escaramuças e muitas longas e tediosas patrulhas, 
cada qual do seu lado da linha divisória. Jim inclinou-se lentamente para a 
frente, apoiando-se em um dos punhos, e fitou a tela. 

Os nomes de sempre... nos lugares costumeiros. 
Todos os nomes, menos um. 
Onde, diabos, estava a Bloodwing? 
Sem perceber, Jim cerrou os punhos. 



Três 
 
— Khre'Riov? 
Ael espreguiçou-se em sua cadeira no centro da ponte e voltou a cabeça 

apenas o suficiente para demonstrar que estava ouvindo o que a centúria t'-
Liun dizia, sem realmente olhar para ela. 

—Ie? 
— Nniehv idh ra iy'tassiudh nnearh. 
O que você quer dizer, naturalmente, é que permitiram que minha nave 

estivesse "pronta" porque seu pessoal de segurança a verificou e não 
conseguiu encontrar nada que confirmasse suas suspeitas a meu respeito. 
Tola! Pensa estar lidando com alguém do seu nível? Em voz alta, tudo que 
Ael disse foi: 

— Khnai’ra rhissiuy, Enarrain 
E se os agradecimentos eram por demais efusivos, ainda melhor. Isso iria 

confundir t'Liun e bloquear-lhe a ação. 
Ael ergueu-se do duro assento e caminhou para o elevador, sabendo com 

certeza que t'Liun estava em pé em seu posto, quando podia permanecer 
sentada, trazendo no rosto uma expressão que sem dúvida pensava simular 
perfeito respeito pela superior. Como odeio você! Pensou Ael ao passar pela 
mulherzinha de rosto estreito, escuro e gélido. Você venderia seus sobrinhos 
aos caçadores de escravos de Orion por quase nada, se isso lhe trouxesse 
poder. Não importa. Vocês e os seus vão se ver livres de mim muito em 
breve. Ael entrou no elevador. 

— Ri’laef’htaiell, Enarrain, acrescentou, fechando as portas do elevador. 
T’Liun dirigiu-se para o assento central conforme ordenado, mas um tanto 
quanto apressadamente. Foi a última coisa que Ael viu ao fecharem-se as 
portas do elevador, o que a fez rir. Como ela desejava poder ficar com 
aquela cadeira para sempre! Continuou rindo brandamente durante todo o 
trajeto até a engenharia, onde se encontrava sua nave. 

Era uma bela e pequena nave: uma nave de reconhecimento de um único 
tripulante, muito leve e esguia, dotada de um revestimento negro de alta 
absorção e motor de dobra. Era muitos anos mais moderna que a Cuirass 
com todo o seu equipamento ordinário, porque era propriedade particular de 
Ael, trazida da Bloodwing. a única coisa que insistira em trazer consigo. Ela 
a chamava particularmente de Hsaaja, que era o nome do primeiro fvai que 
ela insistira em cavalgar quando criança: uma fera magra e mal-humorada, 
irritada e irritante, que sempre estava faminta. A atual Hsaaja, tal como a 
primeira, era uma grande consumidora de combustível. Mas, também como a 
primeira, não tinha rivais de seu próprio tamanho em rapidez... podendo até 
mesmo vencer naves maiores: como a Cuirass, por exemplo. A presença de 
Hsaaja deixava t'Liun visivelmente nervosa. Isso convinha muito a Ael. 



A nave estava com a cabine anterior aberta. Ela subiu a escada, 
acomodou-se e selou o compartimento. Chamou então o convés superior da 
engenharia e disse a tr'Akeidhad para prosseguir e despressurizar o pequeno 
convés inferior onde a Hsaaja estava pousada. Os instrumentos se 
acenderam e a potência foi ligada a seu comando de voz. O ar sibilou para 
fora do convés silenciando o barulho das bombas. As portas se abriram, as 
luzes se apagaram, deixando Ael iluminada pelas estrelas e pelas luzes de 
sinalização posicionadas no chão. Ela fez a Hsaaja decolar com o empuxo 
de foguetes de combustível químico e, uma vez fora da nave, ligou os 
propulsores iônicos e rumou em direção à sua frota. 

Todos estavam à distância prescrita para manobras: cerca de um 
centésimo de segundo-luz umas das outras e da Cuirass - bem além do 
alcance visual. Ael pensou em fazer um uso rápido dos propulsores de dobra, 
mas desistiu da idéia. Não pela possibilidade de assustar t'Liun, que 
certamente vigiava seus movimentos, pois isso na verdade teria lhe 
proporcionado um pequeno prazer. Mas porque quase não tinha tempo de 
ver o espaço real naqueles dias. E o espaço alternativo no qual as naves se 
moviam quando em dobra espacial era uma visão trêmula, desconfortável e 
nem um pouco agradável. Ela se reclinou, manipulando os controles 
despreocupadamente, aproveitando o tempo de que dispunha. 

O computador da Hsaaja já exibia os sinais de identificação das três 
naves novas: os números de série e os códigos de classe. Eram naves 
klingon, sem dúvida. Eu realmente gostaria que o Comando parasse de 
comprar esses lixos voadores, pensou Ael. Mas o Comando não podia deixar 
de fazê-lo, como Ael bem sabia. O Rihannsu havia feito um acordo 
comercial com os klingons, que nada mais era que uma bainha refinada para 
cobrir uma espada afiada: uma ameaça de guerra se o Rihannsu deixasse de 
comprar um certo número de naves todos os anos. Era a mesma velha 
história, o mesmo velho ditado: "Contrate um assassino e estará bem servido 
pelo resto da vida." E os klingons, devido aos problemas econômicos que 
vinham enfrentando, esperavam apenas a desculpa de um tratado quebrado 
para justificar a invasão dos planetas afastados do Rihannsu. Por isso, 
ch'Ríhan cumpria sua parte no acordo, mais por medo do que por 
integridade. E a frota passou a ser composta de pobres e velhas Aves de 
Guerra caindo aos pedaços, por não mais serem fabricadas as peças 
sobressalentes necessárias, e naves klingons, cujas peças sobressalentes eram 
vendidas a preços extorsivos e apresentavam defeito assim que instaladas. 

Obsolescência pré-programada, pensou Ael com amargura, enquanto 
sua nave se aproximava da primeira nave da frota. Ou talvez seja verdade o 
boato de que o governo klingon contrata pelo menor preço,.. 

Mas a curiosidade venceu. Ela tocou o console, requisitando mais 
informações sobre os sinais de identificação. Surgiram nomes ao lado dos 



números. Arakkab, Kenek, Ykir. Ael fitou sua tela de dados: os nomes 
brilhavam em azul e negro, sem os correspondentes nomes rihannsu, nem 
quaisquer outras informações. Nunca uma nave rihannsu havia sido lançada 
ao espaço sem ser propriamente batizada. Isso seria terrivelmente de mau 
agouro, sem mencionar o insulto aos Elementos e à própria nave, que sem 
dúvida se vingaria da tripulação mais cedo ou mais tarde. 

A perturbação de Ael jamais aparecia em seu rosto. Mas já se fazia sentir 
na altura do estômago, como um punho cerrado. Um palpite inquietador a 
fez pedir ao computador que identificasse a nave que acabara de deixar. 

KL Ehhak, mostrou a tela de dados. 
E subitamente tudo ficou terrivelmente claro. Ael não precisava 

aproximar-se das outras naves, mas o fez para cumprir a rotina e não 
levantar suspeitas. Na aproximação final da primeira nave, descobriu 
exatamente o que já suspeitava: era uma nave de guerra nova em folha, da 
classe Ktinga, com símbolos klingon no casco. Antes mesmo de sair da 
Hjaasa e descer para o hangar, sabia exatamente o que iria acontecer àquela 
frota nas semanas seguintes. Ael receberia ordens de atravessar a zona neutra 
e entrar no espaço da Federação, iniciando uma guerra "klingon" com a 
Federação. Ela e sua frota, naturalmente, não sobreviveriam à experiência e 
assim estaria completamente fora do caminho do Senado. E enquanto os 
klingons e a Federação estivessem ocupados por meses, ou anos talvez, 
transformando uns aos outros em plasma, o Rihannsu estaria livre para 
cuidar de seus interesses. 

O quê? pensou Ael, enquanto o solicito e irritante comandante da 
"Arakkab" a recepcionava e a conduzia em sua visita pela nave; enquanto 
seu corpo fazia todos os movimentos apropriados, sorrindo ou rindo das 
piadas nervosas, ou fazendo comentários elogiosos sobre os novos (e 
ordinários) equipamentos. O que farão eles? Provavelmente atacarão ambos 
os lados. Procurarão melhorar a nossa pobre economia do modo mais 
direto e desonroso possível. Pilhando os mundos devastados pela guerra, 
recolhendo a carniça deixada tanto pelos klingons quanto pela Federação, 
como um sseikea atrás de um thrai, apanhando as sobras. Eles se 
aproveitarão da desorganização e desconfiança reinantes, usando-as para 
expandir e engrandecer o Império à custa dos dois inimigos. E quando um 
dos grandes poderes reduzir o outro à escravidão ou à impotência, então as 
novas vozes do Senado clamarão por guerra. "Derrubemos agora o 
vencedor, enquanto está fraco, " dirão eles. Mais guerra, mais mortes. 
Talvez até mesmo a vitória, mas, ó quão desonrosa e vil... 

A tensão em suas entranhas não diminuiu ao ser teleportada para a Ykir, 
com alguns dos oficiais da Arakkab, e recepcionada por outro comandante, 
de cuja face grosseira ela se recordaria mais tarde com mórbido prazer: 
aquelas pessoas mereciam as naves que tinham. O Fogo do alto e Terra sob 



nossos pés, pensou ela. Condenados, fracassados e rejeitados pelo 
Comando. Sem dúvida estão muito orgulhosos por terem recebido naves 
novas e uma missão. Aonde isso os levará? Pois a Intrepid está lá nos 
esperando com a Constellation e, pior ainda, o destróier Inaieu, e pior de 
tudo, a Enterprise. Mesmo na Bloodwing com uma tripulação qualificada e 
totalmente leal, ela tivera grandes dificuldades para sobreviver aos encontros 
com a Enterprise. E alguns de seus parentes não tiveram a mesma sorte. O 
que aconteceria a um bando lastimável como aquele: aparentemente todos 
recém-comissionados e incompetentes, em naves com nomes falsos? E por 
falar nisso, qual seria o seu próprio destino, numa nave cheia de mercenários 
já planejando traí-la, sendo que a própria nave tinha um nome falso. Nem 
toda a sua habilidade poderia salvá-la de uma nave cujo nome fora 
removido. Não se pode brincar com nomes. 

Ela atravessou a Ykir e depois a Kenek, terminando a visita 
apressadamente, sem que os rostos lisonjeiros, confusos ou maldosos à sua 
volta suspeitassem de nada. Posso esquecer a idéia de permanecer na 
Cuirass e sobreviver, pensou ela. Mesmo que conseguisse, o que aconteceria 
então? Seria capturada pela Enterprise ou uma outra naves, julgada e 
enviada de volta ao Império para sofrer uma morte vergonhosa e lenta, 
enquanto o Senado ria. Não, obrigada. Prefiro morrer a ter que passar por 
isso. 

Mas é exatamente isso que querem meus jovens amigos, não é? Acham 
que me prenderam em suas redes. Um suicídio honroso lhes seria muito 
conveniente. Minha morte em batalha também, ou uma execução 
humilhante. Talvez até mesmo pensem que eu preferiria me suicidar a ter 
que cumprir a desonrosa ordem de cruzar a zona neutra. Certamente minha 
honra estará em jogo, se eu vier a receber tal ordem. Ael então sorriu uma 
única vez num momento indevido, olhando para um feio painel cheio de 
circuitos na sala das máquinas da Kenek. Silenciosamente deu graças pela 
burocracia, pela primeira e única vez, por entravar o recebimento de suas 
ordens. Decidiu que ao retornar à Cuirass iria cuidar para que essas ordens 
permanecessem entravadas. 

— Hra'vae? - disse ela, simulando estar encantada, enquanto um 
suboficial lhe explicava (incorretamente) alguns detalhes sobre os novos e 
maravilhosos circuitos bélicos klingons. Ela estava pensando no novo 
equipamento da Bloodwing e sua raiva estava se tornando jocosa: seu estado 
de espírito mais perigoso, como Ael bem sabia. Ela não fez nada para mudá-
lo. Precisava tornar-se perigosa para enfrentar os próximos dias. Traição, 
pensou ela. Não posso suportar a traição... como eles bem verão. 

Finalmente, a visita terminou. Ael teleportou-se de volta à Arakkab e 
despediu-se efusivamente do comandante, desejando profundamente nunca 
mais ter que encontrá-lo novamente até que ambos tivessem deixado este 



mundo onde os Elementos são físicos. Entrou de novo na Hsaaja e partiu 
para a Cuirass, observando ao aproximar-se quão gasto estava o 
revestimento da parte inferior da nave e como ela parecia mal-conservada. 
No passado, isso a teria deixado escandalizada. Mas já não se preocupava 
mais com isso. Em breve nada daquilo importaria. 

Fez uma única coisa, antes de entrar no campo de ação dos sensores da 
Cuirass. Sob a proteção das telas defletoras da Kenek, utilizando um mínimo 
de potência, tocou um controle na Hsaaja e sentiu a leve oscilação da nave 
quando travas explosivas abriram uma pequena escotilha escondida. Ela não 
pôde ver o objeto, que estava camuflado pelo mesmo revestimento não 
detectável que recobria a Hsaaja, mas a sua tela encheu-se de dados, 
indicando o perfeito funcionamento dos propulsores da pequena sonda e as 
condições de seu minúsculo computador. Em aproximadamente uma hora, 
ela teria dado a volta na Kenek utilizando propulsores de manobra 
camuflados. Durante a vigília noturna das quatro naves, ela consumiria seu 
pequeno propulsor primário num único empuxo de um segundo em dobra 
oito. Tafv a encontraria, juntamente com a mensagem que levava, antes do 
término da noite da nave. 

Esse seria o princípio de tudo. 
Ael voltou à Cuirass para se preparar. 



Quatro  
 
O espaço ao redor de Sigma-285 do Triângulo, em termos claros, era 

muito sem graça. Nenhuma das estrelas da área tinha nome. E nenhuma 
parecia digna de ser nomeada, para dizer a verdade. Eram, de modo geral, 
um conjunto de anãs vermelhas em processo de resfriamento - pequenas 
estrelas do tipo N e R, do tamanho de Júpiter - e ocasionalmente uma 
claudicante estrela de "carbono", tipo S, com atmosfera de vapor de água. 

("Já perdendo o gás", comentou Uhura, olhando por cima do ombro de 
Spock para uma das descrições na tela.) Algumas das estrelas tinham 
planetas, mas estes também eram sem graça: apenas rochas nuas, onde 
poderia ter existido vida há milhares de anos, mas certamente não naquele 
momento. Não havia nada naqueles mundos que interessasse alguém, o que 
não deixava de ser conveniente, pois ali, às portas da zona neutra, não era 
um lugar muito confortável para se viver. 

O espaço era escuro, sendo difícil reconhecer os que se aproximavam, 
mas parecia um bom lugar para um encontro tranqüilo entre pessoas 
conhecidas. Foi essa a impressão que teve a Enterprise ao sair da dobra e 
deslizar ao largo da fraca gravidade da 285, estabelecendo uma longa órbita 
elíptica ao redor da estrela. Outras silhuetas, pouco iluminadas, saíram de 
suas órbitas e se aproximaram. Duas delas mantiveram-se à distância mínima 
para manobras de cinco quilômetros: a Constellation e a Intrepid, naves da 
mesma classe da Enterprise. A terceira manteve-se a dez quilômetros mas, 
apesar da distância extra, parecia do mesmo tamanho da Intrepid e da 
Constellation. Tratava-se de mais uma ilusão que somente o espaço escuro 
podia causar, pois a terceira nave era a Inaieu. 

A Inaieu, por ser uma nave estelar da classe destróier, era grande, 
construída para transportar muitas pessoas em viagens muito longas, sendo 
capaz de carregar mais potência de fogo e armamentos que quaisquer três 
naves reunidas, só por precaução. A Seção do disco era três vezes maior que 
o da Enterprise, as naceles tinham o dobro do tamanho e eram quatro: uma 
superior, duas laterais e uma inferior. O casco central da engenharia tinha 
quatrocentos metros de diâmetro e mil e seiscentos metros de comprimento. 
Como havia sido construída nos estaleiros da Frota Estelar em Deneb, voava 
sob registro denebiano, tendo recebido o nome do velho Rei Supremo de 
Deneb V que, segundo a canção, havia "se erguido e derrubado seus 
inimigos." Jim observava na tela da ponte aquela figura maciça, ameaçadora, 
graciosa, grande, brilhante e vermelha sob a fraca luz da 285, sentindo-se 
grato por tê-la a seu lado naquela missão, para o caso de aparecer algum 
trabalho pesado. 

— Quanto tempo falta, Sr. Spock? -disse ele. Spock ergueu os olhos do 
posto de ciências. 



— A reunião não deve começar em menos de vinte e cinco, vírgula, seis 
minutos, senhor. A capitã Rihaul, obviamente, já se encontra a bordo da 
Inaieu, o capitão Walsh está em trânsito numa nave auxiliar; o capitão Suvuk 
ainda não se teleportou. 

McCoy, de pé atrás do leme e observando tudo como sempre, ficou 
surpreso. 

— Nave auxiliar? Por que o capitão Walsh não se teleporta como todos 
os outros? 

Jim lançou um olhar divertido para McCoy. 
— É verdade. Você não conhece o capitão Walsh, não é mesmo? Vocês 

dois se dariam muito bem. Mike odeia o teletransportador. Peça-lhe que 
conte a respeito da ocasião na Terra em que ia para a Ópera de Sydney e em 
vez disso acabou materializando-se no porto de Baltimore. Ou, pensando 
bem, não peça nada. Ele vai lhe contar assim mesmo. 

McCoy deu um grunhido. 
— Pelo menos existem duas pessoas de bom senso nesta Frota maluca. 

Jim, tenho mesmo que participar dessa bobagem? Trata-se supostamente de 
uma reunião para planejar táticas e estratégias. Por que devo bagunçar meu 
estômago e minhas ondas cerebrais só para sentar lá e ficar ouvindo... 

— Sinto muito, Magro. Todos os chefes de seção devem estar presentes. 
É o regulamento. 

—... malditos planos de batalha de um lado e um exército inteiro de 
vulcanos super-lógicos do outro... Jim começou a rir. 

— Ah, Magro! A verdade sempre aparece, como posso ver... 
— Realmente - disse Spock, sem erguer os olhos do trabalho. - A idéia 

de uma nave estelar inteiramente tripulada por vulcanos, todos trabalhando 
perfeitamente bem sem um único humano para compensar o peso morto de 
sua lógica, intelecto e seriedade obviamente chocou o bom doutor, fazendo-o 
ter a desagradável sensação de que ele poderia deixar de ser necessário... 

— Cuidado, Spock - grunhiu McCoy. - Você precisa fazer um exame de 
rotina daqui a algumas semanas... 

Spock simplesmente ergueu uma sobrancelha divertida para McCoy, 
deixando claro o que pensava daquele comentário deselegante. Jim sentou-se 
novamente, olhando para além da Inaieu na tela em direção à Intrepid, que 
brilhava como um carvão em brasa. Já se passara uns dois anos desde que a 
primeira Intrepid havia colidido com a criatura em forma de ameba que 
vagava pelo espaço e que foi destruída pela Enterprise, graças a Spock. Os 
vulcanos guardaram o devido luto pelos muitos mortos, mas acharam que a 
homenagem mais apropriada seria uma nova nave estelar vulcana. 

Ela foi construída segundo o desenho padrão dos cruzadores de grande 
porte, mas com detalhes de construção tão melhorados que a Frota decidiu 
mais tarde adotar o desenho vulcano na reestruturação de todos os 



cruzadores de grande porte. Jim havia visto os planos e desenhos da Intrepid 
e os havia achado de surpreendente bom gosto - não apenas mais lógicos que 
os originais, mas muito mais agradáveis à vista e algumas vezes realmente 
belos. McCoy havia passado os olhos pelos planos, quase em silêncio, 
apenas comentando no final que os vulcanos pelo menos haviam feito 
banheiros mais espaçosos. Mas Jim havia notado que durante todo o tempo, 
McCoy havia soltado pequenos grunhidos que indicavam sua aprovação, 
mesmo não querendo admitir o fato. Mas de qualquer forma, ali estava a 
Intrepid propriamente dita, e quer isso fosse lógico ou não, Jim sentia-se 
feliz por vê-la. Seu novo capitão, Suvuk, era um almirante em vias de se 
aposentar que Jim queria muito conhecer: um veterano com décadas de 
experiência, do tipo que os terráqueos chamariam de herói, mas que os 
vulcanos diziam ter apenas cumprido seu dever. 

— Bela nave - disse ele. - Observe como reduziram o comprimento das 
naceles... Spock, eles tiveram que reduzir a potência em troca do peso que 
retiraram dali? 

— Eles aumentaram a potência em 55% antes de fazerem as alterações - 
disse Spock. - De modo que aqueles motores são cento e trinta e três por 
cento mais eficientes do que o melhor desempenho da Enterprise. Temo que 
o Sr. Scott possa estar se remoendo na mais feia de todas as emoções: a 
inveja... 

McCoy grunhiu de leve. 
— Podemos prosseguir logo com isso? - disse ele, contendo a respiração. 

-Tenho uma enfermaria para cuidar. 
— No momento, doutor, - disse Spock - estou aguardando uma última 

coleta de dados para minha pesquisa. Enquanto estivermos na Inaieu, o 
computador irá processá-los e nos fornecerá uma solução... 

— Aquela história das tempestades iônicas? 
— Afirmativo. 
As portas da ponte se abriram com um sibilo e o alferes Naraht entrou 

arrastando os pés, fazendo um som semelhante a blocos de cimento 
arrastados sobre um tapete. Jim sorriu. Ele sempre sorria quando via Naraht; 
era algo que não podia controlar. 

Naraht era um dos trinta mil filhos da última ninhada de Horta, a famosa 
criatura de silício proveniente de Janus VI. A Enterprise, no início de sua 
missão de cinco anos, foi chamada a Janus VI para exterminar um 
"monstro", terminando apenas por ferir e vindo depois a salvar o único Horta 
sobrevivente, que estava para se tornar "mãe" de toda a sua raça. Assim que 
saíram do ovo, os recém-nascidos cresceram rapidamente. Já estavam 
escavando túneis nas rochas minutos após o nascimento. Todos os trinta mil 
gerados atingiram a maturidade e alto nível intelectual em poucos dias-
padrão. 



Qualquer raça estranha como aquela, porém tão bem adaptável a 
criaturas tão "bizarras" quanto os hominídeos, atrairia naturalmente o 
interesse da Federação dos Planetas. Os Hortas, por sua natureza curiosa, 
retribuíram o interesse com interesse. Nada podia impedi-los de entrarem 
para a Federação. E quanto às formalidades políticas, qualquer criatura que 
conseguisse atravessar tão facilmente uma parede de rocha sólida, 
dificilmente seria contida pela burocracia. Nem bem três anos se passaram 
(e, em alguns casos, bem menos que isso) para que uma classe de Hortas 
recém-formados na Academia da Frota Estelar começasse a aparecer a bordo 
de naves estelares. 

Naraht fora enviado à Enterprise com altas qualificações, destacando-se 
entre os primeiros dez por cento de seu ano de formatura na Academia. 
("Ele" era uma aproximação; havia sido "arbitrariamente designado" ao sexo 
"orto-masculino tipo B-4A" em seu registro oficial na Frota, o que, segundo 
McCoy, era "só para encher lingüiça") O Horta havia se especializado em 
biomatemática, aquela ciência estranha considerada ramo tanto da psiquiatria 
quanto da mesofisica interativa. Isso o colocava, ao menos nominalmente, no 
departamento de McCoy. Mas tanto a engenharia quanto o departamento de 
química analítica o queriam, o que não era de se surpreender, já que os 
Hortas comem rochas, absorvendo e saboreando os elementos metálicos e 
silicatos nelas encontrados. Naraht podia morder um pedaço de qualquer 
metal ou mineral e, em questão de segundos, fornecer uma lista dos 
elementos constituintes, com a precisão especializada de um gourmet que 
identifica os ingredientes de um molho rose. 

Jim assistiu a querela entre os departamentos por Naraht com bom 
humor, sem se deixar envolver. A Enterprise fora feita para as entidades que 
nela navegam e não o contrário. Deixou que Naraht continuasse feliz em sua 
biomatemática, passando apenas a acompanhar seu progresso. Nesse Ínterim, 
Spock aparentemente considerou ilógico desperdiçar seu talento e o chamava 
frequentemente à ponte para consultá-lo. Jim não se opunha. Há muito havia 
confessado a si mesmo que nunca se cansaria de receber um sincero "Sim 
capitão" de alguém tão parecido com uma gigantesca pizza calabresa com 
porção extra de queijo. 

— Tenho os dados que pediu sobre os detritos meteóricos, senhor - disse 
Naraht para Spock, erguendo-se ao máximo, na melhor das tentativas de 
assumir a posição de "sentido". Atrás de si, Jim ouviu McCoy tentando 
reprimir o riso. Naraht era basicamente uma criatura horizontal e o máximo 
que conseguia se erguer era meio metro acima do chão. 

— Pode fazer seu relatório, Sr. Naraht - disse Spock, começando a 
digitar os dados no computador-biblioteca. 

— Sim, senhor. Em ordem de concentração: ferro-53, quarenta e cinco, 
vírgula, oito, zero por cento. Níquel-58, doze, vírgula, seis, um por cento. 



Chumbo-82, nove, vírgula, oito, oito, por cento. Mercúrio 201, nove, vírgula, 
quatro, seis por cento. Gálio-69, nove, vírgula, três, zero por cento. Ouro-
198, oito, vírgula, um um por cento. Samário-151, três, vírgula, um zero por 
cento. Ródio-101, um, vírgula, dois, três por cento. Paládio-106, zero, 
vírgula, dois, zero por cento. Irídio-193, zero, vírgula, três, zero por cento. E 
vestígios de neodímio, ítrio, estrôncio e tântalo somando zero, vírgula, zero, 
um por cento. 

Spock fitava de seu posto com grande interesse. 
— Sr. Naraht - disse ele. - Tem certeza dos dados referentes ao irídio? 
— Até a sexta casa decimal, senhor! Zero, vírgula, três, zero, quatro, um 

quatro, um dois, dois. 
— Isso são oito casas decimais, alferes - disse Spock, mas com tamanha 

brandura que fez McCoy fitá-lo com estranheza. 
— Oh, - disse Naraht. - Sinto muito, senhor! Pensei que o senhor 

gostaria de algumas a mais. 
— Gostar é uma emoção humana que geralmente não é característica dos 

vulcanos - disse Spock, na mesma voz branda. Jim escondeu seu próprio 
sorriso, observando que Spock não havia dito especificamente que ele não 
gostava de algumas coisas, às vezes. - Contudo, estou disposto a 
desconsiderar esse erro, mas só desta vez. 

McCoy olhou para Jim, que havia girado a cadeira em direção à tela para 
ter algo para fazer além de rir. O olhar de Magro dizia bem claramente: E só 
impressão minha ou Spock está caçoando do rapaz? Jim deu de ombros e 
tomou a prancheta de McCoy, fingindo estudá-la, enquanto a lição 
prosseguia às suas costas. 

— O entusiasmo pela ciência deve ser incentivado - dizia Spock. - Mas o 
entusiasmo na ciência deve ser evitado a todo custo. Ele atrapalha o 
julgamento e pode fazer com que deixemos passar observações valiosas. 
Procure evitá-lo 

— Vou me lembrar disso, senhor - disse Naraht. - Algo mais, senhor? 
— Não no momento, alferes. Dispensado. Naraht arrastou-se em direção 

à porta da ponte. 
— Sr. Naraht - disse Spock, quando Jim já imaginava poder voltar-se 

sem problemas. Ouviu, atrás de si, Naraht deter-se. 
— Senhor? 
— Bom trabalho, Sr. Naraht. Continue assim e ainda vamos fazer de 

você um cientista. 
— Senhor! 
— Dispensado 
Naraht entrou, com grande ruído, no elevador Spock voltou a trabalhar 

em seu posto, ignorando o olhar curioso de Uhura, McCoy e Jim. Magro não 
pôde se conter. 



— Sr. Spock, - disse ele impassivelmente, fingindo estar apenas 
ligeiramente curioso - Você cumprimentou o rapaz? 

Spock ainda estava tocando os controles e botões de sua biblioteca-
computador e por isso não ergueu os olhos. 

— Fiz uma avaliação precisa de seu desempenho, doutor. A avaliação é 
uma das coisas mais importantes para se manter um bom desempenho, como 
até mesmo o senhor deve saber. 

— Devo supor então, - disse Jim, também indiferente - que considera o 
seu desempenho satisfatório em termos gerais? 

— Oh, muito satisfatório, capitão. De fato, ele exibe muitas das 
tendências mais positivas dos jovens membros da sua raça humana, sendo 
isolada ou simultaneamente alegre, responsável, quase excessivamente 
obediente, educado, entusiasmado, respeitoso para com os superiores... 

— E provavelmente também econômico, corajoso, asseado e reverente - 
disse McCoy. - Em outras palavras, Sr. Spock, temos um genuíno "cadete 
espacial" conosco. 

— Abençoados sejam - disse Jim. - O que seria da Frota sem eles? 
— Mas a questão, Jim, é que Spock gosta dele! Dá para agüentar? 
— Conclusão duvidosa - disse Spock, deixando escapar um suspiro e 

deixando de lado o trabalho. - Doutor, o Sr. Naraht tem uma mente 
eminentemente lógica, o que não é motivo para surpresa, já que sua mãe 
também tinha. Se suas tendências emocionais... 

— Ahá! A verdade sempre aparece! - disse McCoy com júbilo. - É isso! 
Você gosta do rapaz porque conheceu a mãe dele, a Horta. E ela gostava de 
suas orelhas! 

Spock simplesmente ficou olhando para McCoy. Jim teve um acesso de 
riso. Infelizmente, o painel de Uhura escolheu aquele momento para emitir 
um de seus apitos mais estridentes. Ela colocou o transdutor de volta no 
ouvido, olhou para o vazio por um instante, então disse: 

— Capitão, é da Inaieu. Eles o aguardara 
Jim levantou-se do leme, ainda sacudido pelo riso. 
— Diga-lhes que estamos a caminho. Senhores, a defesa da acusação de 

nepotismo-por-associação terá que esperar um pouco. Uhura, chame a sala 
de transporte. 

— Não vamos na nave auxiliar? - perguntou McCoy, um pouco 
desapontado. 

— Sinto muito, Magro. Estamos atrasados. 
— Um dia desses, - grunhiu McCoy enquanto os três entravam no 

elevador -aquele maldito teletransportador vai falhar e nós vamos entrar 
bem. 

A Inaieu era, se isso fosse possível, até maior do que aparentava. Jim a 
princípio imaginou se algum erro de protocolo ou uma confusão de seu 



próprio chefe da sala de transporte o teria enviado para um compartimento 
de carga em vez de uma sala destinada à tripulação, pois o salão em que se 
materializaram parecia ter quase o tamanho de um pequeno hangar. Mas a 
oficial de transporte eyrena o fez lembrar-se de que não apenas as naves, 
mas também as pessoas, tinham tamanhos muito diferentes. 

Deneb era uma estrela grande, com mais de um planeta. Os klahas, a 
primeira raça de denebianos com os quais a Frota estabeleceu contato, 
viviam em Deneb V Essa era a espécie à qual a nomenclatura da Federação 
dava o nome de "denebianos". Mas os povos dos outros planetas - os 
eyrenos, os !'hews e os deirrs - também eram denebianos, não somente por 
compartilharem a mesma estrela. Os planetas dessa enorme estrela primária 
azul eram todos grandes, densos e tinham uma forte gravidade, para a qual as 
diversas raças estavam adaptadas. Por isso, a Inaieu havia sido construída 
para acomodar uma tripulação basicamente formada por denebianos, como 
aquela oficial de transporte eyrena. Ela era um representante característico 
de seu povo, parecendo-se muito com um elefante com oito pernas, corpo 
redondo, quatro trombas e sem cabeça: uma criatura corpulenta, forte e de 
pele dourada, para a qual as plataformas de transporte desenhadas somente 
para hominídeos eram pequenas demais para seus quase dois metros de 
diâmetro. 

Depois que todos se materializaram, ela saiu de trás de seu painel e fez 
uma reverência de saudação: um cumprimento denebiano, que parecia 
apenas um curvar de joelhos. 

— Capitão, senhores - disse ela. - Estão sendo esperados na sala 
principal de instruções. Querem ter a gentileza de me acompanhar, por 
favor? 

— Certamente, tenente - disse Jim, observando as divisas numa das 
quatro mangas. Observou também, com bom humor, que o uniforme 
consistia quase que exclusivamente daquelas quatro mangas. A tenente os 
conduziu para fora do salão, movendo-se rápida e agilmente. Isso era 
compreensível. As áreas comuns da nave eram mantidas a baixa gravidade 
para o conforto da tripulação de múltiplas espécies. 

— Os alojamentos pessoais têm maior gravidade? - perguntou Jim a 
McCoy. 

— Foi o que ouvi dizer. Eles precisam fazer malabarismos com as curvas 
de consumo de potência para que isso funcione. Mas a nave tem potência de 
sobra para gastar. 

— Não é brincadeira, gente - disse Scotty, espiando por uma porta 
aberta, ao passarem por uma das seis salas de máquinas da Inaieu. - Só um 
desses propulsores de dobra tem a metade do tamanho da Enterprise. 

Jim voltou-se para Scotty, que estava quase andando de costas, olhando 
avidamente para trás. 



— Deixe isso para depois, Scotty - disse ele. - Acho que podemos 
reservar algum tempo para você fazer uma visita. Temos que fazer as trocas 
rotineiras entre as bibliotecas das naves, de qualquer maneira. Você poderá 
então procurar o chefe de engenharia da nave e trocar cumprimentos. 

— E equações - disse McCoy. 
Scotty sorriu, um pouco encabulado, enquanto o grupo entrava no turbo-

elevador, que era aproximadamente do tamanho de uma nave auxiliar. A 
guia eyrena disse: 

— Convés dezoito. Baixa gravidade. 
O elevador partiu na horizontal, depois para cima, a uma velocidade 

razoável mas que fez Jim sorrir. Todas as raças denebianas, ao que parecia, 
eram amantes das grandes acelerações e velocidades às quais estavam tão 
bem adaptadas. Jim sentiu um leve calafrio ao imaginar qual seria a 
velocidade dos elevadores quando houvesse apenas denebianos na nave. Isso 
fazia parte da filosofia de vida dos denebianos. Nenhum denebiano andava 
se podia correr, nem seguia em dobra três se podia ir a oito. A vida era por 
demais interessante, diziam eles, para se passar por ela lentamente. E 
certamente também era muito curta: quem tem apenas seiscentos anos de 
vida, precisa aproveitar ao máximo! Por isso eles percorriam todo o espaço, 
metendo o nariz (aqueles que tinham nariz) em tudo e divertindo-se muito. 
Eram os maiores e mais felizes empreendedores da Galáxia e sem dúvida de 
grande auxilio para a Federação. Jim gostava muito deles. 

— Chegamos. Por aqui, senhores - disse a tenente eyrena, saindo 
rapidamente do elevador. Os quatro a seguiram, apressando-se um pouco, e 
ficaram aliviados quando ela virou à esquerda e apontou-lhes uma porta 
aberta. -Sala principal de instruções, senhores. 

— Muito grato, tenente - disse Jim, conduzindo seus oficiais para dentro. 
A sala principal de instruções, como ele suspeitava, era do tamanho de 

uma quadra de tênis. A mesa tinha aquele desenho muito sensato que os 
denebianos usavam quando lidavam com outras raças, com um grande e 
redondo espaço vazio no centro, onde ficavam os klahas, os eyrenos e os 
!'hews. Eles nunca se sentavam. As cadeiras e estrados ficavam do lado de 
fora da mesa, para os hominídeos, juntamente com os assentos côncavos 
para os deirrs. Desse modo, todos, quer tivessem a visão estereoscópica dos 
hominídeos, múltiplos olhos ou sensores térmicos, podiam ver uns aos 
outros. E naturalmente, todos utilizavam tradutores intradérmicos para que 
não houvesse problemas de compreensão. Pelo menos, não mais que o 
habitual... 

Todos os presentes se ergueram ou fizeram uma reverência para saudar 
Jim e seus companheiros que chegavam. Um dos presentes ergueu-se de seu 
assento côncavo com um ruído de sucção do qual Jim lembrava-se táo bem. 

Jim sorriu. 



— Nhauris - disse ele, estendendo a mão. - Você não mudou nem um 
pouco. 

— Nem você, seu bajulador - disse a capitã da Inaieu, deslizando em sua 
direçâo e estendendo um tentáculo para apertar o punho do amigo. Nhauris 
Rihaul era uma deirr, de Deneb IV; meia tonelada de algo que parecia couro 
molhado, cheio de rugas, papadas e reentrâncias, no formato de uma lesma 
que tinha quase aprendido a ficar em pé. Mas uma lesma de dois metros e 
meio de comprimento e um metro de meio de diâmetro. Havia uma fenda 
palpebral de múltiplas pupilas no local onde deveria estar a testa, se ela 
tivesse uma cabeça propriamente dita. Debaixo da fenda palpebral, havia 
uma abertura longa e vertical que correspondia à boca, sem lábios e 
aparentemente sem dentes, mas que Jim sabia não ser esse o caso. Debaixo 
da boca emergia uma coleção de tentáculos, desde os minúsculos até os da 
espessura de grossos cabos. Era por um dos pequenos tentáculos que Nhauris 
segurava o braço de Jim e o sacudia, numa imitação bem-humorada de um 
aperto de mão. 

— Jim, como vai você? 
— Estarei muito bem, capitão - disse Jim, usando a resposta de sempre - 

assim que você parar com isso! 
Ela parou, mas não sem antes emitir a borbulhante risada dos deirrs, que 

parecia um prenúncio de distúrbio estomacal. 
— Parece que está em grande forma. Capitão, tenho que me desculpar 

por solicitar que a reunião fosse realizada aqui. O local mais apropriado seria 
na Enterprise, já que ela é a nau capitânia desta operação. Mas acho que sua 
sala de instruções ficaria um pouco apertada. 

— Acho que tem razão - disse ele, olhando para os dois klahas, os três 
eyrenos e um ! 'hew no centro da mesa, cada um com quase a metade do 
tamanho de uma nave auxiliar. - Em todo o caso, vamos terminar as 
apresentações para podermos prosseguir com o trabalho. Capitã Rihaul, 
quero apresentar-lhe meu primeiro oficial e oficial de ciências, o Sr. Spock - 
Spock fez uma ligeira reverência - Meu engenheiro-chefe, Montgomery 
Scott; meu cirurgião-chefe, Leonard McCoy. 

— Sinto-me honrada, senhores, muito honrada - disse a capitã Rihaul, 
tomando cada um deles pelo braço, mas dispensando as sacudidas que 
reservara para Jim. - Bem-vindos à Inaieu. 

Ela os conduziu até a mesa. 
— Quero lhes apresentar meus oficiais: o primeiro oficial e chefe de 

ciências, Araun Yihoun; a cirurgiã-chefe Lahiyn Roharrn; a engenheira-
chefe Lellyn UUriul. E nossos convidados, do lado de fora da mesa, da 
Constellation... 

— Jim e eu já nos conhecemos, Nhauris - disse Mike Walsh, estendendo 
a mão para Jim calorosamente. - Da Academia. Depois servimos juntos na 



Excalibur, há muito tempo. Quando nos encontramos pela última vez? Foi 
naquela vez do M-5, não foi? Foi algo horrível, aquela máquina fora de 
controle... 

Com o canto dos olhos, Jim pôde ver que McCoy mostrava-se 
grandemente interessado. 

— Esta reunião está sendo muito melhor que a última - disse ele, 
medindo Mike de alto a baixo. No passado, Jim e seus colegas de classe 
costumavam caçoar de Mike dizendo ser uma boa coisa a Frota Estelar não 
usar mais os limites das antigas agências espaciais para altura máxima, caso 
contrário Mike jamais passaria da atmosfera. Ele tinha dois metros de altura, 
era magro, tinha cabelos cor de areia, pernas longas e um olhar que lhe dava 
a aparência de alguém que estava sempre fazendo cálculos de cabeça. E 
provavelmente era isso mesmo o que fazia. Mike tinha a fama entre os 
amigos de ser o maior apostador da Frota Estelar. Isso podia ter sido um 
grande problema, se ele não ganhasse sempre. Ninguém jogava poker como 
Mike Walsh, ao menos não duas vezes seguidas, mas as pessoas brigavam 
por um lugar na Constellation. Os registros de comando da nave, depois que 
Mike assumiu o posto, quase se igualavam aos da Enterprise no que se 
refere a perigo, audácia e sucesso. Mike não apenas escapava das 
mandíbulas abertas do fracasso, mas muitas vezes pisoteava-o com os 
próprios pés. Para Jim aquilo era muito fácil de compreender. Mike Walsh 
odiava perder tanto quanto Jim. E havia cuidadosamente se cercado de 
pessoas que pensavam da mesma forma. Era um bom modo de sobreviver 
numa galáxia perigosa. 

Mike apontou para seus oficiais: um terráqueo oriental e duas belas 
mulheres de olhar penetrante, uma delas tellarita. 

— Minha primeira oficial, Raela hr'Sassish, minha cirurgiã-chefe, Aline 
MacDougall, meu engenheiro-chefe, Iwao Sassaoka. 

— E eis aqui o capitão da Intrepid - disse Rihaul ao lado. - Capitão Kirk, 
permita-me apresentar-lhe o capitão Suvuk. 

— Senhor - disse Jim, fazendo uma curta reverência, não apenas porque 
os vulcanos não têm o costume de apertar as mãos, mas porque aquele era, 
afinal de contas, o homem que salvara quase trinta naves estelares e a vida 
de milhares de membros da Frota Estelar, ao entregar-se voluntariamente nas 
mãos dos klingons durante a sua última breve guerra contra a Federação. 
Essa guerra foi vencida em outra frente de batalha, em Organia. Mas Suvuk, 
mesmo após ter sido fisicamente torturado e submetido à sonda mental 
klingon. conseguiu escapar dos captores no interior da nave capitânia 
klingon Hakask, em Regulus. Ele danificou os propulsores de dobra da nave, 
derretendo os motores de empuxo, deixando diversos klingons inconscientes, 
feridos e alguns mortos pelo caminho. Copiou em cubos-lógicos tudo o que 
era de interesse na biblioteca-computador klingon e depois danificou os 



computadores. Finalmente, voltou para a recém-construída Intrepid numa 
nave auxiliar roubada dos klingons, bem antes que a restrição imposta pelos 
organianos aos klingons e à Federação tornasse suas armas muito poderosas 
para serem utilizadas. A Federação, mais tarde, concedeu a Suvuk a Medalha 
de Paz Pentares, com distinções extras por notável bravura. 

Mas não eram necessárias condecorações para se perceber o valor 
daquele homem. Jim já sabia através dos holos que Suvuk era bem mais 
baixo que Spock e mais magro, o que o deixou espantado pelo relato do que 
ele fizera na Hakask. Jim já não estava mais espantado. O que os holos não 
mostravam claramente era a forte personalidade que habitava aquele corpo 
aparentemente tão comum. Era algo que Jim suspeitava existir, sem nunca 
ter tido uma confirmação: um vulcano tão firmemente confiante em si 
mesmo que já não precisava ater-se mais que o desejado às convenções de 
seu planeta natal. A face era angulosa, contida e fria, como a da maioria dos 
vulcanos que Jim conhecera. Mas era também tranquila, de um modo que os 
vulcanos mais jovens apenas tentam imitar. Havia um pouco mais de rugas 
em torno dos olhos e da boca, uma quase preguiçosa inclinação dos olhos, 
uma aparência de descontração e relaxamento, apesar do corpo ereto, alerta, 
preparado porém controlado. É assim que Spock vai se parecer daqui a 
sessenta anos, pensou Jim. Espero viver até lá para poder confirmar... 

— Capitão - disse Suvuk. Jim surpreendeu-se novamente. Quem 
esperaria uma voz tão poderosa num corpo tio pequeno? Ele ergueu a mão 
na saudação vulcana. - Saudações em nome de meu povo e em meu nome. Já 
tivemos oportunidade de reconhecer sua contribuição à nossa causa no 
passado. Não seria especulação supor que sem dúvida o faremos novamente 
no futuro. -Voltou-se para Spock, Scott e McCoy. - Vida longa e próspera, 
Spock - disse ele. Spock ergueu a mão, retribuindo a saudação e o 
cumprimento. - O mesmo para os senhores, Sr. Scott e Dr. McCoy. Doutor, - 
disse Suvuk, abaixando a mão - li seu recente trabalho sobre o uso 
combinado do balanceamento enzimático e da crioterapia nas lesões do 
simulpericárdio vulcano. Permita-me cumprimentá-lo. Foi um trabalho 
preciso, abrangente e conclusivo. 

A expressão de McCoy estava tão serena que Jim sabia estar escondendo 
extrema surpresa, guardando-a para mais tarde. 

— Capitão, - disse McCoy - agrada-me saber disso. Tudo que preciso 
saber agora é se essa técnica irá funcionar tão bem na prática quanto o fez no 
papel e no laboratório. 

— Oh, quanto a isso, pode ficar descansado - disse Suvuk - pois a clínica 
T’Saien da Academia de Ciências de vulcano já a está utilizando em seus 
pacientes. Sei disso porque fui um deles, há alguns meses. 

McCoy ergueu uma sobrancelha. Foi o máximo que se permitiu 
demonstrar no momento, apesar de Jim suspeitar fortemente que o conhaque 



sauriano' correria solto na enfermaria quando voltassem. - Mas podemos 
discutir tais assuntos mais tarde - disse Suvuk. - Meu cirurgião-chefe 
também deseja conhecer mais a respeito. A síndrome tem sido um problema 
sério em nosso meio. Quero lhes apresentar meu cirurgião-chefe, Sobek, 
minha engenheira-chefe, T’Leiar, meu primeiro oficial, Sehlk. - Os oficiais, 
em seqüência, acenaram com a cabeça em cumprimento. O médico 
ligeiramente corpulento, Sobek; a esbelta T’Leiar, com seus olhos azuis e 
cabelos longos e negros; e Sehlk, um homem muito parecido com Suvuk, 
porém mais jovem: pequeno, de pele mais morena que os outros, com uma 
certa aura de vivacidade, sagacidade e prontidão, porém muito controlado. 

— Senhores capitães, caros seres, podemos nos sentar? O capitão Kirk 
certamente tem muito que discutir. 

Todos se sentaram. Jim ouviu Rihaul acomodar-se em seu assento 
côncavo com o bizarro ruído característico e teve novamente que reprimir o 
riso. Os deirrs não eram exatamente úmidos, sua pele lisa e lustrosa apenas 
parecia molhada e, em contato com algumas superfícies, agia como se o 
fosse. Rihaul já tinha reclamado muito tempo atrás, na Academia, onde Jim 
fora seu tutor de matemática, que os assentos de plástico fabricados pela 
Frota eram-lhe um suplício. Sentar-se neles invariavelmente produzia ruídos 
que quase todas as espécies consideravam embaraçosos e para erguer-se 
sempre precisava de auxílio mecânico ou de muitos amigos, devido à sucção 
causada pela concavidade dos assentos. Atualmente, Nhauris e Jim diziam 
brincando que ela somente havia se tornado capitão para poder sentar-se 
numa cadeira estofada. 

— Creio que o primeiro ponto a ser discutido - disse Jim - é um 
apanhado geral da situação estratégica. As táticas virão em seguida. - Spock 
entregou-lhe uma fita. Jim introduziu-a na mesa e a ativou. Os quatro 
pequenos holoprojetores. em. volta. da. mesa. acenderam-se, construindo um 
mapa tridimensional da Galáxia, cheio de pontos brilhantes representando as 
estrelas. O mapa girou, até que todos pareciam estar olhando através do 
disco da Galáxia e o foco ajustou-se sobre o braço de Sagitário: uma 
estrutura em forma de braço de espiral, com trinta mil anos-luz de 
comprimento e quinze mil anos luz de largura, compartilhado pela 
Federação, pelos romulanos e pelos klingons. De seu ponto de vista, o braço 
de Sagitário (ao menos para Jim) parecia-se com o continente norte-
americano; porém mostrando a América do Norte sem a maior parte do 
Canadá e mostrando os Estados Unidos limitados pelas Montanhas Rochosas 
a Oeste e por Oklahoma ao Sul. O Sol localizava-se na borda daquele espaço 
estrelado, perto de onde ficaria a cidade de Oklahoma. 

— Estamos bem aqui - disse Jim. O "continente" brilhante cresceu no 
cubo-mapa, até que o centro do cubo foi totalmente ocupado pela área que 
corresponderia ao sudeste norte-americano, correspondente ao México e 



Califórnia. - Os territórios da Federação, dos romulanos e dos klingons estão 
indicados de acordo com a legenda. - Três figuras disformes, assemelhando-
se a um grupo de amebas em luta, iluminaram-se em diferentes cores no 
campo estrelado: vermelho para os klingons, dourado para os romulanos e 
azul para a Federação. As fronteiras não eram muito regulares, excetuando-
se uma curvatura anormalmente lisa, quase no formato de um ovo cortado, 
onde o espaço azul envolvia parcialmente o espaço dourado. - Os territórios 
em litígio estão em laranja. - Havia muitos territórios alaranjados, tanto nas 
fronteiras entre o azul e o vermelho quanto entre o vermelho e o dourado, 
porém mais entre os dois últimos. - Este esquema inclui as últimas 
informações secretas que recebemos de nossos espiões infiltrados entre os 
romulanos e os klingons. Podem ver que há alguns conflitos acontecendo ali. 
A aliança entre os klingons e os romulanos parece estar com problemas, ou 
não corresponde ao que normalmente definimos como aliança. Isso nos dá 
uma primeira pista do motivo de termos sido enviados para cá, caros seres. A 
menos que a Frota tenha sido mais explícita com algum dos senhores do que 
foi conosco. 

Suvuk balançou a cabeça negativamente. W&lsh olhou para o teto. 
— Nunca os vi tão lacônicos - disse Rihaul. - Certamente há alguma 

confusão muito séria em andamento. 
— Realmente - disse Jim. - E por esse motivo devemos nos manter 

sempre em contato. Qualquer informação, qualquer idéia que nos ocorra no 
meio da noite, pode nos dar uma pista do que está para acontecer. Meu 
pessoal fez algumas pesquisas referentes aos mais recentes relatórios de 
espionagem romulanos. Estou lhes passando os dados para que os analisem e 
comentem. Se descobrirem qualquer coisa, qualquer idéia que lhes ocorra, 
não hesitem em me chamar. Tenho a intenção de manter essa operação bem 
flexível, pelo menos até que algo aconteça. Porque sabemos que algo irá 
acontecer. 

— Concordo plenamente, capitão - disse Suvuk. - Estamos aqui tanto 
para provocar o inimigo quanto para investigá-lo. Não se desperdiça um 
destróier num espaço vazio ou num espaço que se espera estar vazio. 
Querem que forcemos os romulanos a mostrarem as suas cartas, como diria o 
capitão Walsh. 

Jim olhou para Suvuk com uma surpresa cuidadosamente dissimulada. 
Suvuk lançou um breve olhar para Walsh. E impressão minha? pensou ele. 
Não, vulcanos não fazem piadas. Certamente não este aqui... 

— Sim senhor - disse Jim. - Tendo isso em mente, eis aqui nossa rotina 
de patrulha, conforme eu a concebi. Por favor, façam as sugestões que 
acharem necessárias. 

O mapa mudou novamente, tornando-se mais detalhado. A longa curva 
elipsóide que delimitava os dois espaços cresceu até tomar todo o cubo; as 



estrelas escassearam. 
— Aqui estamos - disse Jim. - Sigma 285 e seus arredores. Sugiro que 

nos espalhemos o máximo, não a ponto de prejudicar nossas comunicações, 
mas o suficiente para cobrirmos a maior área possível. 

— As naves estarão a aproximadamente duzentos anos-luz umas das 
outras -disse Walsh. 

— Certo. Os limites que imaginei para a área de patrulha, ao menos para 
começar, estarão definidos pela 218 de Perseu ao norte galáctico, a 780 de 
Áries ao sul e pela distância leste-oeste ao longo das linhas de 56 de Áries 
até a Jota de Andrômeda: cerca de meio grau galáctico. Desse modo, 
qualquer nave que necessitar de auxílio poderá obtê-lo em um dia ou uma 
hora, dependendo da situação. 

— A Inaieu deve ficar no centro do grupo - disse Rihaul - de modo que 
sempre contará com o mínimo tempo de resposta das outras naves. 

— Certo - disse Jim. - Era essa a minha intenção. Não pretendo manter a 
Enterprise como nave capitânea durante toda a operação. Primeiro porque 
ela será mais útil se estiver patrulhando com as outras e em segundo lugar, 
porque ela tem um certo nome entre os romulanos. Se permanecer sozinha, 
poderá chamar a atenção e atrair os romulanos, dando-lhes a oportunidade de 
deixarem escapar o que está acontecendo do outro lado da Zona Neutra; quer 
numa comunicação entre eles, quer comunicando-se conosco. Temos 
especialistas em códigos romulanos e na língua comum romulana em nossa 
nave esperando por essa oportunidade. E se houver confronto, faremos o 
possível para preservar e interrogar os sobreviventes... Se os romulanos se 
permitirem sobreviver. 

— Entendido - disse Suvuk. - Capitão, já designou os turnos de patrulha? 
— Eles estão sobre a mesa para que as examinem. As posições da força 

tarefa serão rodiziadas. 
— Vejo que a Enterprise estará à frente de nossa primeira passagem ao 

longo da Zona Neutra - disse Rihaul, olhando divertidamente para Jim, 
depois de estudar a tela à sua frente. - Bem, acho que dificilmente 
poderíamos invejá-lo, não é, capitão? É a sua campanha. Mas, por favor, 
deixe-nos algo para fazer. Nós também temos esses repentinos ímpetos de 
salvar a Civilização. 

— Capitão, - disse-lhe Jim, sorrindo - tenho um mau pressentimento de 
que esta operação dará a todos ampla oportunidade de satisfazerem tais 
ímpetos. Enquanto isso, darei a seu pedido toda a atenção que lhe é de 
direito... Algo mais, caros seres? Comentários? Sugestões? 

— Creio apenas ser lógico iniciarmos as patrulhas imediatamente - disse 
Suvuk. 

— É o que será feito, senhor. - Jim ergueu-se e os outros o imitaram. - 
Estão todos dispensados para seus comandos. Queiram permanecer apenas 



os capitães. Magro, - disse Jim para McCoy, acima do alvoroço, causado 
principalmente pela saída apressada dos denebianos, que pareciam estar 
fugindo de um incêndio - não precisa ficar, se não quiser... 

— Está brincando, Jim? - McCoy estava obviamente dominado pela 
vaidade. - Você ouviu o que aquele homem disse a respeito do meu... 

— Oh. Bem, se você se sente assim... 
Suvuk aproximou-se naquele instante, acompanhado do oficial médico, 

Sobek. 
— Capitão - disse Suvuk. - Queria me ver? 
— Apenas para deixar McCoy em sua companhia, senhor. Ele é tão 

reservado que, sem minhas ordens expressas, nunca se permitiria a vaidade 
de discutir a fundo um de seus próprios trabalhos. Na verdade, creio que ele 
adoraria conhecer sua enfermaria, em todos os detalhes. Por favor, 
acompanhe o capitão Suvuk, Magro. Não se preocupe conosco, nós 
esperaremos por você. 

Jim observou, divertido, os vulcanos afastarem-se com McCoy, 
conversando educada e rapidamente sobre termos médicos. Magro mal teve 
tempo de olhar para trás e lançar um olhar tipo "você-me-paga-por-esta" 
para Jim, antes de ser levado para fora da sala. 

— Spock - disse Jim brandamente ao vulcano, que estava atrás dele 
observando com seriedade todo o desenrolar dos acontecimentos. - Não tive 
tempo de lê-lo. O trabalho de McCoy era mesmo assim tão bom? 

Spock olhou-o de soslaio. 
— Depois de corrigidos os erros de gramática, - disse ele - era bom, sim. 

Mike Walsh aproximou-se de Jim, com seu velho olhar de quem faz cálculos 
mentais. 

— Que tal, Jim? Tem algumas horas livres para um jogo de poker esta 
noite? 

— Não - disse Jim, com firmeza. - Mas aposto vinte créditos que não 
será capaz de vencer o campeão de xadrez de nossa nave jogando sem a 
rainha. 

— É mesmo? Feito. Quando começamos? 
Jim olhou para Spock, olhou para a porta, ergueu uma sobrancelha. 

Spock lançou-lhe um olhar inquiridor, inclinou ligeiramente a cabeça, 
afirmativamente, e dirigiu-se para o elevador e para os transportadores. 

— Agora mesmo - disse Jim. - Venha, ajude-me a colocar Nhauris de pé. 
— Dêem o fora daqui, vocês dois! 
— E perigoso ficar entre uma capitão e sua nave. Obviamente esta 

cadeira não está fazendo um bom trabalho... Puxa, capitão, acho que andou 
ganhando uns quilinhos! 



Cinco  
 
Segundo a antiga tradição militar rihannsu, os melhores comandantes 

eram também os mais irritadiços. Normalmente, Ael evitava esse tipo de 
comportamento. As teatrais e extremadas explosões de raiva de alguns de 
seus próprios comandantes a convenceram de que jamais gostaria de servir 
sob o comando de alguém assim num momento de crise. A emoção fingida 
facilmente podia tornar-se real. 

Naquele instante, porém, ela pôde aproveitar a velha tradição em 
benefício próprio. Não tinha voltado de sua visita à frota realmente irritada, 
mas aparentava aborrecimento e mal-humor ao retornar à ponte. T’Liun 
percebeu imediatamente e mostrou-se extremamente solícita, perguntando-
lhe as condições das outras naves. Ael - vendo claramente que a intenção de 
t'Liun era descobrir o motivo do mau-humor e explorá-lo de alguma forma - 
disse-lhe o que pensava das outras naves e dos klingons que as haviam 
construído e das tripulações rihannsu que as estavam estragando, nos 
mínimos detalhes. O desabafo deu-lhe grande satisfação, permitindo que Ael 
fizesse grande alarido e descarregasse um pouco da própria tensão, fazendo 
t'Liun suspeitar ser exatamente aquela a sua intenção, porém pelos motivos 
errados. 

Em seguida, Ael saiu dali furiosamente, fazendo grande estardalhaço por 
toda a nave, repreendendo os oficiais juniores pelo mau estado de 
conservação do equipamento que, de modo geral, estava em boas condições. 
Noite a dentro, ela vasculhou os corredores da nave, examinando tudo e 
aterrorizando a equipe fora de turno. O efeito produzido foi perfeito. Olhares 
raivosos a seguiam, profundamente incomodados. Ao escutar às escondidas 
no intercomunicador da nave, depois de ter supostamente se recolhido para 
dormir, Ael ouviu muitas referências a seus ancestrais e hábitos, que fizeram 
com que elevasse um pouco o conceito que tinha da criatividade dos 
membros da tripulação. Ael divertiu-se muito, sentindo-se aliviada por 
extravasar a energia. E, mais importante de tudo, viu que ninguém percebeu, 
nem prestou atenção ao curto intervalo de tempo que passou inspecionando 
um determinado cabo de circuito, inspeção essa que a deixou externamente 
carrancuda, mas internamente muito satisfeita. Ael dormiu tarde, na cabine 
iluminada pela luz das estrelas, agradecendo aos ancestrais. Especialmente 
ao mais próximo deles, seu pai, por tê-la feito passar quase três meses 
desmontando e montando a sua própria velha nave de guerra, sistema por 
sistema. 

Pela manhã, fez seu plano avançar mais um passo. Convocou t’Liun, 
tr'Khaell e outros oficiais seniores e os instruiu a realizarem uma completa 
verificação de todos os sistemas da nave. Os oficiais, não gostando da 
perspectiva de terem que realizar um trabalho de muitas semanas nos poucos 



dias que ela lhes deu, fizeram o melhor possível para convencer Ael de que 
os sistemas estavam em perfeitas condições de funcionamento. Ael pareceu 
aquiescer, por um breve instante, preparando o terreno para uma explosão de 
raiva que nem mesmo o pior de seus antigos comandantes teria aprovado 
quando, mais tarde naquele mesmo dia, ao receberem uma mensagem do 
comando, o painel de comunicações de t’Liun entrou em sobrecarga e 
explodiu. 

Ael vinha se contendo desde o dia anterior. Pôde então extravasar as 
emoções, resgatando alguns dos selvagens e elegantes palavrões antigos para 
incompetência que seu pai usou no dia em que ela esqueceu de fechar os 
portões da fazenda e trezentos hlai fugiram para a plantação. Ela enfureceu-
se, ficando com a face afogueada, num tom bronze-esverdeado escuro (foi 
um efeito inesperado, pois ainda corava de vergonha ao lembrar-se da 
reprimenda que ouvira, mas oportuno, pois fez a raiva parecer mais 
autêntica.) Ordenou que todos fossem encarcerados, depois mudou de idéia: 
isso seria bom demais para eles. Iriam trabalhar durante todo o turno habitual 
e mais turnos extras, até completarem a verificação dos sistemas que ela 
havia requerido anteriormente. Mas ninguém deveria tocar no painel de 
comunicações amaldiçoado-pelos-Elementos, que fora praticamente 
destruído pela manipulação de t'Liun. Quem podia saber quais seriam as 
ordens transmitidas pelo Comando? Iriam enviar-lhes uma mensagem 
dizendo: "Sinto muito. Perdemos a última instrução"? Ela faria t'Liun ter 
esse "grande" prazer. Essa seria sua recompensa. Mas, enquanto isso, seria 
melhor que alguém lhe trouxesse uma mala de ferramentas e o restante 
sumisse de sua vista e procurasse algo para fazer, antes que ela teleportasse 
todos para o meio do espaço, só com a roupa de baixo. Fora daqui, todos! 

Depois disso, quando todos deixaram a ponte, com exceção de um ante-
centurião atemorizado demais para erguer a cabeça ou proferir uma única 
palavra, Ael deitou-se sob o console do painel de comunicações e 
silenciosamente invocou o quarto nome de seu pai, rindo interiormente como 
louca. Talvez eu esteja louca, por tentar fazer isso aqui funcionar, pensou 
ela, ao desligar toda a força do painel para que nenhum dos equipamentos de 
escuta que t'Liun havia instalado pudessem funcionar. Mas como poderia 
ficar aqui sem fazer nada? Não. A velha thrai ainda tem algumas mordidas 
sobrando... Ael gentilmente retirou um sólido-lógico de seu engate de 
cristal, segurando-o delicadamente como se fosse uma jóia. Seu equipamento 
incluía uma fonte de força portátil, que ela prendeu ao sólido e ao painel, 
ativando apenas as funções de programação. 

Reprogramar o sólido-lógico, no qual estava gravada a identificação da 
nave, era um trabalho delicado mas não demasiadamente difícil. Durante 
todo o serviço, ela lembrou-se carinhosamente do pai. Ael, dissera ele, 
haverá um dia em que você não terá tempo para rodar o programa para ver 



se ele funciona. Ele vai ter que estar certo na primeira vez, ou vidas se 
perderão e a responsabilidade cairá sobre a sua cabeça quando tiver que se 
apresentar diante dos Elementos no final. E provavelmente muito antes 
disso, também. Refaça esse trabalho. E acerte na primeira. Ou vai passar o 
dia trabalhando nos estábulos, amanhã... 

Ela se sentou, com o pequeno teclado no colo, digitando números e 
palavras, pensando a respeito da responsabilidade... por vidas não apenas 
perdidas, mas prestes a serem desperdiçadas. É cruel, muito cruel. Não sou 
uma assassina... Mas o Comando me enviou aqui como prisioneira, para 
apodrecer ou morrer. Que dever tenho para com esses idiotas? Eles não me 
juraram lealdade e nunca o fariam. São meus carcereiros, não minha 
tripulação. Certamente não existe nada de errado em se fugir da prisão. 

Mas eu fiz o Juramento, há muito tempo, pelos Elementos e por minha 
honra, de que seria uma boa líder para minha tripulação e que a guiaria em 
segurança. Isso significa que tenho que cumprir meu dever para com eles, 
mesmo que me traiam?... 

Elevar o pensamento aos Elementos não trouxe a Ael nenhum auxilio 
claro. Isso não era de se surpreender, estando ali no frio espaço, muito 
distante da terra, onde a água e o ar estavam congelados e tão inertes quanto 
qualquer rocha. O único elemento com que geralmente tinha contato era o 
fogo: as estrelas incandescentes e a combustão de matéria-antimatéria nos 
motores da nave. Ael sempre achava aquilo muito apropriado, pois sabia que 
o seu elemento era companheiro do fogo: o ar. E seu domínio eram os 
instrumentos que cortavam esse elemento: as armas, as palavras, as asas. 
Mas mesmo a lembrança daquela simetria tranquilizadora não lhe trouxe paz 
naquele instante. A lealdade, a melhor parte da Paixão Soberana, pertence 
ao fogo: se neles houvesse ainda que fosse uma pequena chama viva, eu a 
serviria com alegria. Eu os salvaria se isso estivesse a meu alcance. Mas 
não há nenhuma chama. 

Além disso... havia uma questão mais importante. Ela parou por um 
instante, sentada no chão da ponte em silêncio, olhando para além das 
paredes. Havia a questão das muitas vidas que se perderiam, dentro e fora do 
Império, se o terrível projeto em andamento na estação de pesquisa de 
Levaeri V fosse completado. Milhares de vidas, milhões. O Império inteiro 
seria varrido por rebeliões, guerra e devastação, e estas se espalhariam por 
toda a Federação e pelo território klingon Ela pouco se importava com os 
klingons. E importava-se menos ainda com a Federação, porém isso talvez se 
devesse à guerra fria que vinham travando por todos aqueles anos. Ainda 
assim, eram vidas. 

Além do mero horror da guerra havia uma questão ainda mais profunda. 
Quando se perde a honra e a confiança torna-se uma coisa inútil, de que vale 
a vida? Era isso que ameaçava o espaço e o próprio Império. Um Império 



que outrora considerava a honra uma virtude... mas que já não mais o fazia. 
Ela podia sentir na pele o que significava essa ausência, estando presa 
naquele lugar onde ninguém era digno de confiança ou respeito. Ael sentia 
profunda amargura por essa perda. Mesmo a lembrança de que ainda 
existiam pessoas dignas de confiança e que Tafv e sua antiga tripulação 
viriam resgatá-la não era suficiente para fazê-la sentir-se melhor. Sempre 
vivera numa redoma, apesar de todas as suas feridas e batalhas desesperadas. 
Aquela longa viagem tinha lhe aberto uma ferida da qual nunca se 
recuperaria. A única coisa que podia fazer era certificar-se de que ninguém 
teria que sofrer o mesmo. 

E ela somente poderia fazê-lo sacrificando a tripulação da Cuirass em 
seu estratagema. A possibilidade de que conseguissem de alguma forma 
informar o Comando do que estava para acontecer era grande demais para 
que ela pudesse poupá-los. Mas ao eliminá-los, Ael estaria se tornando 
culpada do mesmo tipo de traição que tanto desprezava. E com bem menos 
justificativas (se é que elas existiam), pois ela conhecia os antigos costumes, 
a honra e a nobreza. Não havia nada que justificasse o derramamento do 
sangue de sua própria tripulação, mesmo tendo sido traída por eles. Ael 
carregaria para sempre a culpa do assassinato e mais cedo ou mais tarde 
pagaria o preço do sangue do modo mais íntimo possível: com sua própria 
dor. Era assim que o mundo dos Elementos funcionava: o fogo bem utilizado 
aquecia, caso contrário, queimava. Só lhe restava aceitar voluntariamente a 
culpa das mortes ou rejeitá-la, ignorando a responsabilidade e prolongando a 
vingança dos Elementos. 

Lembrou-se do pai olhando tristemente para o hlai que Ael não fora 
capaz de apanhar. O animal havia entrado no bosque e estava caído entre as 
folhas. Fora atacado por um hnoiyika, que lhe abriu o peito e o deixou 
sangrar até morrer. Ael ficou olhando para o hlai com um misto de horror e 
fascínio, vendo os insetos rastejando para dentro e para fora das feridas, da 
boca e dos olhos. Nunca havia visto nada morto antes. 

— E por isso que devemos preservar a vida - dissera seu pai, com a raiva 
cuidadosamente controlada. - A morte é algo detestável. Não permita a 
destruição de algo que nunca poderá restaurar. - E ele a obrigara a enterrar o 
hlai. 

Ael ergueu os olhos e suspirou, lembrando-se de quão estranhas lhe 
pareceram aquelas palavras, vindas de um guerreiro como seu pai. Mas, 
naquele instante, muito tempo depois, elas começavam a fazer sentido... e 
ela riu novamente, de si mesma, silenciosa e amargamente. Estando prestes a 
cometer muitos assassinatos, finalmente começava a entender... 

Evidentemente já estou começando a pagar o preço, pensou ela. Muito 
bem. Aceito a culpa. E voltou sua atenção ao trabalho, enterrando a 
lembrança da maldita tripulação no fundo do coração enquanto programava 



o sólido-lógico para o ato de traição que estava prestes a cometer. Para 
começar, tirou um outro sólido-lógico do bolso, conectando-o ao primeiro e 
à pequena fonte de força. Num instante, copiou o conteúdo do primeiro 
sólido no segundo. Em seguida, depois de guardar a duplicata no bolso, 
voltou a trabalhar no sólido original. Fez uma mudança aqui, outra ali, 
programando-o para entrar num laço infinito em determinado ponto, recusar-
se a responder num outro e fazer diversas coisas diferentes ao mesmo tempo 
em outro, dependendo do que viesse a surgir nas telas da Cuirass. Por fim, 
escondeu todas as mudanças sob um código de chamada, para que t'Liun não 
percebesse nada de estranho e, mesmo que uma verificação viesse a ser 
realizada, nada fosse detectado. 

Estava feito. Entrou novamente embaixo do painel, recolocou o sólido-
lógico no engate de cristal, colocou a tampa e limpou o local 
despreocupadamente. Aquele painel não iria mais receber nenhuma ordem 
do Comando. Se uma mensagem chegasse, o painel automaticamente 
enviaria um sinal acusando o recebimento e apagaria a mensagem, sem 
avisar o oficial de comunicações. E também faria outras coisas, como a 
tripulação viria a descobrir mais tarde, para sua desgraça. 

Ael ergueu-se e deixou a mala de ferramentas no chão, para que outra 
pessoa a guardasse. Isso estava de acordo com o papel que estava 
representando naquele momento, apesar de contrariar seus instintos naturais 
de limpeza. Passou pelo aterrorizado antecenturião, ao caminhar até o 
assento central, e pediu-lhe que chamasse t'Liun à ponte. Avisou que iria 
para seus alojamentos e que se alguém a perturbasse estaria se arriscando a 
deixá-la extremamente irada. Deixou a ponte, caminhando majestosamente 
até sua cabine. Nos corredores, os membros da tripulação que cruzavam com 
ela evitavam o seu olhar. Ael não se importou nem um pouco. 

Acomodou-se em seu alojamento e ficou esperando. 
Não teve que esperar muito. Estava quase torcendo para que TafV 

esquecesse uma vez a honra e atacasse durante a noite da nave. Mas estavam 
no meio do turno diurno, quando seu computador pessoal ligado ao sólido-
lógico que ela copiara passou a mostrar repetidamente a identificação de 
uma nave. Desconectou o sólido do computador e o guardou no bolso, 
passando os olhos pela cabine despojada e escura. Não tinha necessidade de 
nada que havia ali. Calmamente e sem pressa, dirigiu-se para a engenharia. 
A sala das máquinas propriamente dita estava sendo operada apenas pelo 
pessoal de rotina. Ergueu o braço, numa saudação despreocupada, e seguiu 
para onde estava a Hsaaja. Quando as portas do convés secundário 
fecharam-se atrás dela, as sirenes de alarme começaram a emitir seu terrível 
guincho. Alguém na ponte tivera contato visual com outra nave na área. 
Tranquilamente, sem olhar para trás, Ael entrou na Hsaaja, selou o 
compartimento e ligou a força. Provavelmente o pessoal da ponte já devia ter 



percebido que as telas não estavam funcionando. 
— Khre 'Riov t Rllaillieu urru Oira! - a voz de t’Liun soou no sistema de 

alto-falantes, repetidas vezes. Mas Ael nunca mais pisaria na ponte da 
Cuirass novamente. O grito foi se silenciando aos poucos, à medida que o ar 
era expelido da área de pouso. Ael ergueu a Hsaaja com os jatos inferiores, 
manobrou-a na direção das portas abertas, que estavam livres de qualquer 
interferência da ponte. Rumou para o espaço, seguindo para baixo e para 
trás, fora do campo de tiro de qualquer Ave de Guerra não modificada. A 
Cuirass foi sacudida acima de Ael por leves rajadas de phasers das quais não 
podia se defender. O espaço distorceu-se e brilhou ao redor da Cuirass. Ael 
mergulhou no espaço alternativo, atingido dobra espacial e afastou-se 
rapidamente. 

Ergueu os olhos, com raivosa alegria, para a segunda Ave de Guerra que 
a recebia com as portas da área de pouso abertas. Ligou os propulsores 
iônicos da Hsaaja, voando como uma flecha para casa, para a segurança e 
para a guerra. 



Seis  
 
— Como está o foco, Jerry? 
— Hmm, não vejo diferença, Venha cá. Troque de lugar comigo. 
Essas foram as primeiras palavras que Jim ouviu pela manhã ao passar 

pelo setor de recreação, atrás de uma xícara de café e de Harb Tanzer, o 
chefe do setor. Mas esqueceu-se, por um momento, do que viera procurar e 
parou no meio do salão. O local estava apinhado como sempre. O turno 
gama havia terminado o trabalho seis horas antes, mas ainda continuavam 
jogando. E o pessoal do turno Delta logo começaria a aparecer, à medida que 
fossem substituídos pelo turno Alfa. Jim estava no turno Alfa, assim como 
todos os chefes de departamento das diversas naves, para facilitar as 
reuniões e a comunicação. Por esse motivo, ficou um pouco surpreso ao 
encontrar Uhura, que parecia bem acordada e disposta, deitada no chão, com 
metade do corpo para dentro do console de controle da plataforma 
holográfica e mexendo em algo lá dentro. De pé ao lado do console estava o 
tenente Freeman do departamento de ciência da vida, fazendo rápidos ajustes 
e franzindo a testa para os resultados que vinha obtendo. 

— Como está agora? 
— Não. Vamos, Nyota, deixe que eu faço isso. 
— Está indo para a ponte? - disse uma voz às suas costas. Jim voltou-se. 

Lá estava Herb Tanzer, com duas xícaras de café, oferecendo uma delas a 
Jim. 

— Você lê pensamentos? - perguntou Jim, tomando cuidadosamente um 
gole. 

— Não. Deixo isso para Spock. - Harb sorriu. - Os vulcanos podem 
achar que estou infringindo seus direitos. Ou posso ter problemas com os 
sindicatos deles ou coisa parecida. Os vulcanos têm sindicatos? 

— Só por correspondência - disse Jim, tomando outro gole de café, 
observando com satisfação o modo ruidoso com que Harb sorvia o seu. - O 
que esses dois estão fazendo? 

— Vim ver se descobria. Estão aqui desde a metade do turno delta. 
Uhura acordou cedo e deve ser o meio da noite para Freeman... 

— Isso pode esperar. Estava procurando por você. Também acordou 
cedo, por falar nisso. 

— Estava falando com os computadores, é só. Verificando o nível de 
eficiência da tripulação. 

— Você realmente lê pensamentos. 
— Não. Apenas cumpro minha função. 
— Como estão eles? Harb deu de ombros. 
— Estão bem, capitão. O tempo de resposta às ordens é excelente e 

muito preciso. A tripulação, de modo geral, está calma, confiante, sem 



preocupações. Eles confiam que você os conduzirá nesta missão sem grandes 
problemas. 

— Queria ter a mesma confiança. 
— Devia ter. 
— É o que McCoy sempre me diz... 
— Sim. Eu vi aquele jogo. Jim, a análise do computador não mostra 

nenhum departamento a bordo desta nave com sinais de ansiedade acima de 
+ 1. É do desconhecido que eles têm medo. No caso, trata-se apenas de 
romulanos. 

— Apenas... - Jim olhou para Freeman, que estava se deitando embaixo 
do console, e para Uhura, que estava ajustando os controles na parte de cima. 
-Oh, bem. Como estão as outras naves? 

— A Constellation está bem. Randy Cross, o oficial de recreação, diz 
que estão como nós: mais-um, e ocasionalmente mais-um-vírgula-cinco. Por 
falar nisso, por que chamam o capitão Wilsh de "Mike, o grego"? Pensei que 
fosse irlandês ou coisa parecida. 

— É uma referência a uma velha lenda da Terra, eu acho. Os gregos 
inventaram a democracia ou o handicap nos jogos, não me lembro qual. - 
Harb sorveu ruidosamente outro gole de café. - Mas, por favor, faça uma 
investigação e descubra se há alguma aposta correndo por lá. 

— Certamente, capitão. Está querendo um pouco de ação? 
— Sr. Tanzer! Está me acusando de ser um apostador? 
— Oh, isso nunca, senhor. 
— Acho bom... E quanto aos vulcanos? 
— Bem. A Intrepid não possui um departamento de recreação 

propriamente dito, apesar de terem um salão de recreação igual ao nosso. A 
recreação é responsabilidade do departamento médico e prescrita quando 
necessário. Mas Sobek me disse que ninguém tem necessitado disso. Estão 
todos no nível de equivalência típico dos vulcanos: por volta de mais-zero-
vírgula-cinco. A Inaieu entretanto... 

— Acho que estão se divertindo muito lá. Eles adoram encrenca. 
— Estão todos entre mais-zero-vírgula-cinco e mais-zero-vírgula-sete. 

Jim olhou para Harb, preocupado. 
— Estão se divertindo demais. 
— Não, se levarmos em conta que são denebianos. Os deirrs geralmente 

são os mais nervosos. Mas nem mesmo eles estão muito preocupados. 
Jim agradeceu silenciosamente por Rihaul ser uma deirr. Capitães 

nervosos geralmente são mais capazes de manter sua tripulação com vida. - 
Mesmo assim, algo precisa ser feito para subir um pouco esse nível. Vou 
falar com Rihaul, apesar de que você já respondeu todas as perguntas que eu 
iria fazer à capitão. - Jim olhou para o cronômetro da parede. - Ainda faltam 
dez minutos. Até que vale a pena acordar cedo... - Ele desviou a atenção. - O 



que esses dois estão fazendo? 
— Muito bem. Tente agora - soou a voz de Freeman, um pouco abafada 

pois estava com o rosto e os ombros embaixo do console. - Ponha a primeira 
fita. 

Uhura apanhou uma fita em cima do console, inseriu a fita e apertou um 
dos controles do console. Imediatamente o palco holográfico se acendeu, 
fazendo aparecer a figura de um homem sentado e outro em pé a seu lado. 
Ambos pareciam amargurados. 

— Eu podia ter sido alguém na vida! - disse o primeiro homem, com 
raiva. - Eu podia ter sido um lutador! 

— Não. A outra - disse Freeman, embaixo da máquina. Uhura retirou a 
fita e os dois homens desapareceram. 

Jim compreendeu o que se passava. 
— Harb - disse Jim. - Esse é o tripulante que estava reconfigurando todo 

aquele material de arquivo e exibindo-o nos canais da nave à noite? Pensei 
que estivesse no departamento de ciência da vida. 

— Xenobiologia - disse Harb. - Mas esse é seu hobby. É bastante útil. Os 
dados haviam sido digitalizados e estavam disponíveis para exibição em 
duas dimensões por muitos anos, mas ninguém havia pensado em 
reconfigurá-los para 3-D e som ambiente. Freeman, entretanto, adora tudo 
que foi feito antes de 2200. Passou quase três meses tentando fazer o 
programa de processamento de imagens funcionar direito, mas desde que 
começou, já aumentou a biblioteca de holos-de-entretenimento em quase dez 
por cento. Ele me disse ontem que queria aperfeiçoar o programa para poder 
reconfigurar alguns dos velhos dramas vulcanos e enviá-los para a Intrepid. 

Jim deu um passo em direção ao console, seguido por Harb, observando 
o que acontecia juntamente com vários outros tripulantes curiosos. 

— Capitão - disse um deles, embaraçando vários tentáculos em sinal de 
respeito. - Descansou bem? 

— Muito bem, Sr. Athendë - disse Jim, distraído. - Como vai o 
seminário de apreciação musical da tenente Sjveda? 

— Ainda estamos no período clássico, senhor. Beethoven, Stravinsky, 
Vaugham Williams, Barber, Lennon, Devo. Minha cabeça dói. 

— Aposto que sim - disse Jim, imaginando onde os sulamidas, que 
pareciam um emaranhado de tentáculos com um monte de olhos, achavam 
que ficava sua própria cabeça. - Não exagere, Sr. Athendë. Vá aos poucos. 

— Aqui está - disse Uhura, introduzindo outra fita no receptáculo e 
apertando o controle. Por um segundo, nada parecia acontecer no palco. 
Então, um som começou a encher o ar. Na plataforma surgiu lentamente uma 
estrutura retangular azul, com portas e uma luz brilhante no alto, que 
iluminava o que pareciam ser as palavras inglesas POLICE PUBLIC CALL 
BOX, impressas no painel frontal acima das portas. Houve uma pausa, na 



qual tanto o barulho quanto as luzes brilhantes foram interrompidos. 
Então, uma das portas da estrutura se abriu. Jim achou engraçado ver o 

hominídeo, de aparência bastante terrena, espiar para fora e olhar em volta 
com grande interesse. Um sujeito de cabelo encaracolado, com uma jaqueta 
vinho, olhos brilhantes e penetrantes, e um sorriso inocente como o de uma 
criança. 

— Perdão, senhor - disse o homem alegremente com um sotaque 
britânico, parecendo olhar diretamente para Jim - Mas estamos em 
Heathrow? 

Meu amigo, você errou mesmo o caminho! foi a primeira coisa que Jim 
pensou. 

— Harb, - disse Jim - esse homem está contente no departamento de 
xenobiologia? 

— Muito. 
— É uma pena. Com um talento desses, poderíamos usá-lo no 

departamento de comunicações. 
— Uhura também acha. 
— Por falar nisso... - Uhura estava olhando para o cronômetro. Ela se 

agachou e bateu na lateral do console. - Jerry, entro em serviço daqui a 
alguns minutos. - Ela ergueu os olhos, notou a presença de Jim e Harb e 
sorriu discretamente. - Continue com isso - disse ela. - Vejo você mais tarde. 

Ela o deixou ali, com a cabeça ainda dentro do console, e passou por Jim 
e Harb. 

— Você deve mesmo estar entediada para levantar tão cedo só para 
assistir velhas séries estereoscópicas, Uhura - disse Jim. - Talvez eu possa 
encontrar algo para você fazer... 

Ela deu uma risada. 
— Harb,- disse ela - acho que conseguimos eliminar os últimos 

problemas. O Sr. Freeman quer ter certeza. Ele sabe o quanto os vulcanos 
são exigentes. Assim que terminar a última série para a Intrepid estaremos 
prontos para atender os pedidos. 

— Muito bom. Obrigado, tenente. 
— Foi um prazer. Acompanha-me, capitão? 
— Sim, tenente. 
Caminharam juntos até o elevador, rumando para a ponte. 
— Está também fazendo disso o seu hobby, Uhura? 
— Oh, não, senhor. Ponte - disse ela quando as portas do elevador se 

fecharam. - É apenas interesse profissional. O Sr. Freeman teve algumas 
idéias novas sobre processamento de imagem e som. Trata-se de algumas 
técnicas de computação que um especialista em comunicações jamais 
pensaria em utilizar. Ele tem feito alguns programas especiais para o 
laboratório de xenobiologia que podem realmente vir a ser úteis para 



melhorar a nitidez da comunicação via subespaço. A ionização interestelar 
sempre foi um problema, pois distorce as faixas mais altas e mais baixas e 
diminui a velocidade de transmissão. As microondas carreadoras do sub-
éter... 

As portas se abrem na ponte. 
— Uhura, - disse Jim. - ainda estou digerindo o café da manhã. Ela deu-

lhe um sorriso seco. 
— Entendido. Eu lhe apresentarei um relatório. 
— Faça isso. E abra o diário para mim, por favor. 
— Sim, senhor. 
— E bom dia para você, Sr. Spock - disse Jim, caminhando até o assento 

central, enquanto Spock postava-se ao lado. - Relatório, por favor. 
— Seu esquema inicial de patrulhamento está transcorrendo sem 

incidentes -disse Spock. - E a Zona Neutra parece tranquila. A Intrepid está à 
nossa frente agora, a duzentos e oitenta e quatro anos-luz de distância, em 
um-oitenta-ponto-mais-seis, na vizinhança da 2450 do Triângulo. 
Diminuímos a velocidade para acompanhar a Inaieu que se encontra em 
dois-setenta-ponto-zero, a cento e quinze anos-luz de distância; e a 
Constellation está voando na retaguarda, em zero-ponto-menos-três, a 
duzentos e noventa e dois anos-luz de distância. Toda a força tarefa está 
mantendo em média dobra quatro, virgula, quatro, cinco. 

— Muito bem. Como andam as condições meteorológicas. Spock ficou 
sério. 

— De modo geral, nada que chame a atenção, por enquanto. Mas, 
capitão, o computador apresentou alguns dados muito incomuns 
relacionados à pesquisa de fluxo iônico que realizávamos antes desta 
operação. 

Jim fez um aceno para que Spock prosseguisse. O vulcano examinou a 
prancheta que carregava, com uma expressão que sugeria haver algo 
perturbador nos dados nela registrados. 

— Lembra-se da análise da amostra de resíduos meteóricos que o Sr. 
Naraht estava fazendo para mim? 

— Você estava interessado nos dados do irídio, estou certo? 
— Afirmativo. A quantidade do isótopo, já que não se trata de irídio 

"normal", era excepcionalmente elevada, indicando que o material foi 
recentemente bombardeado com níveis extremamente elevados de radiação. 
A amostra foi recolhida em uma das áreas por que passamos em nosso 
caminho para o local das manobras. Eu tinha outros dados referentes àquela 
área e queria obter uma nova amostra. O estranho é que as amostras 
recolhidas em áreas muito próximas não indicam exposição à mesma 
radiação. Desde então, tem havido tempestades iônicas naquela região. 

— Chegou a alguma conclusão? 



Spock fez a cara mais triste que já se permitira fazer em público. 
— Ainda não, capitão. Eu poderia fazer todo tipo de especulação... 
— Mas está se reprimindo. 
— Com dificuldade - disse Spock, em voz baixa, para que apenas Jim o 

escutasse. - A situação é bastante anormal. O Sr. Naraht está realizando mais 
estudos para mim. 

— Sim. Como vai minha pizza favorita? -Senhor? 
— Desculpe. Não pude me conter. Como ele está se saindo? 
Jim não ficou sabendo, pois naquele instante o painel de Uhura emitiu 

um apito de alerta. Ela levou a mão ao transdutor em seu ouvido, escutou 
brevemente, depois disse: 

— Capitão, é a Intrepid. Quer falar com eles? 
— Ponha-os na tela. 
Uhura moveu um seletor. As estrelas na tela principal se apagaram, 

sendo substituídas por uma tela cheia de estática 
— Droga - disse Uhura, num sussurro. - Desculpe-me, senhor. Não 

consigo aumentar o sinal. O oficial de comunicações da Intrepid estava 
reportando que haviam encontrado uma tempestade iônica, força quatro, que 
parecia estar piorando. 

— Eles estavam bem? 
— Oh, sim. Ele disse que não era nada de que não pudessem se livrar. 

Foi apenas um relatório periódico de rotina. 
— Muito bem. Passe a informação às outras naves e peça-lhes que 

tomem as devidas precauções. - Jim suspirou, levemente irritado, então 
olhou para Spock e viu que ainda trazia no rosto a mesma expressão 
preocupada - Bem, — disse Jim - aí vem ela. Não que você não tenha 
avisado o Comando da Frota Estelar da rápida mudança de clima nesta 
região. Parece que nossa operação vai ser colhida por uma tempestade. 

— Assim parece - disse Spock. - Mas, na verdade, capitão, não estou 
bem certo do que poderia ser feito, mesmo que o Comando designasse toda a 
Frota para cuidar do problema. Transferir populações inteiras não é algo 
desejável, nem exeqüível. E há algo mais... - Ele interrompeu o que ia dizer. 

— O que é? 
— Não sei ao certo. Não tenho dados suficientes, capitão. Mas considero 

muito interessante descobrir que o assunto de nossa pesquisa se estende até 
mil e oitocentos anos-luz de distância da área da Galáxia que estivemos 
estudando. 

— É a Intrepid novamente, capitão - disse Uhura, trabalhando 
arduamente em seu console para manter o sinal. - O oficial de comunicação 
conseguiu abrir uma brecha nas ondas da tempestade iônica. Ela evoluiu 
para forca seis, mas eles prevêem que se estabilize nesse nível e se dissipe 
nos arredores da 766 do Triângulo. Eles deixarão outros relatórios nas 



estações automáticas de monitorização da Zona Neutra pelas quais passarem. 
Assim não perderão tempo tentando vencer a interferência. Todo o restante 
se encontra em condições normais. A área está livre. 

— Muito lógico - disse Jim. 
Então a nave subitamente passou automaticamente para a condição de 

alerta vermelho, com luzes piscando e sirenes soando. Todos na ponte 
correram para seus postos de combate. 

— Nave na área, capitão! - disse Uhura. - Não é da Federação. 
— Identifique-a! 
— Não obtive a identificação, ainda. Somente a leitura do consumo de 

energia... 
— E uma nave de guerra, capitão - disse Spock, de seu posto, olhando 

para o visor encoberto. - Uma curva de consumo de energia muito grande. 
Aproximando-se da Zona Neutra em dobra oito. 

Bingo, pensou Jim. Finalmente começou. -Curso? 
— Não está procurando nos interceptar. Eu diria que não tinham 

percebido nossa presença até agora. 
— Identificação,, capitão - disse Uhura, parecendo ao mesmo tempo 

assustada e perplexa. - E uma nave klingon! 
— Os klingons vem vendendo naves aos romulanos há muito tempo... 
— Entendido, senhor. Mas a identificação é inconfundivelmente klingon, 

tanto no código quanto na simbologia: KL77 Ehhak. 
Jim lembrou-se de ter visto o nome nos relatos da Batalha de Organia: 

foi uma das naves que atacaram o planeta. 
— Que diabos estão fazendo aqui? Sr. Chekov, armar torpedos 

fotônicos, preparar para travar phasers no alvo. Sr. Sulu, preparar manobras 
evasivas, mas não as execute ainda. 

— Sim, senhor. 
— Phasers travados no alvo, senhor. 
— Excelente. Não dispare sem minhas ordens, Sr. Chekov. 
— Sim, senhor. 
— Distância da nave inimiga... 
— Não é uma nave klingon - disse Spock subitamente. - A identificação 

é de fato klingon. Mas a curva de consumo de energia não corresponde nem 
às velhas naves de guerra classe Akif nem às novas da classe K'tinga. Nave 
inimiga a seiscentos anos-luz e aproximando-se. Ainda não vem em nossa 
direção. Se continuar assim, passará bem acima e à frente da força tarefa... 

— Outro contato! - disse Uhura. - Romulanos desta vez. ChR 63 
Bloodwing... 

Jim cerrou os punhos com força. -Curso? 
— Seguindo a primeira nave - disse Spock. - Aproximando-se em dobra 

nove. 



— Uhura, envie mensagens à Inaieu e à Constellation. Erguer todos os 
escudos, todos aos postos de combate. Mas se qualquer das naves chegar ao 
alcance de fogo, não disparem a menos que elas o façam primeiro! Deixem-
nas passar. 

— Sim, capitão. 
— Vamos ver o que pretendem - disse Jim. - Estou disposto a perdoar 

uma invasão acidental do espaço da Federação, na suposição de que os 
invasores irão me explicar por que apareceram sem aviso. 

— Tudo indica que a primeira nave logo deixará de poder dizer-lhe 
qualquer coisa, capitão - disse Spock. - A nave com a identificação 
Bloodwing está se aproximando bastante dela... Novos dados. A nave com a 
identificação Ehhak é na verdade uma velha Ave de Guerra romulana. O 
dispositivo de camuflagem está ligado mas não está funcionando. A Ehhak 
iniciou manobras evasivas, mas não estão surtindo efeito. A Bloodwing 
continua se aproximando. 

— Distância. 
— Duzentos e cinqüenta anos-luz. Duzentos... Estamos obtendo leituras 

mais precisas da Bloodwing. Sua curva de consumo de energia também é 
atípica. Os motores de dobra foram melhorados e outras alterações estão 
indicadas... Cento e cinqüenta anos-luz... 

— Tempo para cruzarem a Zona Neutra... 
— A essa velocidade, quatro segundos. - Spock observou em silêncio. - 

A Ehhak acabou de cruzar. Agora a Bloodwing. Contato visual... 
A tela ganhou vida com as imagens: duas Aves de Guerra romulanas, 

saindo a toda velocidade da Zona Neutra, bem acima do plano ocupado pela 
Enterprise. A nave perseguida mudou subitamente de direção, tentando 
confundir a perseguidora. Sem resultado. A Bloodwing não se deixaria 
confundir. 

— Ainda está se aproximando - disse Spock. - Estão a cem anos-luz de 
distância. Setenta e cinco. Elas passarão a vinte e dois, vírgula, seis, três 
anos-luz da Enterprise. A Bloodwing continua a se aproximar da Ehhak. 
Dentro do alcance de fogo. Está disparando. 

— Calma, Sr. Chekov - disse Jim, ao ver que o navegador se agitava. - 
Não estão disparando contra nós, por enquanto. 

— Entendido, senhor. 
— Bom rapaz. Resultado dos disparos, Sr. Spock... 
— Nenhum, por enquanto. A Ehhak está se voltando novamente. Em 

direção à Bloodwing desta vez. Está disparando agora Sem qualquer 
resultado. Aguardando. Disparando novamente... 

A cegante explosão de luz que inundou subitamente a tela iluminou toda 
a ponte como um relâmpago. Quando se dissipou, Spock disse calmamente. 

— Evidentemente algumas das alterações detectadas na Bloodwing 



foram feitas nos seus sistemas phaser. Aparentemente sua intenção era atrair 
a Ehhak para dentro de seu campo de fogo, a fim de destruí-la rápida e 
certeiramente. Obviamente tiveram bom êxito. 

— Entendido - disse Jim brandamente. - Localização e curso da 
Bloodwing, Sr. Spock. 

— Seu curso anterior a deixou pouco além de nós, capitão. Está se 
voltando agora. Está a cinqüenta e três anos-luz de distância no ângulo um-
noventa-nove-ponto-mais-dezoito. Está se aproximando. 

— Leitura - disse Jim, começando ele próprio a ficar um pouco agitado. 
— Diminuindo a velocidade - disse Spock. - Telas defletoras erguidas, 

mas sem qualquer outro sinal de beligerância. Diminuíram para dobra seis. 
Dobra cinco. Estão se mantendo precisamente em dobra cinco, manobrando 
em nossa direção. Se os romulanos continuarem nesse curso, a Bloodwing irá 
emparelhar conosco a uma distância de um segundo-luz. 

— Como bons vizinhos - disse Jim. - Mantenha os escudos erguidos 
como eles. Veremos o que irão fazer. 

Eles esperaram. A ponte ficou realmente muito silenciosa. Pouco a 
pouco a Bloodwing se aproximou. Depois de um minuto, já não se movia em 
relação à Enterprise. Emparelhou a seu lado, em perfeita formação, a 
duzentos e noventa e nove mil quilômetros de distância. 

Dez segundos, trezentos e sessenta milhões de quilômetros de espaço 
vazio e diversas respirações silenciosas se passaram. 

O painel de Uhura emitiu um apito. 
Ela escutou o transdutor, então disse: 
— Estão enviando saudações, capitão. 
— Responda ao chamado. Ofereça-lhes um canal aberto, se assim o 

desejarem. 
Uhura falou em voz baixa ao painel. A tela oscilou. 
Eles se viram diante da imagem já conhecida da apertada ponte da Ave 

de Guerra romulana. Um homem com o costumeiro uniforme romulano: uma 
túnica, calças azul brilhante e um meio manto escarlate em forma de xale 
envolvendo um dos ombros, fitava a ponte. Tinha altura mediana, pele 
escura para um romulano, rosto comum e um nariz ligeiramente adunco. 
Jovem e bem encorpado, com cabelos castanho escuro curtos, num corte 
semelhante ao dos vulcanos, e olhos puxados, brilhantes e perspicazes. Ele 
falou em romulano e o tradutor do painel de Uhura traduziu com a 
costumeira e desconcertante dessincronização do som com os movimentos 
da boca. 

— Enterprise, - disse o romulano - sou o subcomandante Tafv tr 
'Rllaillieu, segundo em comando na nave de guerra romulana Bloodwing. 
Estou falando com o capitão James Kirk? 

Jim ergueu-se, sentindo um estranho desejo de imitar os modos corteses 



do jovem, mesmo que fossem falsos. 
— Sim - disse ele e fez uma pausa. - Senhor, posso lhe perguntar se por 

acaso tem parentesco com a comandante de nome Ael t'Rllaillieu? - Ele 
pronunciou o nome da melhor maneira que pôde, esperando que o tradutor 
corrigisse a má pronúncia. 

O subcomandante sorriu discretamente. 
— Sim, capitão. Sou filho da comandante. 
— Obrigado. Posso lhe perguntar o que o traz ao nosso espaço em 

circunstâncias... tão incomuns? 
— Sim, capitão. Assuntos do interesse da comandante nos trazem aqui. 

Fui ordenado a transmitir-lhe o desejo da comandante tr'Rllaillieu de 
encontrar-se com o capitão e com membros de seu comando, se esse for o 
seu desejo, para discutir algo que pode ser de interesse mútuo. 

— Qual é o assunto, subcomandante? 
— Sinto não poder lhe dizer, capitão. Este é um canal desprotegido e o 

assunto é extremamente urgente e confidencial. 
— Quais são as condições da reunião? 
— A comandante está disposta a teleportar-se para a sua nave, 

desacompanhada. Como acabei de dizer, o assunto é urgente e a comandante 
não deseja cumprir protocolos no momento. 

— Posso pensar um pouco? 
— Certamente. - O jovem curvou-se ligeiramente e a tela escureceu, 

mostrando novamente as estrelas e a Bloodwing flutuando silenciosamente. 
Jim sentou-se ao leme, por um instante, virando a cadeira na direção de 

Spock. 
— Bem, bem. Que temos agora? Recomendações, senhoras e senhores? 

Spock ergueu-se após dar uma última olhada no visor e cruzou os braços, 
parecendo bastante pensativo. 

— É uma nave conhecida, capitão. 
— Sem dúvida - disse Jim. - Ela nos perseguiu algumas vezes. Claro que 

nós a perseguimos também... 
— Contudo, - disse Spock - apesar de termos travado muitas batalhas 

com a Bloodwing, ela nunca agiu de modo traiçoeiro. Na verdade, muitas 
vezes o que ocorreu foi exatamente o oposto. Ael t'Rllaillieu, seja ela quem 
for, sempre nos tratou de modo honrado, apesar de nunca a termos visto 
pessoalmente. 

— Isso é verdade - disse Jim. Ele se lembrava de como ficara chocado 
em seu primeiro encontro, próximo à 415 do Aríete. Depois de uma semana 
inteira lutando e fugindo da Bloodwing, descobriu que o prefixo "t,M no 
nome da família indicava tratar-se de uma mulher. Oh, meu Deus. Outra 
não, tinha pensado ele na ocasião. Mas mudou de idéia, mais tarde, após 
algumas vitórias e umas poucas derrotas. Queria muito conhecer aquela 



velha raposa, muito mesmo. 
E ali estava a sua chance. 
—Bem, Sr. Spock - disse ele. - Viemos até tão longe para obter 

informações sobre os romulanos. Agora parece que eles têm algo para nos 
oferecer. Vamos ver o que a comandante deseja. Uhura. 

A tenente assentiu com a cabeça. A tela iluminou-se novamente. Jim 
ergueu-se: 

— Subcomandante - disse ele. - Se tiver a gentileza de aproximar sua 
nave até o alcance do transportador e fornecer a meu oficial de 
comunicações as coordenadas da comandante, ficaremos encantados em 
recebê-la. O teleporte será realizado em precisamente trezentos segundos. 
Uhura, dê ao subcomandante um sinal de cinco segundos para referência. 

— Obrigado, capitão - disse Tafv. - Recebemos a informação. 
Forneceremos os dados a seu oficial. Bloodwing desligando. 

Jim deu as costas para a tela cheia de estrelas. 
— Uhura, - disse ele - quando terminar, chame o Dr. McCoy e peça-lhe 

que se apresente à sala de transportes. Venha, Spock. Não podemos deixar a 
senhora esperando. 

 



Sete 
 
Cinco minutos depois, Jim disse ao chefe da sala de transportes: 
— Ativar, Sr. Kyle. 
Uma luz dançou e faiscou na plataforma, formando a silhueta de uma 

mulher. A silhueta tornou-se tridimensional, escureceu e solidificou-se. A 
luz se dissipou. 

Jim ficou parado a fitá-la por alguns segundos, totalmente imóvel. Ela 
era pequena. De certa forma, sempre a imaginara alta, esbelta e austera. Ou 
então alta, musculosa e atlética. Não estava preparado para aquela 
mulherzinha, menor que todas as outras comandantes romulanas que ele e 
Spock tinham conhecido. Mal chegava a um metro e meio de altura. 
Somente chegaria a pesar cinqüenta e cinco quilos num planeta denso. 
Trazia o cabelo enrolado em trança e preso na altura da nuca, expondo as 
pontudas e oblíquas orelhas vulcanóides. Os cabelos estavam começando a 
ficar grisalhos. Seu corpo e rosto eram tão delicados que parecia ser possível 
quebrá-la ao meio com as mãos, mas conhecendo os romulanos, Jim sabia 
não ser esse o caso. Ela tinha olhos grandes e escuros e uma boca que 
reprimira muitos sorrisos, a julgar pelas poucas rugas ali presentes. Ao vê-la, 
Jim descobriu de quem o subcomandante Tafv herdara aquele nariz 
imponente. Porém, sua característica mais marcante era a idade e visível 
experiência. Jim nunca pensou que conheceria uma mulher com tamanha 
aura de poder, ou alguém que parecesse tão indiferente ao poder que 
emanava. Sua presença era como uma bandeira ou arma: algo imponente e 
perigoso, mas momentaneamente em paz. Jim perguntou a si mesmo se teria 
a mesma aparência quando chegasse aos... quantos anos teria ela? Os 
romulanos tinham parentesco com os vulcanos e ela podia muito bem ter 
mais de cem anos... 

— Permissão para subir a bordo - disse a comandante. 
— Permissão concedida. - Jim deu a volta no console do transportador, 

seguido por Spock. - Seja bem-vinda. 
Ela mostrava-se bastante descontraída. Examinou Jim de alto a baixo e 

em seguida passou a observar Spock, com a mesma calma e tranqüilidade. 
Jim aproveitou para examiná-la também. 

— Mudaram o uniforme - disse ele. 
A comandante olhou para a própria túnica, calças e botas, e deu um 

sorriso torto. 
— Foi uma boa mudança - disse ela. - A saia do antigo uniforme era mal 

desenhada e difícil de se usar em serviço. 
Ela desceu da plataforma de transporte, olhando em volta com 

curiosidade. 
— Meu tradutor está funcionando adequadamente? - perguntou ela. - Ele 



foi reprogramado às pressas no idioma básico da Federação. 
— Até agora parece estar funcionando bem - disse Jim. - Mas se preferir, 

o Dr. McCoy poderá ajudá-la, instalando-lhe um de nossos modelos 
intradérmicos. 

— Eu gostaria muito - disse a comandante. - Temos muito o que 
conversar e não pode haver imprecisões ou erros. Muita coisa está em jogo. 

Ela olhou para Jim com tal tranqüilidade a ponto de lhe causar inveja. 
Será que eu estaria assim tão calmo se me entregasse nas mãos de meus 
inimigo? Que trunfos ela terá escondidos? 

— Então, finalmente, - disse ela - eis o meu velho amigo, capitão Kiurrk. 
Jim percebeu pelo sorriso dela que, sem dúvida, deixara escapar uma 
discreta reação, apesar das melhores intenções. 

— Talvez eu deva lhe chamar somente de capitão. Não é próprio errar na 
pronúncia dos nomes. - Ela voltou-se para Spock. - O seu, no entanto, creio 
poder pronunciar corretamente, apesar de nossas línguas terem se 
distanciado. E o seu - disse ela, olhando para Magro - quase parece 
romulano. Mas 'doutor' é um título honrado e, se me permite, eu o chamarei 
desse modo. Cavalheiros, podemos conversar num lugar mais apropriado? 
Por mais bonita que seja esta sala, não me parece uma área de recepção. 

— Por aqui - disse Jim, conduzindo o grupo pelo corredor até a área de 
lazer dos oficiais. Ele inclinou a cabeça e convidou a comandante a entrar. A 
primeira coisa que ela notou não foi a elegante decoração, nem as obras de 
arte, nem as bebidas preparadas, mas a grande janela com vista para o espaço 
estrelado. A luz das estrelas oscilava, na visão desconfortável do espaço 
alternativo visto sem filtros. Mesmo assim, ela ficou admirando o panorama 
atentamente por um bom tempo, antes de voltar-se. 

— A vista deve ser maravilhosa, - disse ela - quando a nave não está em 
dobra espacial. 

— É sim - disse Jim. - Comandante, quer sentar-se? 
— Com prazer. 
Sem um momento de hesitação, ela passou pelos dois divãs colocados ao 

lado da mesinha de bebidas e sentou-se na cadeira em frente. A cadeira 
oferecia melhor visão dos ocupantes dos divãs e melhor acesso à mesa. Jim 
pretendia sentar-se nela. Ele sorriu, sem dizer nada, e acomodou-se num dos 
divãs. Mas McCoy, que procurava em sua maleta médica um implante 
tradutor e o injetor para posicioná-lo, percebeu o olhar de Jim e ergueu uma 
sobrancelha, antes de voltar ao serviço. 

— Comandante, - disse Jim - como podemos lhe ser úteis? 
— Por enquanto, apenas ouvindo - disse a comandante. - Algo mais 

cansativo virá depois, se concordarem com o que tenho a dizer. Primeiro, 
contudo, ainda não me apresentei. Sou Ael. 

Spock, que havia se sentado ao lado de Jim, pareceu espantado por um 



momento, recompondo-se imediatamente. 
— Seu primeiro oficial compreende, talvez melhor que os outros, que 

somos muito cautelosos ao declarar até mesmo nosso primeiro nome a outras 
pessoas, mesmo que este já seja conhecido - disse Ael. - E existem outros 
nomes ainda mais pessoais. Mas não posso imaginar outra maneira de 
demonstrar minha sinceridade, já que muito do que devo agora dizer irá 
parecer inacreditável. Rogo que ouçam e procurem acreditar. Todo o 
Império romulano, a Federação e até mesmo o Império klingon dependem do 
crédito que derem ao meu relato. 

— Conte-nos seu problema, senhora - disse Spock. 
— Não é uma tarefa fácil. 
Vendo que McCoy estava pronto, Ael estendeu o braço. Ele tomou-lhe o 

braço, escolheu um ponto na parte interna do antebraço e utilizou o spray 
injetor para instalar o implante neural tradutor próximo ao nervo braquial. 

— Como está? Tudo em ordem? 
— Sim. Capitão, já ouviu falar de um lugar chamado Levaeri V? Jim 

pensou por um instante. 
— Levaeri é um sol no espaço romulano, se bem me recordo. Imagino 

que o " V" se refira a um planeta. 
— Exatamente. Na verdade, trata-se de um planeta desabitado. Possui 

uma estação espacial, construída para pesquisas, em órbita. O Império tem 
realizado pesquisas ali, nos últimos quinze anos, sobre a natureza e a 
utilização de material genético e, em particular, sobre as moléculas que 
governam e transmitem a vida, juntamente com seus segmentos 
mensageiros. 

— DNA e RNA - disse McCoy. 
— Correto. A pesquisa era secreta, por razões que logo entenderão. Mas 

está quase completa. Se o resultado dessa pesquisa for transmitido à nossa 
civilização, ele a destruirá e acabará destruindo a sua também. A pesquisa 
refere-se especificamente ao material genético dos vulcanos. 

Spock aprumou-se. Jim olhou-o de soslaio, já conhecendo aquele olhar 
inquiridor de longa convivência. Mas disse apenas: 

— Qual o propósito da pesquisa? 
— Os cientistas de Levaeri V vêm modificando o DNA e o RNA-

mensageiro vulcanos a fim de corrigir o desvio ocorrido entre o material 
genético dos romulanos e o dos vulcanos com o passar dos anos, de modo 
que o material corrigido possa ser utilizado para dar aos romulanos as 
habilidades dos vulcanos treinados. 

— Meu Deus - disse Magro em voz baixa. 
Jim ficou imaginando se havia deixado de compreender alguma coisa. 

Certamente parecia terrível... 
— Magro, explique. 



McCoy olhou como se preferisse fazer tudo menos aquilo. 
— Jim, esse tipo de pesquisa, se entendi Ael corretamente, teve seus 

primórdios na Terra, nas primitivas experiências sobre a mente que 
utilizavam a planaria. As planarias são um tipo de vermes chatos. Se você 
ensinar uma planaria a fazer alguma coisa, e posso lhes assegurar que isso 
leva tempo, depois cortá-la em pedaços e alimentar outra planaria com esses 
pedaços, o verme que comeu o primeiro aprenderá o mesmo truque muito 
mais rápido que o normal. Trata-se de uma simplificação exagerada, mas 
isso mostra que o RNA e o DNA podem passar de uma criatura para outra de 
muitas maneiras, até mesmo por simples ingestão. Isso provocou muitas 
piadas sem graça do tipo "você é aquilo que come". Mas algumas de nossas 
próprias técnicas de aprendizado-químico, rotineiramente utilizadas na Frota 
Estelar para apressar o aprendizado, fazem uso dessa mesma tecnologia, 
porém de modo consideravelmente mais atualizado e refutado. 

— Estamos falando a mesma língua - disse Ael. Ela pareceu um pouco 
aliviada, mas também tensa, como se falar desse assunto em público a 
deixasse temerosa. - O processo de que estou falando é ainda mais refinado 
que as técnicas de aprendizado-químico, que também possuímos... 

— Roubadas de nós, creio eu - disse Jim com brandura. 
Ael lançou-lhe um olhar penetrante, depois sorriu novamente, com 

aquela mesma expressão irônica. 
— Sim, sempre estamos nos roubando um ao outro, não é mesmo? 

Gostaria de deixar esse assunto para outra ocasião, capitão. Por enquanto, 
deixe-me dizer apenas que os cientistas refinaram essas técnicas de modo 
extremamente perigoso. Algumas pessoas, que os Elementos deveriam ter 
levado, imaginaram que por sermos parentes dos vulcanos, certamente 
poderíamos aprender deles as artes da disciplina da mente, para nosso 
benefício... 

— Senhora, - disse Spock, inclinando-se para frente e encarando Ael 
fixamente - essas técnicas da mente somente foram desenvolvidas muito 
depois que as naves colonizadoras vulcanas partiram com seus antigos 
ancestrais. Num estado de guerra contínua, como acontecia na civilização 
pré-reforma antes da Paz de Surak, as técnicas jamais teriam sido 
desenvolvidas. E a civilização romulana que conhecemos preserva até hoje 
quase exatamente o mesmo ambiente belicoso que existia em Vulcano antes 
da Reforma, a menos que esteja nos trazendo boas novas a esse respeito. 

— Se fosse esse o caso, Sr. Spock - disse Ael, rindo com um pouco de 
amargura - eu não teria precisado explodir minha própria nave para evitar 
que a noticia de meus atos chegasse ao Império. Não teria sido exilada para a 
Zona Neutra. Talvez nem sequer existisse a Zona Neutra. Mas tudo isso não 
passa de desejos e estou fugindo do assunto. Os pesquisadores de Levaeri 
descobriram que habilidades tais como a técnica mental de fusão de mentes, 



a união de mentes, a telepatia por toque e outras técnicas menores, tais como 
o transe curativo e a "força histérica" controlada, poderiam de fato ser 
passadas a pessoas que não as possuíssem. E de uma maneira muito simples: 
um processo que envolve, entre outras coisas, transplantes seletivos de 
tecido neural do corpo caloso e da medula espinal, e uma série de injeções de 
fragmentos de DNA e RNA no líquido cefalorraquidiano. 

— É possível - disse McCoy, parecendo um pouco perturbado. - 
Certamente seria possível. Mas precisaríamos de... 

— Doadores de tecido, sim - disse Ael. - Tecido cerebral, tanto de massa 
cinzenta quanto branca, e culturas de líquido cefalorraquidiano de vulcanos 
que possuíssem habilidades mentais. A princípio, seria necessário grande 
quantidade desse material, até que as culturas fossem aperfeiçoadas e se 
tornassem suficientemente inócuas para não serem imediatamente rejeitadas 
pelo sistema auto-imune do receptor. É claro que os pesquisadores de 
Levaeri não podiam simplesmente atravessar a Zona Neutra e levar uma 
nave até Vulcano para pedir um pouco de tecido cerebral vulcano de boa 
qualidade, mesmo que pudessem convencer os vulcanos a lhes fornecer tal 
material. Por isso, os pesquisadores começaram a... tomar vulcanos 
emprestados. 

Spock olhou para Jim e disse: 
— Capitão, é por isso que pedi à Comissão de Transporte Interestelar da 

Federação que me fornecesse todos os dados disponíveis sobre naves 
desaparecidas. Meus estudos preliminares mostravam um desvio estranho na 
curva, quase uma probabilidade estatística de que os vulcanos que viajassem 
pelo espaço teriam maior chance de se perderem do que os de outra espécie. 
Esperava muito estar errado... 

— Mas não estava - disse Ael. - Os romulanos os estão raptando, Sr. 
Spock. Os vulcanos foram levados para Levaeri V: tantos quanto os 
pesquisadores acharam que podiam raptar sem chamar a atenção. E estão 
sendo utilizados como doadores experimentais de tecido cerebral. 

Jim olhou para McCoy, que estava praticamente tremendo de raiva. 
— Isso é monstruoso, comandante - disse Magro, mal podendo se conter. 
— Certamente que é, doutor - disse ela. - Que honra existe em se atacar 

um inimigo traiçoeiramente, não lhe dando chance de revidar, e depois 
amarrá-lo, torturá-lo e matá-lo como a um animal? Mas o pior está por vir. 
Certamente vocês devem compreender o propósito dessa pesquisa. O Alto 
Comando do Império deseja grandemente obter as técnicas mentais vulcanas 
para utilizá-las como arma contra os inimigos. Contra vocês e depois contra 
os klingons, que estão se tornando um grande estorvo. O Alto Comando tem 
se mostrado extremamente inescrupuloso já há algum tempo. O Comando, a 
Pretória e o Senado exigirão ser os primeiros a utilizar a técnica 
desenvolvida. A implementação não levaria muito tempo, pelo que entendi. 



Uma cirurgia ambulatorial, seguida de diversas injeções e um breve período 
de treinamento. Podem imaginar, por exemplo, que espécie de lugar seria 
Vulcano se a maioria do povo, os governantes em particular, nunca tivessem 
desenvolvido a lógica da paz e do comportamento ético elaborado por Surak, 
mas possuíssem as técnicas mentais? 

Spock pareceu mais sério do que Jim jamais o vira em muito tempo. 
Evidentemente o pensamento já lhe ocorrera. 

— Uma cultura de cruéis oportunistas - disse ele - violando a mente uns 
dos outros em proveito próprio ou a fim de obter poder, ou até mesmo pelo 
simples prazer do ato. Haveria grande disputa pelo poder e pelo domínio 
entre os grandes, que tentariam preservar as técnicas para si mesmos. 
Haveria rebelião entre aqueles que não possuíssem tais técnicas e as 
desejassem a todo custo. Haveria guerra... 

— Pior que guerra - disse Ael. - Um mundo no qual qualquer pessoa 
cujo pensamento não concordasse com o "evangelho" político vigente não 
estaria segura. No qual um capricho eventual, um desafeto momentâneo, 
poderia significar a morte nas mãos daqueles que ouvissem seus 
pensamentos. Um mundo no qual a honra e a confiança rapidamente 
perderiam o valor e a integridade pessoal se tornaria uma sentença de morte, 
caso contrariasse os desejos dos donos das técnicas e do poder. O processo já 
começou. Neste exato momento, em Rômulo e Remo, já existe considerável 
disputa política para se decidir quem serão os primeiros beneficiados pelas 
técnicas, assim que estas estiverem disponíveis. Quem será o primeiro a 
conhecer os segredos do inimigo? É claro que existem pessoas que farão 
tudo para que seus próprios assuntos secretos não sejam revelados. Existe 
um mercado crescente de assassinatos. - Ael disse a palavra como se ela 
soasse mal. - Já tivemos quatro senadores mortos pelo medo ou ambição de 
pessoas em altos cargos. 

Jim assentiu lentamente com a cabeça, compreendendo então plenamente 
aquelas mortes por "causa natural". 

Ael sentou-se em silêncio por um momento, como que reunindo os 
pensamentos. 

— Cavalheiros, - disse Ael - serei franca com vocês. Sou uma guerreira e 
acho a paz muito tediosa. Mas estimo a honra. E prevejo que, assim que essa 
técnica for completada e divulgada, o Império terá perdido todos os últimos 
vestígios de sua glória e honra do passado. Prestei juramento de servir 
lealmente ao Império. Ficar parada e assistir impassível à destruição da 
antiga e nobre tradição na qual se baseia o Império, seria como cometer 
suicídio. A estação de pesquisa de Levaeri V deve ser destruída antes que a 
informação e o material la estocado sejam disseminados pelo Império. 

Jim, Spock e McCoy se entreolharam. O problema enfrentado pela Frota 
Estelar, até então completamente desconhecido, tornava-se claro naquele 



momento. Se os klingons ouvissem uma única palavra a respeito do assunto, 
imediatamente entrariam em guerra com os romulanos para apoderarem-se 
dessa tecnologia. Poderia não funcionar com eles, mas isso pouco 
importaria. Depois de conquistarem o espaço romulano, que era a única 
coisa que os separava da Federação, seu passo seguinte seria cruzar a Zona 
Neutra e atacar o próximo inimigo. Além disso, o pensamento fez Jim ter um 
calafrio, quantos oficiais da Federação, de qualquer um das centenas de 
planetas, não estariam dispostos a pagar qualquer preço por essa vantagem 
sobre seus oponentes? Mesmo motivos benevolentes não seriam dignos de 
confiança. Eles poderiam ser benevolentes a princípio, mas não 
permaneceriam assim. Um poder dessa grandeza corrompe por completo... 

— Comandante - disse Jim, lentamente. - É essa a informação que 
viemos buscar de muito longe. Agradecemos muito por nos alertar do perigo. 
Mas há algo que não compreendo. Por que está nos contando isso? Não 
posso dizer que sejamos velhos conhecidos, pois acabamos de ser 
apresentados. Mas lutei com você o suficiente para saber que não faz nada 
sem ter um bom motivo. 

Ael olhou para ele com tranqüilidade e novamente, por um instante 
fugaz, Jim admirou e invejou sua compostura. Ela então inclinou a cabeça 
para trás e admirou o salão. 

— Capitão, - disse ela - tem idéia de quantas vezes sonhei poder destruir 
esta nave? 

Parecia ser o momento de mostrar sinceridade. 
— Provavelmente tantas quanto eu sonhei destruir a sua. - Jim sentiu que 

estava sendo um pouco rude e acrescentou: - O que, é claro, teria sido uma 
pena... 

— Sim - disse ela, distraída. - Seria uma pena destruir a Enterprise, 
também. Ela me parece extremamente bem construída. - Ael sorriu e Jim 
percebeu que ela estava gracejando. - Capitão, eu o procurei porque vi que 
meu mundo estava em perigo e, por acaso, o seu também. Já não posso 
contar com a ajuda de meus amigos. Em momentos como esse, com milhões 
e bilhões de vidas em jogo, o orgulho desaparece e temos que recorrer ao 
inimigo. De todos os meus inimigos, você é o que mais admiro. É um 
combatente feroz, mas que nunca deixou de ser cortês comigo. É valoroso, 
no melhor sentido da palavra: um guerreiro que ou age com dureza ou com 
muita cortesia, sem meio-termo. Vamos esquecer, por enquanto, alguns 
pequenos ardis e furtos do passado. - Ela não sorriu dessa vez. Não estava 
fazendo graça. - Eu também recebi ordens de fazer coisas que considerava 
detestáveis, por isso compreendo o que teve que fazer à filha de minha 
irmã... 

— A outra comandante romulana... é sua sobrinha? - perguntou McCoy. 
— Era - respondeu Ael. - Creio que mais cedo ou mais tarde teremos que 



acertar esse antigo assunto, capitão. Mas, no momento, existe algo muito 
mais urgente. Levaeri V precisa ser destruída! 

— Concordo - disse Jim. - Mas se deseja evitar a guerra, comandante, 
então temos um problema. Apesar da minha disposição em tolerar sua nave 
deste lado da Zona Neutra, seu Alto Comando jamais tolerará a presença da 
Enterprise no espaço romulano. Imagino que espera que a Enterprise a ajude 
a destruir a base, certo? 

—Sim. 
— Mas, se cruzarmos a Zona Neutra estaremos quebrando o tratado 

entre a Federação e os romulanos. Isso seria um ato de guerra. 
— Não necessariamente. 
— Ael - disse McCoy. - Não há como negar o fato de que somos uma 

nave da Federação. Não há como disfarçar a Enterprise como uma Ave de 
Guerra romulana, não importa o que você sugira que façamos com nossa 
identificação! Como propõe que entremos no espaço romulano sem que nos 
descubram e nos ataquem? 

Ela inclinou-se para a frente na cadeira, olhando um por um, com uma 
expressão que Jim pôde apenas classificar como matreira. 

— Estava pensando em capturar a Enterprise - disse ela para Jim. - Você 
se importa?... 



Oito  
 
Jim ficou olhando para Ael em silêncio. 
— Se isso foi uma piada, - disse ele - não teve graça. E se for algum tipo 

de armadilha, vou reduzir a Bloodwing a átomos, quer ela tenha sido bem 
construída ou não, ou morrer tentando. 

Ael sorriu com satisfação para Jim, como se aquela fosse a resposta 
esperada. 

— Não foi uma piada - disse ela. - E não se trata de uma armadilha. 
Posso estar desesperada, mas acha que sou louca o bastante para ameaçá-lo à 
sombra de um destróier? Acha que não sei que a Inaieu está estacionada a 
cinco quilômetros a bombordo e a Constellation se aproxima rapidamente, 
seguindo ordens suas? Ao menos dê-me o crédito da inteligência, capitão. 

— Sim - disse ele. - Ao menos isso, comandante. Qual exatamente é a 
sua proposta? 

— Proponho que você se una a mim em um ardil que será, como meu 
filho lhe disse, de interesse mútuo. Trabalhando juntos, podemos fazer 
parecer, para qualquer observador romulano, que a Enterprise foi vencida 
em batalha, desarmada, abordada e dominada pelos romulanos da minha 
tripulação. É isso que relataremos ao Alto Comando romulano, liberando o 
caminho para escoltarmos a nave "conquistada" ao sistema Rômulo-Remo. 
Mesmo que o Comando nos envie uma escolta, o que é difícil de se prever, 
já que as patrulhas da Zona Neutra contam com poucas naves devido aos 
nossos problemas com os klingons, não será difícil manter a farsa. Os 
sensores de nossas naves não são capazes de identificar o tipo de leitura de 
vida, diferenciando hominídeos de romulanos ou alienígenas. Somente 
podem contar números. Sua tripulação permaneceria a bordo da nave, 
guiando-a possivelmente da ponte auxiliar, onde efetivamente ficaria o 
controle a nave... enquanto a ponte estaria cheia de romulanos, que 
cuidariam de todas as comunicações com outras naves romulanas, mantendo 
assim a ilusão. 

— Ei, espere um instante! - exclamou McCoy. 
— Magro, tenha um pouco de paciência. Ael, presumindo que eu deva 

aceitar tamanho ultraje, o que justificaria nossa passagem por Levaeri V ao 
viajarmos para Rômulo-Remo? Trata-se de uma base de alta-segurança, e se 
o que diz é verdade, então o trânsito espacial normalmente deve ser desviado 
dali, certo? 

— Em condições normais, - disse ela - é claro que sim. Mas o que há de 
normal na captura da Enterprise? Sem considerar as questões de vingança, já 
que muitas pessoas no Comando teriam imenso prazer em fazer picadinho de 
você, arrancando-lhe membro por membro. Há também os governadores, 
que têm ordem de prendê-lo juntamente com o Sr. Spock por diversas 



acusações de espionagem. Não se sinta excluído, doutor. Há acusações 
contra você também, se não me engano, por ajudar e participar de um ato de 
espionagem, cumplicidade em assumir a falsa identidade de um oficial 
romulano e muitas outras coisas... Mas, de qualquer maneira, o Comando irá 
querer que a Enterprise seja levada pela rota mais rápida e direta possível, 
para diminuir suas chances de fuga. Nesta parte do espaço, o trajeto para 
Rômulo-Remo passa bem ao lado de Levaeri Y Eu planejei assim. Trouxe o 
destróier romulano Cuirass para cá por esse mesmo motivo. Agora temos 
uma desculpa para estarmos aqui. E há trilhas de radiação que podem 
confirmar nossa versão. 

Jim inclinou-se um pouco para a frente, sorrindo. Era um prazer ouvir 
aquela mente perversa em funcionamento. O único problema era que não 
havia meios de saber se a proposta de Ael era sincera. A menos que... 

— Comandante, - disse ele. - não estou lhe fazendo nenhuma promessa, 
mas começo a ficar interessado. Conte-me mais. 

— Bem, isso é tudo - disse ela, retribuindo-lhe o sorriso. - A Cuirass sob 
meu comando, pois parecerá tratar-se da Cuirass já que tenho uma cópia do 
sólido de identificação da nave a bordo da Bloodwing, pronta para ser 
instalada, a Cuirass detectará a Enterprise violando nosso espaço e a seguirá 
até a Zona Neutra, onde ela tentará nos atacar, porém sofrerá um defeito 
mecânico, que suponho seu engenheiro-chefe, que nos é muito conhecido, 
não terá dificuldades em simular. Assim, incapazes de fugir devido aos 
motores de dobra danificados, teremos apenas que forçá-los a gastar todo seu 
poder de fogo e então descarregar seus escudos com nossos disparos, 
reduzindo-os a uma situação em que, conhecendo sua famosa compaixão 
pela tripulação, estarão completamente indefesos para repelir nossa 
abordagem. Com a ponte tomada e sua tripulação sob a ameaça de ser 
exterminada pelo seu próprio sistema de controle de invasores, um gás letal 
de ação rápida, vocês entregarão a nave para salvarem suas vida. Minha 
tripulação assumirá os postos de controle da nave, rebocando-a para casa. 

Era plausível. Até mesmo exeqüível. 
— Mas houve outras naves na área - disse Jim. - Qualquer um que seguir 

nossas trilhas iônicas certamente perceberá também a passagem da Intrepid e 
depois a Constellation e a Inaieu... 

— Verdade. Mas é difícil determinar precisamente o tempo em que os 
resíduos foram deixados, não é mesmo? O decaimento não é constante, 
especialmente nesta região do espaço onde, se já perceberam, o clima tem 
sido muito ruim. - Ael inclinou a cabeça para o lado, fitando Jim. - E se 
alguém seguir nossa trilha até aqui, não conseguirá voltar ao alcance do 
rádio sub-espacial de Levaeri V a tempo. Já teremos alcançado nosso 
objetivo. A Enterprise e a Bloodwing fugirão da escolta, se houver uma... 

— Você quer dizer, atacar todas as outras naves e destruí-las? - disse 



McCoy, sem poder acreditar. - Quantas naves compõem uma escolta, afinal 
de contas? 

— Para a Enterprise, dificilmente mandariam menos de duas. Quatro, no 
máximo, é o meu palpite. 

Magro, incrédulo, ficou olhando alternadamente para Jim e Spock. 
— Vamos "escapar" de quatro cruzadores romulanos totalmente 

equipados, provavelmente naves de origem klingon... 
— Os senhores não irão falhar - disse Ael, perfeitamente calma. - Afinal 

de contas... esta é a Enterprise. Assim que eliminarmos a escolta, destruir 
Levaeri V não será problema. 

— Imagino que não - disse Jim. - Mas, comandante, que me diz das 
vidas que serão perdidas? 

— Os romulanos que estão realizando a pesquisa não se importaram 
muito com isso - disse Ael friamente. - Especialmente em relação aos 
vulcanos. Não pensei que isso fosse problema para você. Talvez tenha me 
enganado. 

— Talvez. - Jim pensou em setenta coisas que queria gritar para ela, 
nenhuma das quais teria surtido qualquer efeito. Aquela mulher parecia 
quase terrena, mas ele tinha sempre que ficar se lembrando de que ela 
pertencia a um ramo totalmente distinto da humanidade. - Sr. Spock, - disse 
ele depois de algum tempo - qual é a sua opinião? 

Spock parecia nitidamente perturbado. 
— Comandante - disse ele, voltando-se para Ael por um momento. - 

Peço-lhe que não considere nada do que vou dizer como menosprezo à sua 
honra. 

Ela assentiu com a cabeça, num amável gesto de nobreza para alguém 
que era quase um dos seus. Jim começou a ficar muito incomodado. 

— Capitão, - disse Spock - o plano é audacioso. As probabilidades de 
sucesso nos estágios iniciais são muito altas. Contudo, devo aconselhá-lo 
enfaticamente a rejeitá-lo. Existem muitas variáveis desconhecidas, que 
poderiam atrapalhar a conclusão do plano. Mesmo que nossos aliados 
concordem com tal operação e permitam a fuga de uma nave romulana com 
uma falsa identificação, a Frota Estelar não perdoará o plano se este falhar. E 
considerando que a sugestão partiu da representante de uma potência com a 
qual a Federação esteve às portas da guerra por tanto tempo... 

— Que Deus te ouça, Sr. Spock - grunhiu McCoy. - Tudo não passa de 
um monte de asneiras. 

— Não, doutor - disse Spock, olhando para McCoy. - Não é verdade. O 
plano da comandante é excelente, mas os riscos nos estágios finais são 
inaceitavelmente altos. Ao menos para um vulcana Capitão? 

Jim olhou para Ael. 
— Disse que estava disposta a esquecer o orgulho por enquanto - disse 



ele. -Então peço-lhe que me perdoe, mas isso precisa ser dito. Como vou 
saber que não está mentindo? Ou ainda pior que isso. Como podemos saber 
se não sofreu lavagem cerebral para acreditar que está nos contando a 
verdade, de modo a manter limpa a sua honra? 

Ael suspirou, fazendo Jim imaginar se aquilo significava para os 
romulanos o mesmo que para seu próprio ramo da humanidade. 

— Capitão, - disse ela. - é claro que isso precisava ser dito. Mas existe 
uma maneira de descobrir a verdade. Uma maneira que está no âmago de 
toda esta questão. Pergunte ao Sr. Spock se ele consente em unir sua mente à 
minha. 

Jim olhou para Spock. Spock estava calado como uma rocha. 
— É verdade - disse McCoy. - Existem maneiras de se bloquear ou 

alterar uma mente que não aparecem num detector de mentiras, mas podem 
ser descobertas pela união de mentes. Isso seria conclusivo, Jim. 

— Já tinha pensado nisso - disse Jim. - Mas não queria sugeri-lo. - Não 
disse mais nada. 

Alguns segundos se passaram em silêncio. Finalmente, Spock olhou para 
Ael e disse, em voz baixa. 

— Eu o farei, comandante. - Olhou para Jim. - Capitão, creio que um 
local mais isolado seria mais apropriado. 

— Seu alojamento? 
— Seria um lugar adequado. Comandante, faria a gentileza de me 

acompanhar? O capitão e o doutor virão em seguida. 
— Certamente. 
O vulcano e a romulana deixaram a sala e Jim ficou a fitá-los. Havia algo 

tão parecido entre eles, mais do que a mera semelhança racial. 
— Bem, Magro - disse ele. - Desembuche. 
McCoy inclinou-se para a frente no divã, apoiando os cotovelos nos 

joelhos, e encarou Jim. 
— Tenho um monte de coisas para dizer - disse ele. - Dependendo do 

que você pretende fazer. 
— Nada. Até que Spock relate o que existe dentro da mente dela. 
— E se ela estiver falando a verdade, Jim? \&i me dizer que pretende 

partir numa droga de caçada idiota, em território proibido, provavelmente 
fazendo com que fiquemos cercados pelos romulanos como da última vez, 
porém desta vez de propósito? Vamos ficar só olhando enquanto somos 
rebocados para o espaço romulano sob escolta! Por que simplesmente não 
nos amarramos todos uns aos outros e pulamos para fora da escotilha só de 
cuecas? Isso pouparia muita... 

— Magro - disse Jim, sem raiva, mas em voz alta. Quando McCoy 
começava era difícil fazê-lo parar. Magro cedeu. 

— Não estou levando essa possibilidade a sério - disse Jim - mesmo que 



ela esteja dizendo a verdade. O que estou tentando descobrir é o que fazer a 
respeito do que ela nos contou. Essa informação é muito delicada para 
apenas sussurrá-la no ouvido de um almirante. Não ousaria transmiti-la pelo 
rádio sub-espacial, por uma bóia ou qualquer outro meio que pudesse ser 
interceptado, decodificado ou coisa parecida. Há muita coisa em jogo. Nesse 
aspecto, ela não está exagerando. Nenhuma das naves pode deixar a força 
tarefa. E de modo algum vou deixar que uma nave auxiliar desarmada ou 
uma das pequenas naves postais da Inaieu levem essa mensagem. Além 
disso, estou preocupado com outros problemas. - Ele inclinou-se sobre a 
mesa e tocou um dos controles do intercomunicador. - Ponte. Sr. Scott. 

— Scott falando. 
— Scotty, como estão nossos amigos romulanos? 
— Quietos como camundongos, capitão. Voltaram a seu curso original, 

mantendo dobra cinco e a distância de um segundo-luz. 
— Alguma comunicação? 
— Nenhuma, senhor. 
— Muito bem. Chame Uhura. 
— Ela está fora de turno, senhor - disse outra voz. - Tenente Mahasë. 
— Oh, está bem, Sr. Mahasë, chame a nave romulana. Transmita meus 

cumprimentos ao subcomandante Tafv e diga-lhe que ainda estamos 
conferendando com a comandante. Nada a relatar por enquanto, se ele 
perguntar. 

— Certo, senhor. A propósito, capitão, temos outra mensagem da 
Intrepid 

— Uma mensagem ao vivo ou enlatada? 
— Enlatada, senhor. Eles a deixaram dentro de uma cápsula na 

estação-satélite de monitorização da área NZRN 4488, pela qual acabamos 
de passar. A tempestade iônica prosseguia em força seis. Eles esperavam 
que começasse a se dissipar a qualquer momento. Mas os sensores indicam 
ainda bastante hidrogênio inquieto na região. Estaremos entrando nela em 
pouco tempo. 

Jim esfregou os olhos. Maldito clima.. 
— Bem, continue tentando entrar em contato com eles. Eles precisam 

saber o que está acontecendo por aqui. Algo mais que eu deva saber? 
— O Sr. Checov quer dar um único disparo na Bloodwing, capitão. Só 

para praticar. 
— Diga-lhe para tomar uma ducha fria quando terminar o turno - disse 

Jim. - Kirk desligando. Venha, Magro, vamos ver se descobrimos realmente 
a verdade. 



Nove  
 
Ael seguiu Spock em silêncio pelos corredores da Enterprise, tentando 

compreender as pessoas que passavam por aqueles corredores estudando o 
ambiente em que viviam. Não conseguiu concluir muito pelo que viu, exceto 
que considerava tudo vagamente desagradável. A beleza excessiva da sala de 
transporte e o luxo ridículo da área de lazer dos oficiais deixaram-na 
perturbada. Chegou a pensar no seu alojamento desguarnecido e apertado na 
Bloodwing com ridícula nostalgia, como se estivesse a centenas de anos-luz 
dali, novamente aprisionada na Cuirass. Mas a situação não diferia muito. 
Tanto aqui quanto lá, pensou ela, estou entre estranhos. E se meu plano for 
bem sucedido, terei que viver assim pelo resto da vida. É melhor me 
acostumar. Seguiu Spock até seu alojamento esperando encontrar algo 
semelhante: algo contaminado pelo modo de vida terreno, exagerado, que a 
fizesse se sentir ainda mais incomodada. 

Mas ela se surpreendeu. Para começar, o quarto estava bem aquecido a 
ponto de ser confortável. Depois, a não ser pelo tamanho, aquele alojamento 
poderia muito bem ser o seu, considerando o aspecto geral. O lugar estava 
impecavelmente arrumado, pouco mobiliado, mas não vazio. E se isso 
refletia corretamente a personalidade do dono, ela teria que subir o conceito 
que fazia dos vulcanos. 

Ael conhecia os vulcanos suficientemente bem para não fazer certo tipo 
de perguntas como, por exemplo, a respeito do pote em formato de fera no 
canto da sala. Como uma visitante educada, passou por ele sem fazer 
perguntas. Mas outras coisas chamaram a atenção de Ael. Uma delas foi o 
cubo tridimensional, sozinho sobre a mesa completamente vazia. Nele via-se 
um homem vulcano de pele escura e rosto sério ao lado de uma bela mulher 
de idade, que exibia um sorriso muito pouco característico aos vulcanos. Ael 
estendeu a mão, sem tocá-lo, lembrando-se do pai. 

— Estes devem ser o embaixador Sarek - disse ela. - E Lady Amanda. 
— Está bem informada, comandante - disse Spock. Ele estivera imóvel, 

atrás dela, muito quieto, como faria alguém que estivesse perto de uma fera 
perigosa e não quisesse assustá-la, pensou Ael. 

Ela riu de leve da resposta e de seus próprios pensamentos. 
— Talvez bem informada demais, para meu próprio bem. - Ela desviou o 

olhar do retrato para a parede divisória entre a área de repouso e o restante 
da sala, admirou as armas antigas que a adornavam... e conteve o fôlego, 
bruscamente. 

— Sr. Spock, - disse ela. - estarei enganada? Ou trata-se, como parece, 
de uma S'harien? 

A expressão em seu rosto ao voltar-se para ela não era exatamente de 
surpresa. Parecia mais apreciação, se é que aquele rosto conseguia expressar 



qualquer coisa. 
— Sim, comandante. Se quiser examiná-la mais de perto... 
Deixou a frase por terminar. Ael apanhou a espada com muito cuidado e 

a retirou da parede, apoiando-a na manga do uniforme para não marcar com 
impressões digitais o exótico revestimento da bainha esculpido em madeira 
sardônica. O desenho da bainha era ao mesmo tempo elegante, harmonioso, 
prático, brutalmente lógico e belo. O cabo era de puro kahs-hir negro, em 
estado bruto como quando tirado da rocha, para melhor firmeza ao ser 
empunhado: novamente lógico. 

— Posso desembainhá-la? - perguntou. 
Spock assentiu com a cabeça. Com um sibilo, o aço saiu da bainha. Ael 

admirou a arma e balançou a cabeça, nostalgicamente, ao ver que até mesmo 
a luz artificial da nave fazia brilhar os detalhes incrustados na lâmina. 
Ninguém jamais conseguiu imitar o trabalho dos antigos ferreiros que 
trabalhavam à beira da Forja de Vulcano, cinco mil anos no passado. E 
S'harien havia sido o melhor de todos. Os pioneiros que rumaram para 
ch'Rihan conseguiram levar consigo cinco de suas espadas. Três foram 
quebradas durante a guerra dinástica, despedaçadas nas mãos de reis e 
rainhas agonizantes. Uma foi roubada e perdida, e acredita-se que esteja 
numa longa órbita elíptica ao redor de Eisn. Uma encontra-se na Cadeira 
Vazia da Câmara do Senado, onde ninguém pode tocá-la. Certamente Ael 
nunca imaginara poder ter nas mãos uma S'harien. A espada falava, através 
de sua soberba leveza de manejo, de coisas que Ael não conseguia expressar: 
passado histórico, lar, tesouros para sempre perdidos, poder, queda e coisas 
inefáveis... 

Ergueu os olhos para o vulcano, com inveja e admiração inexprimíveis, 
perdendo completamente a voz. Belo exibicionismo o seu! Pensou Ael com 
amargura. Deixou-me sem fala com um pedaço de metal... 

— Eu a herdei - disse ele, como que percebendo a situação. - Seria 
ilógico deixá-la guardada num cofre, onde não pudesse ser admirada. 

— Admiração - disse Ael, num tom de voz que pretendia ser 
ligeiramente irônico, porém sem conseguir evitar um certo tremor. 

— É uma emoção, não é? 
Quando ele a fitou, Ael percebeu que mesmo sem suas mentes estarem 

unidas, sem precisar tocá-la, Spock podia perceber claramente o seu 
nervosismo. 

— Comandante - disse ele, imitando-lhe inocentemente o tom de voz. - 
"Admiração" é apenas uma palavra. Significa uma avaliação justa ou o 
reconhecimento do valor. 

Ela o fitou de modo dúbio. 
— Creio que está dizendo a verdade - disse ele. - E se estiver, não posso 

expressar o quanto a admiro por ousar fazer o que fez, em nome da paz. Mas 



tanto para o capitão quanto para mim, acreditar não é suficiente. Devemos 
ter certeza absoluta de sua sinceridade. 

— Compreendo perfeitamente - disse Ael. - Peço-lhe que me 
compreenda também. Deixei de lado o orgulho... mas não o medo. 
Entretanto, exijo que faça comigo o que for preciso para convencer seu 
capitão. 

Spock ergueu a cabeça, ouvindo passos no corredor. Ael, imaginando 
que não seria sábio deixar que o capitão a encontrasse encarando seu 
primeiro oficial com uma espada na mão, lançou um olhar conspirador para 
Spock e deu-lhe as costas, saboreando por mais um momento o toque da 
S'harien em suas mãos... A campainha soou. 

— Entre - disse Spock brandamente. O capitão e o doutor entraram e a 
porta fechou-se atrás deles. Ficaram um momento olhando incertos para Ael. 
Ela voltou-lhes o rosto e seu medo se desfez ao ver a expressão divertida no 
rosto do doutor e a surpresa no rosto do capitão. 

— Senhores - disse ela, apanhando a bainha da Sharien de sobre a mesa 
e guardando a espada. - Não tinha idéia de que a Enterprise guardasse peças 
de museu. Será possível que toda aquela conversa sobre as naves estelares 
serem instrumentos de cultura seja realmente verdade? 

E para grande assombro seu, percebeu que sua cuidadosa petulância não 
estava enganando o capitão, tampouco. Ele a fitava com aquele discreto 
sorriso torto de alguém que conhecia o prazer de ter uma espada nas mãos. 

— Gostamos de pensar que sim, comandante - disse ele. - Deveria visitar 
o setor de recreação, se houver tempo... Temos algumas coisas interessantes 
lá. Mas neste exato momento, temos outros assuntos a tratar. - Jim olhou 
para Spock como Ael olharia para Tafv quando houvesse uma tarefa 
desagradável para ser realizada rapidamente. 

Ela inclinou ligeiramente a cabeça, assentindo, e sentou-se na cadeira 
junto à mesa de Spock. O vulcano postou-se atrás dela. Ael inclinou a cabeça 
para trás e fechou os olhos. 

— Haverá um certo desconforto a princípio, comandante - disse a voz 
atrás e acima dela. - Se puder evitar toda resistência, ele passará 
rapidamente. 

— Compreendo. 
Dedos lhe tocaram a face, posicionados precisamente sobre os nervos 

cranianos. Ael sentiu um calafrio tomar-lhe todo o corpo de modo 
incontrolável, depois quedou-se completamente imóvel. 

A primeira coisa que sentiu foi que não conseguia respirar. Não, não era 
exatamente isso. Havia algo errado no modo como estava respirando: rápido 
demais... Ela diminuiu a freqüência respiratória e inspirou profundamente... 
levando um susto e voltando a respirar rapidamente, ao perceber que não 
podia inspirar tão profundamente, seus pulmões não tinham toda aquela 



capacidade... 
Não resista, disse sua própria voz dentro da mente, sem ter pensado 

nessas palavras. Certamente era isso que sentia alguém à beira da loucura. 
Não! Eles estão me enganando, querem me levar à loucura... não! Não! 

Tenho muito o que fazer... 
Comandante... Ael... eu lhe avisei do desconforto. Não resista ou vai 

prejudicar a si mesma... 
... que estranho... ouvia as palavras em vulcano porém conseguia 

entendê-las... ou melhor, ela as ouvia simultaneamente em rihannsu, na 
língua básica da Federação e em vulcano, e compreendia todas elas. Sua 
própria voz lhe falava do fundo da mente, como se fossem seus próprios 
pensamentos, mas eram de outra pessoa... 

Melhor. Nossas mentes estão se aproximando... Abra sua mente para 
mim, Ael. Deixe-me entrar. 

Era impossível resistir. A outra voz era suave, mas dotada de uma força 
que facilmente seria capaz de esmagar qualquer resistência. Mas não o 
faria... percebeu ela sem saber como... 

— Estamos mais próximos, agora. Mais próximos... 
— Oh, elementos do alto e do além, por que tive medo? Que 

assombroso, respirar com os pulmões de outra pessoa, ver com os olhos da 
mente de outra pessoa, viajar por uma nova escuridão e encontrar a luz no 
fim do caminho... Era isso o que fizera na Bloodwing a vida toda. Como 
pudera ter medo disso? - Abriu sua mente, sem saber como, esperando que a 
intenção fosse suficiente, como sempre havia sido... 

— Somos um. 
Sim. Era estranho que houvesse subitamente dois seres dentro dela, mas 

parecia sempre ter sido assim. Com a estranha calma de um sonho, onde 
coisas bizarras acontecem e parecem perfeitamente normais, ela sentiu-se 
bastante curiosa a respeito dos eventos ocorridos nos últimos meses, tudo 
que se referia a Levaeri V, desde o começo. Felizmente não demorou muito, 
naquele estado de inexistência do tempo, para revisar todos os dados. Ela se 
viu tecendo comentários e revendo imagens rápidas: as bandeiras vermelhas 
das câmaras do Senado, os rostos dos velhos amigos na Pretória que 
solenemente diziam "não" ou "talvez" querendo dizer "não". Os rostos de 
sua tripulação, felizes ao receberem-na de volta, indignados quase a ponto de 
motim ao ser transferida da Bloodwing. Os rostos cheios de ódio da 
tripulação da Cuirass e a voz de t'Liun gritando nos alto-falantes da nave 
chamando-a à ponte. TafV, sombrio e triste, ao recebê-la novamente a bordo 
da Bloodwing, tomando-lhe a mão e levando-a à testa, num gesto 
ridiculamente antiquado e comovente de boas-vindas. E sua tripulação 
alegre, como filhos seus, como irmãos e irmãs. A sala de transporte da 
Bloodwing. E outra sala de transporte completamente diferente e alguns 



homens. Um loiro e dócil, com um rosto imperscrutável e uma cortesia 
pouco alienígena, outro moreno, com olhos penetrantes e mãos que pareciam 
habilidosas, e outro que poderia ser um de seus irmãos, se não fosse o 
uniforme azul da Frota Estelar e a lembrança de antigas rixas... 

Subitamente, sua curiosidade passou a examinar essas rixas mais 
atentamente. Ela resistiu, a princípio,... eram águas passadas, recordá-las 
apenas faria o ódio retornar. Mas a curiosidade não se deixou dobrar e, por 
fim, Ael cedeu. A imagem da filha de sua irmã de pé diante do Senado 
depois de ser derrotada pelo capitão e Spock, e deixar o dispositivo de 
camuflagem cair nas mãos da Federação. A defesa desesperada e 
emocionada de Ael diante dos senadores... inútil, dirigindo-se a corações por 
demais obcecados pela vingança e temerosos da própria posição para 
ouvirem aos apelos. Ael olhou novamente o salão branco, na direção da 
Cadeira Vaga, enquanto à sua volta as vozes proclamavam que a filha de sua 
irmã seria eternamente banida de ch’Rihan e ch'Havran. Assistiu sua desonra 
e, pior de tudo, o repúdio cerimonial e a remoção de seu nome de família. 
Ael protestou novamente, não se importando em comprometer a própria 
posição. O protesto foi recusado. Ela ficou de pé, pálida e imóvel, vendo o 
nome ser escrito três vezes e queimado três vezes. Viu a filha de sua irmã 
deixar a câmara na mais profunda humilhação... deixando de ser uma pessoa, 
pois uma rihannsu sem família não era nada, não era ninguém. 

E onde estará ela agora? gritou Ael para a porção curiosa e silente de si 
mesma que tudo observava. Vagando pelo espaço ou vivendo em algum 
miserável mundo-exílio, sozinha entre estranhos? Como posso deixar de 
odiar quem lhe fez passar por tudo isso? Tampouco podia se esquecer do 
amargo rancor com que Tafv assistiu o exílio da prima, sua companheira de 
infância. Mas tal como ela, Tafv havia aprendido a controlar as emoções 
através da fria razão, do mesmo modo como essa nova parte de si havia 
aprendido a fazer quando sentia raiva em sua juventude. O ódio teria que 
esperar. Talvez, mais tarde, uma mudança nos Elementos a levasse a 
enfrentar seus inimigos e provar, numa batalha limpa, que não passavam de 
covardes, que haviam usado de artifícios desleais para atingir seus objetivos. 
Mas não podia deixar que assuntos pessoais a perturbassem quando a 
sobrevivência de impérios estava em jogo. 

A nova parte de si mesma concordou em silêncio e permaneceu calada 
por um longo tempo. Ael aproveitou o momento para dar vazão à sua própria 
curiosidade. Ali estava um daqueles inimigos, intimamente ligado a ela. 
Passando a exercer sua "curiosidade", procurou alcançá-lo. A outra parte, 
num melancólico reconhecimento da justiça, permitiu que ela o fizesse. Ael 
deixou-se aprofundar... 

Por anos havia imaginado uma espécie de monstro, uma criatura sem 
consciência, uma pessoa que pudesse conceber tamanha deslealdade para 



com a filha de sua irmã com tanta frieza e precisão. Mas, naquele instante, 
tal como na estimativa que fizera de seu alojamento, descobriu que tinha se 
enganado novamente, um engano de tal monta que a fez arder de vergonha. 
Havia realmente um imenso acúmulo de informações e habilidades como 
seria esperado de alguém que mesmo entre os rihannsu tinha a fama de ser 
um dos grandes oficiais da Frota Estelar. Mas não esperava encontrar 
alguém tão dividido quanto ela, e de modo semelhante, tão inteiro quanto 
ela. Alguém que jurou lealdade a uma árdua causa, um ideal que lhe era mais 
importante que a própria vida. Alguém que havia sofrido em decorrência de 
tal juramento mas estava disposto a voltar a fazê-lo. Alguém que também 
tinha fortes raízes em outra vida, baseada em um planeta no qual 
dificilmente poderia viver e em relacionamentos que nunca poderia 
confessar inteiramente, devido ao que escolhera ser. Nada o prendia a tal 
juramento, a não ser sua vontade, firme e inquebrantável como uma rocha. 
Jamais imaginara existir uma pessoa como essa. Mesmo sendo um 
alienígena, tinha todas as características de um rihannsu: uma lealdade 
inabalável e indestrutível a um ideal, um objetivo, um homem que daria vida 
por essa lealdade. A melhor parte da Paixão Soberana, aquele fogo lento e 
contido, queimava-o de dentro para fora sem nunca poder ser apagado, por 
mais que o ferisse... 

Para esse homem ela podia se abrir, como teria feito com Tafv, Aidoann 
ou tr'Keirianh. Foi o que fez, procurando subitamente as paixões 
terrivelmente reprimidas que nele existiam. E uma em particular: a saudade 
do lar. Ela mostrou-lhe Airissuin e as áridas montanhas vermelhas de seu 
mundo, tão parecido com o dele. Ela mostrou-lhe sua fazenda, o local por 
onde os hlai fugiram e seu pai, tão parecido com o dele. Mostrou-lhe as 
pequenas flores ressequidas na encosta da montanha e a luz do sol 
iluminando seu leito, no dia seguinte ao nascimento de seu filho, no dia em 
que o tomou nos braços pela primeira vez sem ser distraída pela dor, 
desejando que o pai do menino estivesse vivo para vê-lo. Oh, Liha! Morto 
pelos klingons naquele ridículo "mal-entendido" de Nh'rainnsele! Nunca 
haveria fim para tais mal-entendidos, para que os mundos caminhassem em 
paz e sem guerras? Não haveria outras maneiras de se enfrentar o tédio e 
viver uma vida cheia de aventuras? Os inocentes sempre teriam que morrer e 
teria ela que continuar a matá-los? Onde estaria o fim de tudo aquilo, o fim? 

Seu outro eu estava angustiado. Mas Ael também estava e, naquele 
momento, não sentia pena de nenhum dos dois. Esse era, afinal de contas, 
um assunto extremamente sério, a única coisa que se igualava em 
importância à verdade, os sentimentos e os nomes. A vida deve ser 
preservada, mas se o projeto de Levaeri for implementado, ela será 
destruída. A verdade se tornaria mortal, o coração se tornaria público, e os 
nomes... Seria melhor que pequenas guerras fossem desencadeadas e 



ceifassem seu tributo inevitável. Seria melhor que ela, Tafv e a tripulação da 
Bloodwing, sim, e também toda a tripulação da Enterprise fossem destruídas 
do que deixar aquilo acontecer. Pois aquelas eram pessoas honradas, como 
ela sempre suspeitara, descobrindo naquele momento que não conhecia nem 
a metade da verdade sobre o assunto. Apenas a imagem do capitão que sua 
outra metade trazia na mente era o suficiente para convencê-la. A imagem do 
doutor, de modo bem diferente, porém digna de igual lealdade, confirmava 
sua conclusão. Essas pessoas, deixando de lado o ódio, sugeriam-lhe a 
existência de outras pessoas semelhantes no outro lado da Zona Neutra. Não 
podemos permitir que se tornem antiquadas e morram, que é o que 
acontecerá a todas as pessoas honradas de todos os lugares se a técnica for 
levada às últimas conseqüências lógicas. Não podemos, não podemos... e sua 
mente foi subitamente liberada. Não foi uma sensação dolorosa mas, sim, 
triste, como se estivesse se despedindo de um irmão gêmeo. 

Ael abriu os olhos. Ainda podia sentir o vulcano de pé atrás dela. Um 
resíduo do elo aparentemente não se desfez por completo. Sentia como se os 
alicerces firmes como pedra de sua mente tivessem sido de certa forma 
abalados. Porém estava mais interessada no olhar que o capitão lhe dirigia, 
ao mesmo tempo compassivo e melancólico. O doutor estava virado para a 
parede, esfregando os olhos como se algo os incomodasse. Percebeu 
subitamente que tinha a face molhada. 

Spock veio para a frente, com as mãos às costas, aparentemente 
descontraído, porém Ael sabia não ser esse o caso. 

— Comandante - disse ele em voz baixa. - Peço-lhe sinceras desculpas 
pela intromissão. 

— Obrigada, disse ela. - Mas as desculpas são desnecessárias. Estou 
perfeitamente bem. 

Erguendo os olhos, viu que Spock também sabia não ser esse o caso. O 
capitão alternava o olhar de um para o outro. 

— Também peço-lhe desculpas, comandante - disse ele. - Se isso for de 
alguma ajuda... 

— Não será de nenhuma ajuda aos exilados e mortos - disse Ael, do 
modo mais sereno que pôde, perguntando-se o quanto ela e o vulcano teriam 
falado em voz alta durante a união, temendo o pior. - Mas agradeço. 

— Se puder nos dar licença por um momento - disse o capitão. - Devo 
discutir este assunto com o Sr. Spock e o Dr. McCoy. 

Ela inclinou a cabeça Eles saíram juntos para o corredor, movendo-se 
como partes distintas de uma só mente. Somos mais parecidos do que 
imaginava, pensou consigo mesma, esfregando o rosto de leve, lembrando-
se de como, em algumas batalhas, ela, Tafv e Aidoann agiam como uma só 
criatura de três partes distintas. Se não tomar cuidado, vou deixar de odiar 
essas pessoas pelo que fizeram a filha de minha irmã... e então o que será de 



mim? 
— Capitão - ela ouviu distintamente Spock dizer. - Cada palavra do que 

ela disse é verdadeira. Não está sujeita a nenhuma compulsão de esconder o 
que tem na mente... que por sinal é extremamente poderosa. Sua resolução e 
o medo de estar perdendo tempo é que desfez o elo, não fui eu. 

— Há qualquer indício de que sua mente tenha sido alterada de alguma 
forma? - perguntou o capitão. 

— Nenhum. Existem áreas que não pude acessar, como acontece em 
todas as mentes. E há algumas informações que estão isoladas por um 
bloqueio incomum... uma área contaminada pelas emoções que considero 
semelhante à vergonha e o pesar dos humanos. Mas senti que se tratava de 
um assunto pessoal, não relacionado conosco. 

— Não gosto disso - disse o doutor. - Você "sentiu" qualquer elo de 
associação entre essa área bloqueada e qualquer outra parte que se refere a 
nós? 

— Alguns, doutor. Mas essa área bloqueada também tinha elos com 
quase todas as partes da mente da comandante. Não acho que tenha 
importância para nós. 

— Bem, - disse o capitão, dando um longo suspiro. - Spock, odeio ter 
que dizer isso, mas a Frota não vai engolir a proposta da comandante. E 
muito forçada e perigosa. E mesmo que a comandante seja uma mulher 
honrada, não é possível confiar em todos aqueles outros romulanos. Ela 
disse que os romulanos de modo geral estão se tornando mais oportunistas, 
menos dedicados aos antigos códigos de honra. E se algum deles, enquanto 
estiver a bordo da Enterprise, tiver a idéia de tentar dominar a nave? 
Mesmo que os superemos enormemente em número, basta que um único 
membro da tripulação venha a morrer no incidente para a Frota pedir a 
minha cabeça. E com razão. Concordo com ela que temos uma 
responsabilidade moral para com as três potências... mas se tentarmos levar 
adiante a operação que ela está sugerindo e deixarmos de algum modo 
vazar a informação do que está acontecendo em Levaeri, sem que 
consigamos destruir o local... Não. Sinto muito. Estrategicamente é uma 
magnífica idéia, mas taticamente, com o que temos de naves e pessoal é uma 
piada. Vou pedir mais naves... sigilosamente... e depois agir. 

O capitão deixou escapar outro suspiro triste. 
— Venham, senhores. Vamos dar-lhe as más notícias do modo mais 

gentil... 
O pequeno visor na mesa de Spock apitou. 
— Ponte para o capitão Kirk. 
Ael estendeu o braço e tocou o pequeno controle a seu lado. 
— Se puder esperar um momento, vou chamá-lo. Sr. Spock, -disse ela 

através do tênue elo mental que se desfazia rapidamente - Poderia avisar o 



capitão de que o estão chamando? 
Um clarão de compreensão a iluminou. A porta se abriu com um sibilo e 

os três entraram. 
— Desculpe deixá-la esperando, comandante - disse o capitão. - Deixe-

me cuidar disto primeiro. Kirk falando, - disse ao visor. 
— Capitão - disse o oficial de comunicação, um hominídeo de pele cinza 

que aparentemente havia tomado o lugar da bela mulher de pele morena que 
Ael havia visto na comunicação entre Tafv tivera e a Enterprise. - Temos 
outra cápsula de mensagem da Intrepid Estavam passando pela NZR 4486 
quando aparentemente foram atacados. 

— Por quem? - disse o capitão, olhando penetrantemente para Ael. 
— Esse é o problema, senhor. Eles não sabiam dizer. A tempestade 

iônica subitamente intensificou-se até quase força dez... o suficiente para 
deixá-los sem sensores. Logo em seguida foram alvejados. Mas o estranho é 
que não perderam a comunicação com a estação até quase um minuto e 
meio depois da intensificação da tempestade. Então a comunicação foi 
interrompida no meio da transmissão... não foi interferência da tempestade, 
nem perda do sinal... foi como se eles... foi como se algo tivesse acontecido 
com a nave. Simplesmente cortaram a comunicação. 

— Continue tentando entrar em contato com eles, Sr. Mahasë. E faça 
soar o alerta vermelho. Todos a seus postos de combate. Avise a Inaieu e a 
Constellation. Elas devem assumir alerta vermelho também. 

—Sim, senhor. Alguma outra ordem? 
— Não, no momento. Kirk desligando. 
Fora da sala, Ael pôde ouvir a estranha sirene do alerta vermelho soando 

e as pessoas correndo. 
— Comandante - disse o capitão. - O que sabe sobre isso? 
— A nave atacante é quase com certeza rihannsu - disse ela. - E a 

tempestade iônica é quase com certeza obra nossa. Gostaria que tivesse me 
avisado disso antes. Não captei nenhum sinal dela em minha nave. 
Infelizmente seus sensores parecem ser bem melhores que os nossos. 

— O que quer dizer com a tempestade é "obra sua"? - perguntou o 
doutor. 

— Sinto muito, senhores - disse ela. - Mas é difícil contar-lhes tudo o 
que está acontecendo no espaço rihannsu de uma vez. Sr. Spock, se consultar 
as lembranças de nossa união, verá que esta informação é verdadeira. Uma 
das pesquisas que completamos há algum tempo refere-se a um método de 
produzir tempestades iônicas "semeando" seletivamente uma coroa estelar. 
O Alto Comando vem usando essa técnica em segredo, há algum tempo, 
para evitar que os klingons saqueiem nossos planetas da fronteira. A situação 
econômica dos klingons não tem sido boa, como devem saber, e o tratado 
que fizeram conosco tem sido mais quebrado do que cumprido. Entretanto, 



essa técnica também tem sido utilizada deste lado da Zona Neutra... para 
encobrir os passos daqueles que estão raptando vulcanos. Haveria modo 
melhor de se roubar pequenas naves, sem que ninguém perceba, do que fazê-
las desaparecer numa tempestade iônica? Todos sabem como elas são 
perigosas... 

— Esse é o motivo das mudanças no clima estelar desta região - disse 
Spock. - Elas não foram naturais, mas arquitetadas. 

— De certo modo. Houve certo receio de que as mudanças provocadas 
em determinada região viessem a afetar outras. Por isso, as alterações 
climáticas que mencionou podem ser secundárias e não primárias. 
Entretanto, as coisas parecem bem piores do que antes, senhores. A pesquisa 
em Levaeri deve estar muito mais adiantada do que pensei, para os 
pesquisadores raptarem um grupo tão grande de vulcanos... E bem debaixo 
do nariz da forca tarefa da Federação. Devem estar começando a produzir o 
material genético modificado em massa, para necessitarem de uma 
quantidade tão grande de tecido vivo. - Ael ficou séria. - Capitão, se não 
fizer algo, em breve metade do Senado Imperial estará lendo a mente da 
outra metade, graças ao tecido cerebral da tripulação da Intrepid... 

Spock permaneceu imóvel, aparentemente sem se abalar, mas novamente 
Ael sabia não ser esse o caso. E os dois se olharam francamente 
horrorizados. 

— Comandante, - disse McCoy, por fim, - isso é ridículo! Se uma nave 
romulana tentar capturar os vulcanos, eles vão preferir morrer do que deixar 
que isso aconteça... 

— Não lhes será permitido morrer, doutor - disse Ael, impacientando-se. 
-Não compreendeu ainda que essas técnicas não apenas reproduzem 
naqueles que a utilizam as habilidades mentais de vulcanos treinados, mas 
também as ampliam muito além do normal? Que vantagem haveria em usar 
telepatia por toque no Senado? Quem se deixaria tocar? A técnica visava 
permitir a leitura e o controle da mente à distância, por curtos períodos de 
tempo... e até mesmo o controle das mentes resistentes de vulcanos já 
treinados nessa disciplina! Três ou quatro pessoas a bordo da nave romulana 
poderiam facilmente controlar completamente a tripulação da ponte da 
Intrepid, por um curto período de tempo, fazendo-os cessar fogo e abaixar os 
escudos para serem abordados. Existem outros métodos igualmente eficazes. 
Assim, os rihannsu simplesmente dominariam a nave dos vulcanos, levando-
a com eles através da Zona Neutra, ocultados pela tempestade iônica, e 
fariam com eles o que lhes aprouvesse. 

— Mas vulcanos com treinamento de liderança... - disse o capitão. 
— O treinamento de liderança não faz qualquer diferença para as 

habilidades artificialmente ampliadas, capitão - disse Ael. - Estamos alando 
de uma habilidade que, se for desenvolvida, poderá controlar até mesmo 



raças telepaticamente evoluídas como os organianos e os melkots. 
O rosto do capitão enrijeceu-se. 
— Temos que ir atrás deles... 
— Não podem. Se o fizerem, você e toda a tripulação sofrerão o mesmo 

destino da Intrepid, ou pior para dizer a verdade. Suas mentes serão 
controladas muito mais facilmente que a dos vulcanos da Intrepid. Depois de 
os rihannsu terem abordado a nave para prendê-lo, juntamente com Spock e 
o doutor, exterminarão a tripulação e levarão a Enterprise para estudos. O 
mesmo acontecerá com a Inaieu e a Constellation se elas os seguirem. Não, 
capitão. Se quer a Intrepid e sua tripulação de volta, meu plano é a única 
saída. E temos que ser rápidos. Eles não irão esperar em Levaeri, agora que 
têm o material genético de que necessitam. O processamento do material 
neural dos vulcanos começará imediatamente. 

Ael sentou-se em silêncio e ficou observando o capitão pensar. Há muito 
tempo queria ter essa oportunidade... ver seu antigo oponente no processo de 
tomar uma decisão, com as idéias e as opções brilhando nos olhos. Em 
pouco tempo, como ela imaginara, ele voltou a erguer a cabeça. 

— Comandante - disse ele. - Acho que, por enquanto, você conta com 
um aliado. Spock, peça ao tenente Mahasë que entre em contato com Rihaul 
e Walsh. Quero uma reunião com todos os chefes de departamento de todas 
as naves na Inaieu dentro de uma hora. Magro, leve a tenente Kerasus com 
você. 

— Sim, capitão. 
— Certo, Jim. 
E saíram. Ael ficou sozinha encarando um homem zangado, que teria 

que fazer algo que não queria e sabia disso. 
— Comandante, - perguntou ele - vou me arrepender disso mais tarde? 
— "Mais tarde", capitão? Já está arrependido. 
Ele franziu-lhe a testa, ao mesmo tempo em que começava a sorrir. 
— Venha - disse ele. 



Dez 
 
Foi a reunião de cúpula mais barulhenta que Jim já vira em muitos anos 

de experiência. O número de participantes era em parte responsável por isso: 
todos os dezoito chefes de departamento da Enterprise, além de Janice 
Kerasus do setor de lingüística, a especialista em cultura romulana de Jim, 
Colin Matlock, o chefe da segurança, e os capitães e todos os chefes de 
departamento da Constellation e da Inaieu. Todos estavam ali, espremidos 
na sala principal de instruções da Inaieu... hominídeos, seres tentaculados ou 
com pernas a mais, as três espécies de denebianos e representantes de 
diversas outras espécies, vestindo o uniforme da Frota ou, em alguns casos, 
parte dele. 

No meio daquela mistura de azul, laranja, dourado e verde, duas cores se 
sobressaíam, mais sóbrias e esplêndidas: o vermelho e dourado do uniforme 
oficial de Ael e seu filho Tafv. Eles não agiam como dois alienígenas 
desconfiados no meio de estranhos. Ael estava sentada entre eles tão 
impassível quanto estivera na sala dos oficiais. E vendo Tafv reclinado em 
sua cadeira, Jim concluiu que ele havia herdado mais do que apenas o nariz 
da mãe. 

Ele teleportou-se da Bloodwing a pedido de Ael e examinou a sala de 
transporte da Enterprise com o olhar firme e atento de alguém que procura 
os pontos fracos de uma área avaliando seus pontos fortes. Jim o olhara com 
curiosidade, perguntando-se que idade teria. Os romulanos, tal como os 
vulcanos, não mostravam muitos sinais de envelhecimento antes dos 
sessenta anos. Ele parecia ter por volta de trinta anos, mas podia muito bem 
ter quarenta. Jim percebeu então que estava sendo examinado atentamente 
por aqueles olhos, de um castanho tão claro que quase chegava ao dourado: 
um olhar atrevido e perturbador. 

— Subcomandante - dissera Jim e fora cortesmente cumprimentado pelo 
jovem. Mas Jim continuara perturbado, sem saber por quê. 

Os chefes de departamento das três naves reclamavam da presença de 
romulanos no conselho. De modo educado, mas reclamavam. Jim estava 
deixando que se cansassem disso. Parecia ser o mais sensato a fazer. Desse 
modo haveria um pouco menos de reclamações quando ele e Ael dissessem 
o que estavam planejando. 

Seu olhar passou por McCoy, Sulu e Matlock, parando na tenente 
Kerasus com uma sobrancelha erguida. 

Ela o fitou de volta, enquanto sacudia a cabeça negativamente, muito 
discretamente, em resposta ao comentário de um eyreno denebiano sobre 
algo que Spock lhes contava a respeito das pesquisas de Levaeri V Janice 
Kerasus era a chefe do departamento de lingüística, sendo responsável pela 
programação do computador-tradutor e da tradução de documentos 



alienígenas recebidos pela nave. Era alta, encorpada e extremamente bonita, 
com cabelos morenos e encaracolados, e olhos castanhos tranqüilos, um 
pouco puxados, que a faziam parecer um pouco indolente, a menos que 
estivesse muito interessada, como naquele momento, quando então parecia 
um felino esperando pacientemente junto a uma toca de rato, com os olhos 
bem abertos e uma discreta expressão de prazer no rosto. 

Ela estava visivelmente na expectativa de algo, naquele momento. O 
burburinho na sala causado pela apresentação de Ael e Tafv por Jim tinha 
amainado. Mike Walsh o olhou como se achasse que Jim estava ficando 
louco e Rihaul lançou-lhe um olhar penetrante do tipo "precisamos-
conversar", que Jim conhecia tão bem dos velhos tempos, após ter sido 
obrigado a ouvir um sermão particularmente torturante. 

Era hora de chutar o pau da barraca. Spock havia feito o trabalho "sujo", 
passando a todos as informações que Ael havia trazido e a confirmação das 
mesmas. Jim o interrompeu, impedindo-o de responder outra pergunta de um 
dos homens de Rihaul. 

— Caros seres, - disse ele, - temos que fazer alguma coisa. Ouviram a 
proposta da comandante... 

— Estaríamos quebrando quase todos os regulamentos do livro - disse 
Mike Walsh. - Permitindo inimigos em áreas restritas, fazendo acordos 
pessoais com potências estrangeiras, além de espionagem, destruição de 
propriedade particular... 

— Tenho autorização para isso, Mike - disse Jim calmamente. - É para 
isso que serve a "extraordinária liberdade de ação", afinal de contas. 

Mike sorriu-lhe, sabendo tão bem quanto Jim que armadilhas o 
esperavam se algo desse errado na operação. 

— Sei disso. Mas enfrentamos uma situação literalmente insustentável. 
Não podemos ficar aqui, pois os romulanos que patrulham a Zona Neutra 
ficariam desconfiados. E certamente não podemos partir até descobrirmos o 
que aconteceu com a Intrepid. Não podemos pedir ajuda, pois as 
comunicações não são seguras. Não podemos enviar naves para levar uma 
mensagem segura, porque precisamos de todas as forças aqui. Temos que 
agir, e agir imediatamente. Apesar de odiar admiti-lo, a idéia de Ael é a 
melhor opção que dispomos no momento. 

Ael lançou um olhar para Jim que o fez lembrar-se muito de uma das 
expressões de Spock do tipo "agradeço-mas-não-conte-para-ninguém". 

— Caros seres, - disse Tafv ao lado de Ael, com sua voz de tenor, - 
asseguro-lhes que a comandante está tão pouco entusiasmada em lhes fazer 
esta proposta quanto estão em aceitá-la. Se ela for bem sucedida, a 
comandante e eu não ganharemos nada a não ser a desonra, o exílio 
irrevogável para nós e nossa tripulação e a possibilidade de sermos 
perpetuamente caçados por agentes romulanos sedentos de vingança que 



desejarão nossa morte. - Ele ficou sério. - Estamos dispostos a sacrificar tudo 
isso por nossa comandante. É uma questão de mnhei 'sahe. 

As pessoas à mesa se entreolharam, curiosas sobre o significado da 
palavra, que não foi traduzida pelo tradutor. Mas Tafv não interrompeu seu 
discurso. 

— Contudo, enfrentaremos algo mil vezes pior se nossos esforços 
falharem. Se formos apanhados em território romulano, nós e toda a 
tripulação da Bloodwing certamente seremos mortos. Possivelmente, vocês e 
suas naves conseguirão libertar-se lutando. Sejam quais forem as 
dificuldades que terão com o Comando da Frota Estelar, estarão vivos para 
enfrentá-las. 

— Compreendemos tudo isso, subcomandante - disse Jim. - Um 
momento, por favor. Tenente Kerasus,... "mneh-o-quê" 

— Mnhei 'sahe - disse ela prontamente. - Capitão, sinto muito, mas está 
pedindo que eu traduza uma das palavras mais difíceis da língua. Não é bem 
honra... nem lealdade... não é exatamente raiva, nem ódio, nem cinqüenta 
outras possibilidades. Poderia ser traduzida como uma forma de ódio que 
exige que você entregue sua última gota de água a um inimigo sedento, ou 
um ato de amor que requer que você mate um amigo. O significado muda 
constantemente de acordo com o contexto e até mesmo no mesmo contexto. 
É extremamente incerto. 

— Neste caso? Kerasus olhou para Tafv. 
— Se compreendi corretamente o que o subcomandante quis dizer, a 

tripulação retribui o favor que a comandante t'Rllailieu lhes faz em comandá-
los, tornando-se desejosos de serem comandados. Parece um pouco estranho, 
eu sei, mas o que eles chamam de "lealdade" nem sempre inclui a aceitação. 
Eles a seguirão até a morte... e mais além, se puderem... porque reconhecem 
que sua causa é justa, independente do que diga o Alto Comando. 

Houve um breve silêncio ao redor da mesa. 
— Comandante - disse a capitão Rihaul, em voz baixa. - Espero que 

perdoe nossa ignorância e desconfiança. Mas nunca vimos os romulanos 
fazerem algo que não fosse guerrear, e muito ferozmente. Vê-los procurando 
promover a paz... ainda que forçosamente... foi algo inesperado. 

Ael sorriu tristemente para a capitão deirr. 
— Oh, eu lhe asseguro, capitão, conhecemos outras artes além da guerra. 

Mas nossa posição no espaço, entre vocês e os klingons, deixa-nos pouco 
tempo livre para praticá-las. Por isso, tendemos a deixar que outros as 
desenvolvam. Nossos aliados... ou nossos súditos. 

A tenente Kerasus ergueu a cabeça ao ouvir a última frase, mas não disse 
nada. Jim, contudo, percebeu o sobressalto. 

— Comentários, tenente? 
— Sim, senhor. - Ela baixou os olhos na direção de Ael e começou a 



falar. Sua voz normalmente calma tornou-se forte e vibrante. 
— Talvez haja alguém mais capaz de ensinar o bronze a respirar,  
"de trazer à luz e libertar a vida que se esconde no mármore;  
outros talvez defendam melhor uma causa, 
ou utilizem melhor as ferramentas da ciência 
a fim de prever para onde tendem os céus 
ou traçar o curso inconstante das estrelas. 
Mas, romano, lembra-te bem 
que tuas artes são outras: 
governas as nações com poder; 
ditas as regras pacificamente; 
elevas os povos que conquistaste 
e derrubas os orgulhosos que resistem..." 
 
Jim viu que Ael olhava para Kerasus com surpresa e esperança. 
— Isso foi muito belo. Mas a linguagem parece antiga. Essas pessoas já 

não vivem entre vocês, creio eu. 
— Apenas seus descendentes - disse Jim. - Mas muitas das principais 

línguas da terra foram fortemente influenciadas por sua língua. Para a 
maioria de nós, seu modo de viver é algo do passado. Mas foram um grande 
povo. 

— Se caíram, - disse Ael, olhando em volta da mesa para os muitos 
ouvintes. 

— foi porque se esqueceram dessas palavras e passaram o domínio para 
outros. Talvez a algum antigo inimigo, ao qual, em seu orgulho e indolência, 
tentaram assimilar, esquecendo-se de temê-lo. Ou talvez para outros que 
cumpriam as antigas leis apenas com os lábios, mas não compreendiam o 
espírito no qual elas se fundamentavam. Estarei enganada? 

A impassividade dos muitos rostos lhe mostraram evidentemente que 
não estava. 

— Esse é o perigo que meu Império enfrenta no momento, caros seres. 
Não ficarei assistindo uma civilização de cinco mil anos desmoronar, como 
outros impérios o fizeram, por um motivo torpe, por pura indolência ou 
loucura... ou pela perda da honra! Eu disse ao capitão da Enterprise que não 
podia contar com a ajuda de meus amigos, por isso havia procurado meus 
inimigos. Sua Federação proclama desejar a paz entre as grandes potências. 
Agora poderemos ver quão grande é esse desejo, observando como agem 
seus representantes. Se deixarem de tomar providências quanto às 
informações que lhes trago, tendo a chance nas mãos, jamais alcançarão a 
paz que tanto desejam. 

A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, o qual foi 
interrompido pelo assobio do intercomunicador. 



— Sala principal de instruções - disse a capitão Rihaul. 
— Capitão - disse a voz cavernosa de um dos membros da ponte de 

Rihaul. 
— Estamos na área de onde a Intrepid emitiu seu último relatório. O 

resíduo de mésons de seus motores chegam até aqui e desaparecem... como 
se os conversores de matéria-antimatéria tivessem sido desligados. Contudo, 
há uma tênue trilha de mésons partindo daqui... resíduos de motores 
desligados, nada mais. 

— Para onde segue essa trilha? - perguntou Rihaul. 
— Para as coordenadas noventa ponto mais cinco, senhora. Para 

dentro da Zona Neutra. 
As pessoas se entreolharam. 
— Algo mais, Syll? - perguntou Rihaul.  
— Não, senhora. 
— Muito bem. Sala principal de instruções desligando. 
— Aí está, caros seres - disse Jim. - Uma de nossas naves estelares 

desapareceu... e sabemos para onde ela foi. Se precisávamos de uma 
desculpa para cruzarmos a Zona Neutra, já a temos. Nem mesmo a Frota 
poderá questionar o que mostram nossos sensores. E a questão de estarmos 
cometendo um ato de guerra também se torna discutível. Que nome 
daríamos ao seqüestro da Intrepid? 

— Não há o que discutir, Jim. - Rihaul olhou para ele, bastante 
preocupada. 

— Infelizmente. Agora cabe a nós evitarmos que essa guerra se amplie 
até um conflito pleno. 

— E o único modo de fazê-lo é seguindo o plano de Ael - disse Jim. - 
Lamento precisar ordenar-lhes a fazer algo com que não concordam 
plenamente... Mas não vejo alternativa. 

— Jim, - disse Mike Walsh - você não está compreendendo. Nós 
concordamos plenamente. Apenas não gostamos nem um pouco disso! 

— Não é uma boa aposta? - perguntou Jim cordialmente. Mike ficou 
tristonho. 

— Teríamos mais chance se você levasse também a Inaieu e a 
Constellation. 

— Sinto muito, Mike, mas isso está fora de questão. Ao menor alerta, o 
pessoal da Levaeri vai apagar a memória dos computadores e fugir com o 
material genético. E levarão a Intrepid com eles, tão profundamente para 
dentro do espaço romulano que nenhum de nós escaparia dali. 

— Poderíamos ser rebocados, "capturados" como você, - disse Rihaul. 
Mas falou de modo tão melancólico que Jim sentiu vontade de estender a 
mão e dar uns tapinhas em seus tentáculos. 

Ael, não muito distante de Rihaul, riu de modo gentil. 



— Capitão, - disse ela - estaria concedendo à Bloodwing uma honra que 
ela nunca recebeu antes. Mas não funcionaria. Minha reputação como 
comandante talvez justificasse a captura de uma nave estelar. Mas tratando-
se da Cuirass com a tripulação de idiotas que o Alto Comando Romulano 
sabe estar a bordo dela... três naves estelares, sendo uma delas um destróier 
da classe Defender? Eles perceberiam algo de errado assim que nos 
detectassem e fugiriam da Levaeri como o capitão da Enterprise 
mencionou... Além disso, se eu tentasse rebocar tamanha tonelagem, 
certamente fundiria os motores da Bloodwing. Acho que não vai funcionar. 
Mas sinto ter que responder tamanho mnhei 'sahe com um conselho tão 
frio... 

As pessoas à mesa estavam caladas, olhando para Jim. 
— Bem, é melhor começarmos, - disse ele. - O Sr. Spock já lhes 

forneceu os detalhes do plano da comandante. Nós o seguiremos à risca. 
Quero que a Inaieu e a Constellation continuem a rotina de patrulha, 
cuidando para evitar esta área por várias horas na próxima volta. Não 
podemos deixar nenhuma trilha de muons que Ael não possa justificar em 
seu relato... e os disparos de phasers da "batalha" que vamos encenar 
eliminarão completamente as trilhas deixadas por sua presença aqui neste 
momento. Ael irá teleportar cerca de quarenta romulanos para a Enterprise, 
os quais ocuparão postos-chave para o caso de as naves de escolta acharem 
necessário comprovar o que está acontecendo. O subcomandante TafV 
permanecerá na Bloodwing e Ael supervisionará seu pessoal na Enterprise. 
Qual a estimativa de tempo de vôo até Levaeri V? 

— Na velocidade de reboque, em dobra dois: dois dias e cinco horas em 
sua contagem de tempo - disse Tafv. - Estaremos ao alcance dos sensores em 
um dia e vinte horas. Se o Comando decidir nos enviar uma escolta, ela 
provavelmente nos interceptará em um dia de viagem. 

— Não podemos apenas entrar sorrateiramente? - perguntou Sulu, atrás 
de Spock. 

— Além dessa atitude ser pouco honrosa - disse TafV com um leve 
sorriso -a resposta é não. Nosso lado da Zona Neutra é tão intensamente 
vigiado por satélites sensores quanto o seu. E se tentarmos reentrar na Zona 
Neutra, sem aviso, o Comando saberá imediatamente que há algo de errado. 
As naves enviadas para nos interceptar atirariam primeiro e fariam perguntas 
depois, quer estejamos rebocando a Enterprise ou não. Na verdade, elas 
ficariam felizes em destruí-la e tomarem o crédito para si. E como já sabem, 
consideram a comandante um estorvo e a querem mais morta do que viva. 
Não. Precisamos avisá-los de nossa presença e nos preparar para enganar a 
escolta. 

— Então é melhor começarmos logo - disse Jim. - Comandante, 
subcomandante, poderiam fazer o favor de se teleportarem para a Enterprise 



juntamente com o Dr. McCoy e o Sr. Spock e acertarem com eles os 
preparativos para que recebamos os membros de sua tripulação? Não temos 
muito espaço apropriado nos alojamentos da tripulação, mas deve haver o 
suficiente para acomodarmos confortavelmente os que irão participar da 
farsa. E, Uhura, quer ver, por favor, se existe um meio de bloquear 
temporariamente a comunicação sub-espacial nas redondezas, ou pelo menos 
causar uma interferência? 

— Sim, senhor. 
— Capitão Rihaul, confio-lhe o comando da força tarefa... ou o que 

restou dela. Atente para o seguinte: se algo der errado nesta operação, sob 
nenhuma circunstância deve fazer uma tentativa de resgate. Deve negar seu 
envolvimento se for inquirida. Compreendido? 

— Mas Jim... 
— Sem "mas", Mike. Aceite as ordens e cumpra-as. 
— Entendido, - disse o capitão Walsh. 
— Sim, Jim - disse Rihaul. 
— Muito bem. 
— E boa sorte, capitão - disse Walsh. 
— Se é que existe algo chamado sorte - disse Jim. - Aceito e agradeço. 

Dispensados. 
Jim ficou. A sala se esvaziou, a começar pelos denebianos e depois pelas 

outras espécies. Finalmente restaram apenas três: dois hominídeos e uma 
deirr castanha e empapuçada, entreolhando-se constrangidos. 

— Suas cartas não são boas, Jim - disse Mike. - Eu preferiria que você 
roubasse no jogo. 

— Estou pensando em guardar vocês dois na manga - disse Jim. - 
Nhauris, vamos conversar em seu alojamento. 

Muito tempo depois, Jim estava inclinado sobre o painel do leme e disse: 
— Como está indo, Sr. Sulu? Acha que vai conseguir fazê-lo funcionar? 
— Sem dúvida, capitão. - Sulu estava sentado junto do painel, fazendo 

pequenos ajustes numa série de instruções programadas de vôo. Ao lado de 
Jim, olhando sobre o ombro de Sulu com grande interesse, estava o 
subcomandante TafV. Ele e Sulu estiveram conferenciando por uma hora, 
"coreografando" a "batalha" que travariam em espaço romulano. 

— São como as simulações dos jogos de guerra da Academia, - disse 
Sulu - só que estamos usando naves de verdade. Teremos que disparar os 
phasers um pouco acima do nível mínimo para eliminar todas as trilhas de 
muons e deixar resíduos de calor e fótons em quantidade suficiente para 
enganar qualquer investigador. Os escudos estarão erguidos na potência 
normal em ambas as naves nas primeiras passagens, mas veja... aqui na 
quarta passagem, a Enterprise receberá um impacto no escudo número 
quatro, que cairá, permitindo que a nacele de bombordo seja danificada 



como o Sr. Scott está providenciando... 
— Irá providenciar, - disse Jim, ainda com as orelhas em brasa pela 

conversa particular que tivera com Scott, em um dos elevadores, a respeito 
do que Jim pretendia fazer com seus preciosos motores. - não creio ele que 
esteja em condições de começar imediatamente. Prossigam, senhores. 

— Utilizaremos um disparo de phaser isolado para causar o dano 
propriamente dito na nacele, - disse TafV. - Assim haverá menos chance de 
danificarmos o reforço que seu engenheiro-chefe irá instalar no casco 
interno, para que o conversor de matéria-antimatéria da nacele possa 
continuar funcionando. Essa será provavelmente a parte mais delicada da 
operação. Depois disso, o Sr. Sulu programou os controles de navegação e 
armamentos da Enterprise para mais uma passagem, em que irá disparar 
contra nós: um tiro direcionado à nossa nacele de bombordo. Ele irá "errar o 
alvo" e atingir um dos compartimentos de carga, causando a descompressão 
explosiva habitual e espalhando muitos de nossos suprimentos na área 
Entretanto, isso não será suficiente para fazer-nos parar. A Enterprise estará 
mancando severamente a essa altura. Nós a perseguiremos até que seja 
obrigada a se voltar e lutar, devido ao "superaquecimento" da nacele 
restante. Responderemos com mais disparos de phasers e a Enterprise, com a 
potência dos phasers desviados para a já sobrecarregada nacele, se renderá. 
Os escudos serão abaixados. A comandante enviará então uma mensagem ao 
Alto Comando. A esta distância disporemos de seis horas antes que ela 
chegue até Romulus. Enquanto isso, dissimularemos tudo o que for 
necessário. A utilização do sistema de controle de invasores, marcas 
chamuscadas e danos causados pelas "lutas nos corredores", e assim por 
diante. 

— Ao mesmo tempo, - disse Sulu - transferiremos o controle para a 
ponte auxiliar e instruiremos os "invasores" romulanos sobre como utilizar 
as comunicações e demais controles, para quando a escolta chegar e quiser 
descobrir o que "realmente" está acontecendo. - Fez uma pausa, parecendo 
um pouco constrangido. - Capitão, há apenas um problema. O que 
acontecerá se resolverem subir a bordo, em vez de apenas examinar-nos por 
meio de comunicação nave-a-nave? 

Jim sacudiu a cabeça negativamente. 
— A comandante acha que pode evitar que isso aconteça, - disse ele. - 

Mas se vierem a bordo... bem, então teremos que encenar um pouco, só isso. 
Não haverá muitos romulanos para ser enganados, de qualquer modo... Não 
será como se toda a tripulação se teleportasse a bordo e inspecionasse cada 
pedaço da nave. Provavelmente não teremos que lidar com mais do que vinte 
ou trinta romulanos, no máximo... e se não somos nem capazes de enganar 
trinta romulanos... - Jim interrompeu-se bruscamente e sorriu para TafV. - 
Desculpe, subcomandante. Alguns hábitos são difíceis de se quebrar. 



— Sim, concordo, - disse Tafv, sorrindo discretamente. - Mas o esforço 
é válido. Algo mais, capitão? Precisarão de mim na Bloodwing em breve. 

— Se os senhores já terminaram, então esteja à vontade, - disse Jim. - 
TafV curvou ligeiramente a cabeça para Jim, acenou dois dedos para Sulu 
numa pequena saudação e saiu apressadamente da ponte. 

Quando as portas do elevador se fecharam atrás dele, Sulu sentou-se na 
cadeira e olhou para Jim com uma expressão ao mesmo tempo preocupada e 
divertida. 

— Senhor, - disse ele, - é correto dizer que confio completamente no 
senhor e que gostaria de poder dizer o mesmo com relação a eles? 

— Absolutamente correto - disse Jim - pois é exatamente como me sinto 
a esse respeito. Contudo, o único modo de testar se alguém é digno de 
confiança é confiando nele. Desejaria apenas não lhes ter que confiar minha 
nave e minha tripulação... 

Sulu olhou para Jim e assentiu com a cabeça. 
— Capitão, - disse ele - estamos do seu lado. Não são apenas os 

romulanos que têm mneh-sei-lá-o-quê. 
— Sim, Sr. Sulu, - disse Jim. - Eu sei. E obrigado. - E suspirou. - 

Suponho que eu deva agora descer para ver como o pobre Scotty está se 
saindo com a "destruição" dos motores... 

— Aposto que está "destruindo" a maior parte deles pessoalmente - disse 
Chekov brandamente ao lado de Sulu. 

— Sr. Chekov, - disse Jim - estou torcendo para que assim seja. Cuidem 
da ponte, senhores. Não permaneceremos nela por muito tempo... 

E aconteceu que, várias horas mais tarde, uma solitária nave estelar da 
Federação aventurou-se para fora de seu próprio espaço e entrou na proibida 
Zona Neutra Romulana, sendo descoberta por uma nave que exibia a 
identificação ChR Cuirass. A nave da Federação tentou fugir, mas já havia 
penetrado muito na Zona para conseguir fugir para seu próprio espaço antes 
de ser interceptada pela Cuirass e levada à batalha. A luta foi breve e feroz, 
caracterizada por uma série virtuosística de manobras evasivas pelo 
timoneiro da Enterprise e uma perseguição inexorável pela Cuirass. Mas no 
final, o virtuosismo não foi suficiente para salvar a nave da Federação, que 
sobrecarregou um de seus motores durante uma manobra de volta-e-disparo 
que exigiu níveis particularmente altos de energia. A Cuirass rapidamente se 
aproveitou desse problema, e apesar de sofrer algumas avarias na troca de 
tiros que se seguiu, conseguiu abrir um rombo de oitenta metros na nacele de 
bombordo da Enterprise. 

— Oh, minha pobre criança! - alguém gritou na ponte da Enterprise. 
Mas os romulanos que o ouviram apenas riram baixinho e os que não o 
ouviram começaram a disparar uma enxurrada de phasers nos escudos 
enfraquecidos da Enterprise. O número quatro caiu e outros se seguiram. 



Um grande número de romulanos foi teleportado para a nave atacada, 
materializando-se na ponte e tomando-a antes que a segurança da Enterprise 
ou seu sistema de controle de invasores pudessem ser acionados. Os 
romulanos utilizaram o sistema de defesa contra invasores em benefício 
próprio, fazendo a maior parte da tripulação da Enterprise cair inconsciente 
e aprisionando-a em seguida Depois disso, aprisionaram o capitão e o 
pessoal da ponte, ameaçando eliminar toda a tripulação se não lhe 
entregassem a nave incondicionalmente. 

Sem escolha, o capitão cedeu. Era a segunda vez, em toda a história da 
Federação, que um capitão entregava o comando de sua nave e era 
aprisionado para aguardar julgamento com seus oficiais. Uma comandante 
rihannsu orgulhosamente postada na ponte da nave da Federação, chamou o 
Alto Comando Rihannsu para informar-lhes que havia capturado a USS 
Enterprise. 

O Alto Comando ainda não tinha recebido o informe das três outras 
naves rihannsu, que estavam em outra parte do espaço romulano, a respeito 
do súbito desaparecimento da Cuirass, perseguida por outra Ave de Guerra 
Os três comandantes das naves com nomes klingons estavam ainda 
conferenciando a bordo da Ehhak, tentando imaginar o que poderiam dizer 
ao Comando para salvarem suas próprias cabeças. 

Por isso, a noticia foi recebida com celebrações pelo Alto Comando. 
Uma escolta de três naves foi liberada de outra tarefa para ajudar a Cuirass a 
conduzir a Enterprise. Foram escolhidos juízes entre os membros do Senado, 
para o julgamento dos crimes de guerra. Vários membros do departamento 
de Ciências e dos Estaleiros do Alto Comando ficaram extraordinariamente 
contentes pensando nos proveitosos meses de estudos que teriam pela frente. 
Alguns Senadores e Pretores ergueram murmúrios amargos entre si. Nada 
conseguiam fazer contra f’Rllaillieu: se jogavam a maldita mulher num 
monte de lixo, ela saia dele coberta de cristais de dilítio. Devia haver outro 
meio de se livrarem dela. 

Eles ficariam extremamente felizes se soubessem que já havia várias 
pessoas empenhadas na solução desse problema. 



Onze 
 
 
Ela não conseguia se acostumar e sabia que jamais se acostumaria ao 

fato de estar ali na ponte de uma nave da Federação, não como prisioneira, 
mas como abada. 

Era estranho olhar em volta e ver o capitão tranqüilamente sentado na 
cadeira central, como ela o faria se estivesse em sua própria nave, e uma 
ponte onde rihannsus trabalhavam ao lado de terrenos e outras criaturas 
esquisitas. Sua própria tripulação estava achando a situação engraçada, mas 
todos concentravam-se no trabalho e deixavam os devaneios para as horas de 
folga. Tinham muito que aprender em muito pouco tempo. 

Eram os melhores. A Bloodwing tivera seu quinhão de problemas nos 
últimos três anos e por diversas vezes tivera que ser não apenas reformada 
mas suprida de novos tripulantes para substituir os que perderam a vida nesta 
ou naquela batalha. Entre os duzentos membros de sua tripulação, apenas 
cinqüenta estavam com ela por mais de dez anos: um grupo formado por 
velhas criaturas astutas que sobreviveram quase que exclusivamente pela 
esperteza e outro de jovens malucos que sobreviveram devido à confiança 
cega que depositavam em sua comandante e por fazerem tudo que ela lhes 
ordenava. Alguns desses jovens, prestando atenção e aprendendo com ela, 
tornaram-se líderes valorosos, apesar de proclamarem em alta voz que 
jamais se tornariam tão bons quanto ela, sempre que o assunto era 
mencionado. Entre esses estavam muitos de seus oficiais. Ela os amava 
como se fossem seus filhos. Eles a tratavam como a uma mãe. Era esse 
jovem grupo que a chamava de "susse-thrai". O grupo mais velho chamava-a 
apenas de "nossa comandante" e sorria para os jovens. 

— Comandante, - disse o capitão, tirando-a do devaneio. - Alguma 
noticia da Bloodwing? 

— Nada de novo - disse ela. - Mas vi, há pouco, a sua Srta. Kerasus 
ocupada com a tradução do último comunicado do Comando. Ela deve 
terminá-la em breve. Oh, capitão, foi ótimo, precisa ver. 

Ele olhou para o sorriso dela com estranheza. 
— Como assim? Pelo que me contou, pensei que fosse maçante. 
— Bem, - ela sentou-se na frente dele em um dos postos auxiliares de 

ciências. - É por isso que sugeri que a tenente o traduzisse para o idioma 
básico para você. Existem algumas nuances que não consigo traduzir. Sou 
uma pedra no sapato do Senado, como sabe, um grande estorvo. O Comando 
tampouco me aprecia, já que o seu orçamento é aprovado pelo Senado, e os 
aposentados que ocupam serviços burocráticos no Comando estão dispostos 
a fazer o jogo de seus patrões no Senado. Eles me enviaram para patrulhar a 
Zona Neutra, em primeiro lugar, na esperança que eu fosse morta Um dever 



"honroso" por um motivo desonroso. A tenente Kerasus o comparou a ser 
mandado para a Sibéria. Onde fica a Sibéria? É algum planeta-prisão? 

O capitão fez que não com a cabeça, sorrindo. 
— Não. Fica na Terra. Sua vodca é muito boa,... mas não beba da sua 

água. Ela sabia quando ouvia uma piada, mesmo que não a entendesse. 
— Não o farei. Mas, de qualquer forma, o tom do comunicado era, 

digamos, um pouco azedo. Eles tinham que prestar-me as honras... mas 
sentiam-se incomodados com isso. O Comando também não ousou enviar 
uma escolta muito grande para "me ajudar" a conduzi-lo até Rômulo. Eu 
poderia ficar ofendida. E como lhes deve parecer agora que minha fama no 
Senado vai voltar a crescer, devem estar mordendo os punhos de medo de 
me deixarem irada. Você verá quando ler o comunicado. A tenente Kerasus 
me parece uma oficial muito competente. Estou certa que achará o texto 
muito engraçado. 

Jim assentiu. 
— Três naves, você disse? 
— Sim. A Rea 's Helm e a Wildfire, que acho que você já conhece, foram 

retiradas do patrulhamento de outras áreas da Zona Neutra para me ajudar. E 
a Javelin, que geralmente faz o serviço postal entre Eisn e a fronteira 
klingon, estava passando por aqui a caminho de Hihwende e também foi 
designada a nos acompanhar. É muita sorte, capitão. Os comandantes de 
duas das naves, a Helm e a Javelin, são velhos rivais. Porém políticos demais 
para se oporem a mim quando estou obviamente em posição privilegiada. 
Não conheço o terceiro, o comandante da Wildfire... mas isso também pode 
nos ser vantajoso. 

— Fiquei curioso, assim que ouvi o nome - disse o capitão. - quem foi 
Rea...? 

Ael olhou para o capitão com uma expressão maliciosa. 
— Você teria gostado dele, capitão. Era um mago que foi capturado por 

inimigos e forçado a usar suas artes mágicas em benefício deles. Foi 
ordenado a criar um capacete que tornasse invulnerável qualquer pessoa que 
o usasse. Ele o fez. Quando um de seus captores experimentou o capacete, o 
demônio que Rea colocou dentro do capacete devorou-lhe a cabeça. Um 
cadáver não se importa com os ferimentos que sofre... - Ela riu ao ver a 
careta de Jim. -Já basta, capitão. Logo estará me perguntando qual o 
significado de Blood-wing... 

— Sim, essa seria a próxima pergunta... 
— Mais tarde, - disse Ael, erguendo-se, assim que a tenente Kerasus se 

aproximou. - E você me dirá a qual grande "empreendimento" se refere o 
nome de sua nave... 

Ela caminhou até junto da linda morena Uhura e sua própria tripulante 
Aidoann, enquanto o capitão, lançando-lhe olhares de esguelha 



ocasionalmente, lia o documento que a tenente lhe entregara. Aidoann 
t'Khnialmnae era a terceira-em-comando de Ael: uma jovem alta, de cabelo 
bronze claro e um rosto redondo e amplo que poderia ser incrivelmente 
complacente ou extremamente feroz, dependendo de seu estado de espírito. 

— Como está se saindo, minha pequenina? 
Era uma velha piada. Aidoann lançou-lhe um olhar de lado, reservando a 

resposta para quando ambas estivessem fora do horário de serviço. 
— Estou me virando, khre'Riov - disse ela. - A tenente Uhura tem sido 

muito paciente comigo. Não duvido que terei dominado os aspectos mais 
importantes deste painel quando estes se fizerem necessários. 

— Não precisei ter muita paciência, comandante - disse Uhura. - A 
antecenturião é muito rápida... 

Aidoann inclinou a cabeça para a tenente. 
— Está bem, Aidoann... - disse Uhura. - E uma pena que você não seja... 

oh, sinto muito, quero dizer... 
— Que ela não seja membro da sua tripulação? - disse Ael. - Não 

considero isso uma ofensa, tenente. Ao menos não por enquanto. - Ela olhou 
para Aidoann. - Como Khiy está se saindo no leme? 

As três olharam para o homem pequeno, magro e de pele escura sentado 
ao lado do Sr. Sulu, com o Sr. Chekov olhando por cima do seu ombro e 
dando-lhe conselhos. 

— Creio que muito bem - disse Aidoann. - Pelo menos a nave não 
trombou com nada até agora. 

— Comandante? - chamou o capitão do assento central, erguendo o 
rosto. -O que é isso sobre mais uma nave?... Battlequeen, é esse o nome? 

— Essa é a nave que não estará aqui, - disse Ael, virando as costas para 
Aidoann e descendo para o piso central novamente. - Considere-se 
afortunado por isso. A Battlequeen é comandada por Lyirru tr'Illialhae, um 
idiota desleixado, sedento de sangue, que por certo se teleportaria 
imediatamente para cá assim que o visse. Ele fez muitas coisas estúpidas no 
passado e foi privado do comando mais vezes do que qualquer outra pessoa. 
Infelizmente tem amigos entre os Pretores e Senadores, e é o queridinho do 
grupo de expansionistas do Tricameron. Contudo, os bons Elementos o 
puseram bem longe de nosso caminho, no momento. Há uma rebelião em um 
dos planetas colonizados, como vê, e ele foi designado a debelá-la. Espero 
que deixe o planeta inteiro, quando terminar. É bem do estilo dele destruir 
tudo num acesso de raiva. 

Ael leu no rosto do capitão o que ele pensava de tais atitudes e ficou 
animada. 

— Tudo bem. Contanto que fique longe de nosso caminho... 
Ele devolveu o relatório à tenente Kerasus que o entregou ao Sr. Spock. 
— Percebi o que quis dizer sobre o tom do comunicado. A burocracia 



nunca muda, não é? 
— Aparentemente não... Capitão, quero fazer uma vistoria nas 

acomodações do meu pessoal. Gostaria de me acompanhar? 
— Eu a alcançarei mais tarde, comandante - disse ele. - Tenho trabalho 

para terminar aqui. Apenas diga ao elevador para onde quer ir. Assim que ele 
a deixar num dos andares, peça-lhe que a oriente e ele responderá. Todos os 
elevadores estão ligados à rede de tradução. 

— Obrigada, capitão. 
Ela entrou no elevador, as portas se fecharam e Ael ficou por um 

momento indecisa, pensando para onde ir. Então lembrou-se que Tafv tinha 
ido com Hvaid t’Khaethaetreh, uma de suas subalternas, para ver as 
acomodações próximas ao departamento de recreação. 

— Convés de recreação - disse ela ao elevador, que obediente e 
rapidamente a levou até lá. 

O som de muitas vozes alegres que vinha do fim do corredor mostrou a 
Ael qual a direção a seguir, tão claramente quanto o computador teria feito. 
Ela caminhou para lá e seu passo geralmente decidido tornou-se hesitante, 
como já acontecera muitas vezes nas últimas poucas horas. Nunca se 
acostumaria com o tamanho da Enterprise. A Bloodwing era um buraco 
apertado, escuro e despojado comparada àquela nave. Estou ficando mal 
acostumada, pensou ela. Se não tomar cuidado, vou começar a cobiçar esta 
nave. E só pensar nisso já é algo perigoso... 

As portas do salão de recreação estavam abertas. Ela entrou e ficou 
admirada de ver tanta gente ali. Havia pessoas de todos os tipos. Era outra 
coisa com que ela não conseguia se acostumar. Quando os rihannsu 
deixaram Vulcano, a astronomia era uma ciência antiga, mas as viagens 
espaciais ainda estavam engatinhando. E naves geradoras era tudo de que 
dispunham. Não encontraram outras espécies durante a viagem. Ch’Rihan 
estava cheia de vida animal, mas sem outra vida inteligente. Por milhares de 
anos os rihannsu nem sequer sonharam que houvesse qualquer outra forma 
de vida no universo. Até mesmo Vulcano se tornara quase somente uma 
lenda. Mas então vieram os dias das viagens espaciais, a redescoberta de 
outras espécies e a Primeira Guerra que resultou na demarcação da Zona 
Neutra. O que havia sido apenas ignorância e isolamento transformou-se 
subitamente numa política xenófoba. Passaram a achar que qualquer um que 
não fosse rihannsu certamente os atacaria ou roubaria. Os klingons não 
ajudaram a melhorar essa impressão. Mas Ael viu a desconcertante profusão 
de alienígenas, com todos aqueles terráqueos, tellaritas, andorianos, 
sulamidas, as três espécies de denebianos e sabe-se lá o que mais, e sentiu-se 
confusa. Quatrocentas espécies de "humanidade", segundo os computadores-
biblioteca da nave. Aquilo era um absurdo. Existia somente uma espécie de 
humanidade, como todos sabiam. Mas pelo modo como aquelas pessoas 



trabalhavam juntas, elas pareciam não saber disso... 
Naturalmente, seria extrema descortesia de sua parte discordar 

abertamente de seus anfitriões. Por isso Ael entrou no salão com uma 
expressão serena e procurando fingir educado interesse por todas aquelas 
coisas com tentáculos e aqueles homens e mulheres de cores estranhas, 
comendo, bebendo e brincando juntos, perguntando-se em silêncio como 
conseguiam suportar a presença uns dos outros. 

— Posso ajudá-la, madame? - perguntou-lhe claramente uma voz muito 
educada vinda do lado de seu pé esquerdo: uma voz muito estranha que mais 
parecia o raspar de uma rocha contra outra. Ael voltou-se, olhou para baixo, 
e que os Elementos tivessem piedade dela, lá estava a personificação de um 
Deles: uma rocha conversando com ela. Ao menos parecia-se com uma 
rocha, se as rochas tivessem franjas peludas e se houvesse minerais de cores 
tão estranhas: laranja, ocre e preto, numa estranha mistura. A criatura 
brilhava como se tivesse sido polida e a insígnia parabólica da Enterprise 
brilhava num pequeno e achatado receptáculo que se encaixava entre duas 
protuberâncias de suas costas. Provavelmente eram suas divisas. 

Ael recompôs-se o melhor que pôde e disse: 
— Certamente, alferes. - Ael viu que a rocha não trajava nenhum 

uniforme e não havia faixas nas divisas. Tendo estudado os protocolos da 
Frota, sabia que "alferes" equivalia a um sub-centurião rihannsu, que 
também não tinha faixas. - Estou procurando o encarregado pela 
acomodação dos visitantes rihannsu. Saberia me dizer de quem se trata? 

— O Sr. Tanzer e o Dr. McCoy estão cuidando disso, comandante - disse 
a rocha, balançando uma das franjas laterais. • Quer que eu a leve até eles? 

Havia uma alegre solicitude na voz, que quase fez Ael sorrir. Era um 
oficial muito jovem, se julgara corretamente. Lembrou-se carinhosamente de 
Tafv quando jovem e de Aidoann antes das batalhas e das amizades lhe 
tirarem um pouco da inocência. 

— Sim, alferes, obrigada. 
A rocha arrastou-se ruidosamente pelo grande salão e Ael o seguiu 

lentamente, olhando em volta enquanto caminhava. Uma piscina, por 
piedade! E mesas rodeadas por pessoas que comiam o equivalente a um 
banquete pelos padrões rihannsu, mas que Ael suspeitava ser uma refeição 
comum naquela nave. Eles possuem tanto, pensou ela Não admira que 
compreendam tão pouco a nosso respeito, pois somos tão pobres. Talvez 
nem mesmo compreendam o ódio que sentem os famintos ao verem os bem 
nutridos passarem despreocupadamente... Mas o ódio e a lembrança de sua 
pobre tripulação que vivia espremida e merecia tão mais foram abalados pela 
visão dessa mesma tripulação. Estavam quase todos juntos num dos cantos 
do grande salão, aparentando coragem e confiança, mas que o olhar treinado 
de Ael percebeu estarem um tanto perdidos e assustados. O Dr. McCoy 



andava atarefadamente entre eles, conversando tão cordialmente quanto seu 
próprio cirurgião teria feito e instalando-lhes tradutores no antebraço. Na 
verdade, a cirurgiã t’Hrienteh estava ao lado de McCoy, observando-o 
atentamente. E um sorriso incomum surgiu em sua face séria e escura, ao ver 
McCoy dar tapinhas no antebraço do pobre e assustado tr'Jaihen, dizendo 
algumas palavras de consolo (que não foram compreendidas) enquanto 
implantava o tradutor. 

— Doutor - disse Ael, achando engraçado que tanto McCoy quanto 
t'Hrienteh atenderam ao chamado ao mesmo tempo. 

— Oh, aí está você, comandante - disse McCoy, olhando-a tão 
despreocupadamente quanto alguém na fazenda teria olhado para um fvai 
perdido que finalmente tivesse voltado para o estábulo. - Vejo que o alferes 
Naraht a encontrou. 

— Realmente - disse Ael, lançando um breve sorriso para o jovem a seus 
pés. - Os arranjos estão terminados, doutor? Meu pessoal e eu temos muito 
trabalho pela frente. 

— Quase terminado, comandante. Faltam apenas alguns tradutores. - 
McCoy passou os olhos pelo canto do salão. - O chefe da recreação foi 
providenciar uma divisória para que o seu pessoal possa dormir aqui. 
Infelizmente não temos espaço suficiente para colocá-los nos alojamentos da 
tripulação. Estão todos ocupados por nosso próprio pessoal, no momento. 

— Doutor, isso nos será bastante apropriado, • disse Ael. - Estamos 
todos acostumados a viver em acampamentos e há muito mais espaço aqui 
do que na Bloodwing. Foram distribuídas rações para o nosso pessoal? 

— Não será bem isso. O Sr. Tanzer reprogramou os processadores de 
comida do setor adjacente a esta área. Já avisei a maioria do seu pessoal e 
agora posso avisá-la. Não coma nada que tenha uma etiqueta vermelha: são 
alimentos que não combinam com seu metabolismo. A última coisa que 
precisamos agora é um surto de disenteria. 

— Como disse? 
— Llhrei 'sian - disse t’Hrienteh. 
— Oh, obrigada, doutora. Tem razão... 
— Len? - disse alguém atrás dela. Ael voltou-se e deparou com um 

homem grisalho, baixo e musculoso, com um olhar tão sábio e calmo que a 
fez pensar tratar-se de um Centurião Sênior. Mas obviamente não era esse o 
caso. Aquele homem não lhe foi apresentado pelo capitão na reunião dos 
chefes de departamento, apesar de ter estado presente. Ele a encarou, 
examinou-a de alto a baixo, e a aceitou inteiramente, com um único olhar. 
Depois disse: 

— Com o seu perdão, comandante. 
— Por favor, não se incomode. - disse ela, apesar de sua cortesia tê-la 

agradado tanto quanto sua avaliação a tinha incomodado. 



— Este é o tenente Harb Tanzer, comandante - disse McCoy. - Ele 
cuidará das necessidades de seu pessoal, já que é o responsável por toda esta 
área. Se precisarem de qualquer coisa enquanto estiverem aqui, tudo que não 
seja ligado à medicina, podem pedir a ele. 

— Estarei a seu dispor em todas as ocasiões, comandante - disse o Sr. 
Tanzer. - Teremos bastante tempo antes que as outras naves rihannsu 
cheguem para que sua tripulação possa ao menos contar com um turno de 
sono. Quando estiverem prontos, chamem-me e eu isolarei toda esta área 
para vocês. Sinto não dispormos de paredes sólidas. Normalmente utilizamos 
campos de força não transparentes com isolamento sonoro de alta-
intensidade. 

— Parece-me bom - disse Ael, perguntando-se que raio de coisa estaria 
ele dizendo. - Se houver algum problema, informe-me, por favor. 

— Assim que tiverem arrumado tudo que trouxeram a bordo, sintam-se 
bem-vindos para conhecer nossas instalações - disse o Sr. Tanzer. - De fato, 
comandante, se me permite dizer, muitos dos nossos estão bastante desejosos 
de conhecer sua tripulação. São incrivelmente curiosos. Nunca nenhum deles 
teve a chance de conhecer um rihannsu antes. 

Ael percebeu, bastante surpresa, que o tradutor não estava simplesmente 
traduzindo o termo "romulano" do idioma básico: o homem estava realmente 
utilizando o termo "rihannsu" e com uma pronúncia razoavelmente boa. 

— Se for esse o seu desejo, - disse ela, olhando mais cuidadosamente 
para o Sr. Tanzer do que fizera a princípio - certamente poderão fazê-lo. 
Agradeço-lhe bastante. Se me dá licença, preciso falar com o meu pessoal. 

— Certamente. 
O doutor, o oficial de recreação e a rocha saíram juntos, deixando Ael 

com seu pequeno grupo. Com a costumeira disciplina, todos se sentaram de 
pernas cruzadas no estranho e macio piso, como teriam feito após uma 
sessão de ginástica no pequeno ginásio da Bloodwing. 

— Como estão vocês, meu povo? - perguntou ela. - Estão bem, ou 
ficarão assim por pouco tempo? Poderão manter seu juramento neste lugar, à 
vista de estranhos e nas atuais circunstâncias? Pois certamente nenhum de 
nós foi, nem será, tão testado como agora. Se alguém acha que ficará tentado 
a ferir um de nossos antigos inimigos quando ninguém estiver olhando, que 
diga agora. Não o culparei. Será enviado de volta à Bloodwing com a honra 
de ter tido a coragem de confessar uma amarga verdade. 

Todos a fitaram com seriedade. Seu grupo fiel: os muitos rostos 
conhecidos que a seguiram em tantas batalhas e em tantas ocasiões. A bela e 
pequena N'alae com seus olhos plácidos e suas mãos mortíferas, o calado 
Khoal, o alto e magro Dhiemn, com suas mãos de fazendeiro e sua mente 
afiada como uma espada, Rhioa, Ireqh, Dhiov, Ejule e t’Maekh, e muitos 
outros. Todos a olhavam, silenciosamente, sem se moverem. - Estejam 



certos, - disse Ael com brandura. - Será nossa vergonha eterna e minha 
desonra se ralharmos. Minha honra se tornará apenas um trapo esfarrapado 
quando o Comando souber o que estamos planejando, mas não quero rasgá-
la ainda mais. 

Dhiov, que era sempre tímida, exceto quando queria menosprezar-se ou 
matar alguém, disse abruptamente: 

— Aquela coisa com tentáculos... 
— São pessoas - disse Ael. - Não tenham dúvida disso. Eles também me 

parecem horríveis, mas não duvido que incluam a nós em sua dieta. — 
Alguns risos se ouviram. - Eles têm sua própria Paixão, também. Defenderão 
a nave e seus companheiros de bordo tão brilhante e valorosamente quanto 
vocês. O mesmo se aplica às pessoas azuis, alaranjadas e marrons, e os que 
se parecem com um hlai. 

— E a rocha? - perguntou Dhiemn, com seu costumeiro humor seco. 
— Especialmente a rocha, creio eu. Pelos Elementos, meus filhos, que 

susto aquilo me deu. Que eu possa ser preservada de ter que ver outros de 
sua espécie. Se o Ar ou o Fogo também vierem falar comigo, duvido que 
consiga suportar. 

Houve mais risadas. Eles estavam se descontraindo e Ael estava feliz 
com isso. 

— Então, estamos contentes. Aprenderam bem seus deveres a ponto de 
saberem o que devem fazer? 

Muitas cabeças se inclinaram e disseram "sim". 
— Não é difícil, khre-Riov - disse Ejiul. - A maioria dos postos que 

vamos ocupar lidam com as comunicações. Todos os painéis que 
precisaremos usar foram reprogramados para dar instruções em rihannsu. 

— Tenham certeza agora. Não haverá chances para erros depois que a 
Javelin, a Rea 's Helm e a Battlequeen chegarem aqui. 

Ouviram-se respirações pesadas. Ael olhou para o pequeno e escuro 
Nniol, que subitamente passou a olhar para o tapete. 

— Oh, Ar e Terra, khre'Riov - disse ele. - Ouvi dizer que minha irmã 
está servindo na Javelin. 

Ael olhou para ele 
— É uma coisa difícil, Nniol. Você vai cumprir seu juramento? Ele 

ergueu o rosto, abalado. 
— Não sei, khre'Riov. 
— A quem devemos perguntar para termos certeza? - perguntou ela 

muito brandamente. Ele olhou novamente para o tapete. 
— Sempre fomos muito unidos - disse ele. E depois de uma longa pausa, 

disse: - Acho melhor eu voltar para a Bloodwing. 
Ela o olhou e depois concordou rapidamente. 
— Aqui vemos um real mnhei 'sahe: doloroso porém puro. Fique 



conosco por enquanto, Nniol. Falarei com o capitão. Alguém mais? 
Ninguém se manifestou. 
— Muito bem. Vamos nos exercitar? Não tivemos tempo para nos 

espreguiçarmos hoje. E amanhã precisaremos estar em forma - Ael sorriu. - 
Vamos mostrar-lhes como se faz, certo? 

Houve sorrisos em resposta por todos os lados, até mesmo de Nniol. Eles 
ergueram-se novamente, todos juntos, e após curvarem-se em direção a ch'-
Ríhan, na direção dos Elementos (para lá, dissera Dhiemn, que sempre sabia 
a direção, apontando para o chão). Ael os conduziu nos alongamentos e 
exercícios de concentração preliminares. Tendo terminado os primeiros 
exercícios e formado pequenos grupos para se exercitarem, alguns 
tripulantes da Enterprise se aproximaram, disfarçadamente, para observá-
los. Ael afastou-se do grupo quando começou um vale-tudo. Nalae e Khoal 
estavam dominando como de costume. Todos os outros se lançavam sobre 
eles e eram dolorosamente arremessados à distância. 

Ael limpou a testa e observou o pessoal da Enterprise, disfarçada pelo 
gesto. Mantinham o ar de quem não queria nada, mas Ael percebeu 
claramente que alguns deles pareciam dispostos a entrar na luta e tentar a 
sorte. Ao menos alguns dos hominídeos pareciam interessados. Não havia 
como dizer o que os seres altos com tentáculos e todos aqueles olhos 
contorcidos estavam pensando. Nem tampouco o jovem alferes rocha, que 
estava ao lado. Mas nenhum dos hominídeos parecia hostil. Eles pareciam 
estar na expectativa, como crianças esperando serem convidadas para 
brincar, apesar de dissimularem o interesse e manterem-se calmos. 

Ela sentiu estar sendo observada. Ergueu o rosto e viu o capitão da 
Enterprise caminhando em sua direção, acompanhado pelo tenente Tanzer. 
O capitão, na verdade, estava olhando para além dela, para a luta livre, e se 
era boa em ler os terráqueos, imaginou ver uma expressão indicando que ele 
também gostaria de entrar na luta. Mas havia também tristeza. Pobre 
homem, pensou ela, também não tem tempo para divertimentos... 

— Comandante - disse o capitão, parando a seu lado para observar a 
loucura solta no canto do salão, vendo a pequena Nalae apanhar Dhiemn e 
arremessá-lo sobre Lhair e Ameh. Eles o agarraram, quase deixando-o cair. 

— Capitão, - disse ela - é apenas um treino: chamamos de llaekh-ae’rl. 
— Assassinato risonho? Muito apropriado... Meu pessoal disse que a sua 

tripulação está aprendendo a sua parte da encenação muito rapidamente. 
— Não tenho tempo a perder com quem aprende devagar, capitão - disse 

Ael. - E para dizer a verdade, poucos desses sobrevivem muito tempo na 
patrulha da Zona Neutra ou em nossa fronteira com os klingons... Fico 
contente que tenha vindo, pois tenho um problema. Meu tripulante Nniol 
tr'AAnikh tem um parente numa das naves que se aproximam: a Javelin. Não 
posso permitir que ele esteja ocupando um posto de combate ou nas 



imediações quando nos encontrarmos com aquela nave. Eu o estou enviando 
de volta para a Bloodwing. Ele a encarou com os olhos semicerrados. 

— Certamente, comandante. É uma questão de confiança? 
Ael reprimiu uma carranca, apesar de ficar incomodada com o fato de o 

capitão imediatamente pensar mal de um dos seus. 
— Sim - disse ela.- Ele confia em mim o suficiente para dizer-me que 

não sabe se poderá confiar em si mesmo em tal situação. É minha 
responsabilidade preservar sua honra, assim como ele preserva a minha ao 
confessar-me tal fraqueza. 

Talvez o capitão tivesse compreendido um pouco o quão irritada ela se 
sentia, pois sua expressão mudou subitamente. 

— E claro, comandante. Faça o que lhe parecer melhor. Quando ele 
estiver pronto para partir, envie-o à sala de transporte. Avisarei os 
encarregados para que o recebam. 

— Obrigada. Ah, olhe agora... - Ela tinha desviado a atenção do capitão 
para uma súbita interrupção na luta que prosseguia atrás dela Havia vários 
membros da Enterprise entre os seus tripulantes. Dois hominídeos, um de 
pele azulada e um loiro como o capitão, e um dos estranhos seres com 
tentáculos roxos e todos aqueles olhos. O mais claro dos hominídeos, um 
homem pequeno e magro estava fazendo gestos que se assemelhavam ao 
último golpe de N'alae, evidentemente perguntando-lhe algo a esse respeito. 
Ael sorriu ao ver N'alae dirigir-se ao homem com a expressão recatada de 
sempre. O tripulante preparou-se o melhor que pôde para evitar o golpe e 
Ael o admirou por isso. Ele voou e caiu com força no chão, mas ergueu-se 
rapidamente, sem se mostrar machucado, parecendo francamente deliciado. 

— Todos vocês conseguem fazer isso? - perguntou o capitão ao lado de 
Ael, olhando tudo com deleite igual a de seu tripulante. 

— Não - disse Ael, porém com um pouco de tristeza. Muitas vezes a 
pobre N'alae tinha tentado ensinar-lhe alguns dos melhores golpes do llaekh-
ae'rl, um delicado jogo de equilíbrio que requeria uma mente que pudesse 
fixar-se firmemente à terra, ou ao convés de metal. Mas Ael tinha muito fogo 
e ar em si para conseguir enraizar-se. Ela se resignara a defender-se com um 
phaser ou com a mente. - N'alae é nossa especialista na arte. 

— Oh, oh - disse o capitão, um som que o tradutor de Ael se recusou a 
traduzir. Não obstante, ela o compreendeu, pois o alto maço de tentáculos 
roxos deslizou para perto de N'alae e estava lhe dizendo algo, gesticulando 
com graça líquida e muitos braços. 

— Aquele é um sulamida - disse o capitão. - É o Sr. Athende da 
manutenção. O combate braço-a-braço é um de seus hobbies... 

Essa foi uma piada que Ael compreendeu, e riu alto por alguns 
segundos, desfrutando grandemente a sensação. Quanto tempo não ria de 
puro prazer, sem amargura? Viu que várias pessoas de sua tripulação 



voltaram a cabeça em sua direção. Evidentemente era um som que também 
os deixava felizes. Um pouco da formalidade e dureza que demonstravam 
arrefeceu ao ouvirem seu riso. N'alae riu também. Era um som perigoso que 
Ael conhecia tão bem. N'alae então estendeu os braços para o sulamida, que 
amavelmente os envolveu com vários tentáculos, como cipó num galho de 
árvore. Houve um momento de puxa e empurra, longos segundos nos quais 
nada aconteceu. E com uma brusquidão surpreendente, N'alae estava em pé 
novamente sozinha e o Sr. Athendë voando pelos ares, com olhos e 
tentáculos chacoalhando para todos os lados. Ele caiu no convés sem 
nenhum ruído - obviamente os tentáculos absorviam o choque - e ergueu-se 
rapidamente. 

Todos os tripulantes de Ael estavam parabenizando N'alae, que parecia 
emburrecida e surpresa. Mas, surpreendentemente, o pessoal da Enterprise a 
envolveu e havia muitos que a parabenizavam também. O Sr. Athendë 
curvou-se e lhe fez uma grande reverência, dizendo algo que Ael não 
conseguiu ouvir, mas que fez N'alae rir. 

Ael olhou de soslaio para o capitão e viu sua expressão, pensativa e 
impressionada. 

— Poderíamos aprender muito com ela - disse ele. - Nenhum de nós 
jamais foi capaz de derrubar o Sr. Athendë, nem mesmo o Sr. Spock. Depois 
de terminarmos esse nosso negócio em Levaeri, importaria de nos emprestar 
essa senhorita por algum tempo?... 

— Não tenho certeza que queira me desfazer dessa vantagem - disse Ael 
séria. - Mas vou consultá-la 

Os dois deram as costas para o grupo que rapidamente crescia no canto e 
passaram a caminhar pelo salão de recreação. 

— Seu pessoal tem sido muito gentil conosco desde que chegamos, 
capitão - disse ela. 

O capitão ergueu os ombros e os deixou cair, num gesto despreocupado. 
— Simples amizade entre espécies - disse ele. - São como irmãos de 

armas. O tradutor não conseguiu apresentar uma boa versão da última 
expressão e Ael compreendeu o motivo. Era uma das muitas coisas estranhas 
que percebera ao trabalhar com seu próprio programa de tradução. 

— Tenho uma dúvida que acho que poderia me esclarecer - disse ela. - 
Por que essa expressão refere-se a parentes do sexo masculino e não do 
feminino? 

— É uma expressão antiga - disse o capitão, um pouco embaraçado. - 
"Afinidade" seria uma palavra mais apropriada. 

— Mas o verdadeiro significado de uma palavra ou expressão, o sentido 
que lhe queriam dar, está sempre implícito na estrutura - disse Ael. - 
Evidentemente havia alguns de vocês, na época em que sua linguagem foi 
formada, que acreditavam que somente os homens eram capazes desse tipo 



de afinidade... e portanto, achavam que isso era algo impossível de acontecer 
entre duas mulheres ou entre um homem e uma mulher. Como puderam 
justificar tal atitude diante das evidências em contrário? Ou queriam 
simplesmente que metade de sua espécie imaginasse não poder lutar pela 
vida e por outras coisas importantes ao lado da outra? 

Ele não disse nada, mas havia algo em seu silêncio que incomodava Ael. 
Ela forçou a barra para ver o que se escondia sob aquele silêncio. 

— O que há, capitão? Como explica que apenas irmãos possam lutar 
com valentia, perseverar, enfrentar desafios mortais grandes e pequenos, na 
suposição de que metade de sua raça estaria livre desse fardo ou privilégio? 

— Não tenho resposta - disse o capitão, cheio de tato, recusando-se a dar 
o braço a torcer. 

— Realmente. É de se admirar que a outra metade de sua espécie tenha 
conseguido conviver tanto tempo com a sua. 

— Talvez tenham conseguido sua vingança, - disse o capitão - deixando 
que a minha metade da espécie acreditasse estar certa e sofresse o diabo por 
isso. 

Ael ergueu uma sobrancelha surpresa e satisfeita por perceber que o 
capitão lhe retribuía o comentário. Ele olhou para ela com uma expressão 
estranha, como se por trás de sua raiva pudesse ver algo familiar nela, apesar 
de Ael não saber do que se tratava, nem se importar com isso naquele 
momento. 

— Além disso - disse o capitão. - Há outra característica existente entre 
irmãos que você não mencionou: a estima. Irmãos geralmente se estimam. 
Não estou certo de poder ter esse tipo de sentimento por uma mulher. 

Ael pensou um pouco no relacionamento forte e estável que havia 
percebido entre o capitão e Uhura - os lampejos de humor, a total confiança - 
e percebeu com irônico divertimento que estava sendo ofendida. Bem, não 
tinha certeza. Por isso apenas considerou a premissa do capitão. 

— Estima. Bem. Certamente irmãos podem aprender a ter estima um 
pelo outro. Isso pode tornar a convivência mútua mais fácil. Mas não é 
necessária entre irmãos. Por exemplo, se eu e meu irmão brigarmos e, mais 
tarde, ele vier a correr perigo de vida, será que eu o deixaria ali para morrer, 
simplesmente por não "gostar" mais dele? Ou será que eu o salvaria, 
simplesmente por ser meu irmão e por eu ter dito que ele era importante para 
mim... ficando obrigada pelo que disse? 

— Não tenho certeza se foi isso que eu disse. 
— Nem eu. Mas, de qualquer forma, trata-se de mnhei 'sahe. O 

relacionamento do qual não se pode escapar e que sobrepuja a razão, a 
esperança e a dor. O elo que nem mesmo a traição pode romper ... mas fica 
emaranhado no coração do traidor até que ele cicatrize. O laço da palavra, da 
escolha. Inquebrável. 



— A morte... 
— A morte não tem nenhum poder sobre nós. Seus pais, seu próprio 

irmão que está morto... oh, sim, nós sabemos disso. Para que serve um 
serviço de espionagem senão para conhecermos nosso inimigo? Você deixou 
de amar seus parentes por eles terem morrido? Ou passou a amá-los ainda 
mais? 

O capitão não disse nada. 
— Percebe, então, a natureza do elo que une seres que lutam pela mesma 

causa - disse Ael. - Tudo que precisamos é seguir na mesma direção, por 
algum tempo ou pela vida inteira. A decisão de prosseguir juntos. Estima... -
Ael ergueu os ombros. - Que necessidade os aliados têm disso? 

— Nenhuma - disse o capitão. - Estou certo disso. 
Eles andaram juntos em silêncio por um momento. Então Ael parou ao 

lado de uma coisa curiosa: uma mesa com uma projeção holográfica de um 
cubo dividido em diversos cubos menores, oito por fileira. - O que é isso? 

— Xadrez quadridimensional - disse o capitão. - Conhece o jogo? -Não. 
O capitão sorriu para ela, um sorriso muito estranho que deixou Ael 

curiósa. 
— Quando tivermos tempo... 
— Adoraria aprender. Mas, se você quiser, ouso dizer que tenho alguns 

momentos livres para aprender as regras. 
O sorriso se ampliou e o capitão puxou uma das cadeiras de sob a mesa e 

a convidou a sentar-se. Mas nenhum deles teve tempo para isso. Aquela 
sirene infernal começou a soar novamente. Todos ergueram a cabeça no 
salão e muitos que conversavam com o pessoal de Ael, pediram licença e 
correram para fora. 

— Alerta vermelho - disse a calma voz do vulcano, ampliada 
grandemente pelos alto-falantes. - Postos de combate, postos de combate. 
Isto não é um treinamento. 

O capitão bateu em um dos controles na mesa de jogo. 
— Kirk falando. 
— Capitão, temos uma nave romulana entrando no alcance dos 

sensores. E uma nave da classe K'tinga, identificada como a nave romulana 
Javelin. 
— Chegaram cedo - disse Ael, alarmada 
— Entraram em contato conosco? - perguntou o capitão. 
— Ainda não, mas logo estarão dentro do alcance das comunicações. 
— Vamos precisar de mais alguns de sua tripulação lá em cima na ponte, 

comandante. Sr. Spock, a antecenturião Aidoann e Hvai estão aí? 
— Afirmativo, capitão. 
— Peça-lhes que cuidem de todas as comunicações que recebermos. Não 

utilize o visual até que todos na ponte tenham sido substituídos por 



romulanos. Transfira imediatamente o controle para a ponte auxiliar e envie 
o Sr. Sulu e o Sr. Chekov para lá para cuidar de tudo. 

—Já foi feito, senhor. 
— Muito bem. Chamada geral. Comandante... 
— Aqui fala t’Rllaillieu - disse Ael, surpresa ao ver como sua voz 

ecoava naquela caverna voadora. - Rihannsu, apresentem-se rapidamente a 
seus postos designados. Coloquem os capacetes e cuidem para que todas as 
insígnias da Bloodwing sejam removidas. Se tiverem dúvidas sobre o que 
devem fazer, consultem nossos "prisioneiros". - Ela deixou que rissem um 
pouco daquela palavra. O capitão manteve-se sério, mas seus olhos o 
traíram. - Lembrem-se, vocês são a tripulação da Cuirass. Não façam nada 
para chamar a atenção quando estivermos sendo observados. Honra para 
todos e mnhei 'sahe. Desligando. 

O capitão a observava curioso. 
— Eu lhes desejei sorte - explicou Ael. Ele sacudiu a cabeça. 
— Pensei que essa palavra significasse "amor". Ael lançou-lhe um meio 

sorriso. 
— Que valor tem uma palavra de um único significado? Além disso, 

neste contexto, é quase o mesmo... 
Ele achou graça, mas somente por um instante. Logo em seguida estava 

agindo como um oficial: sério e alerta 
— Pode ter razão. Enquanto isso, acho que sua presença será necessária 

na ponte. Sr. Spock, - disse ele ao intercomunicador - está sendo chamado 
para uma encenação. Poderia me encontrar na prisão? 

— Com prazer, capitão. Ponte desligando. 
O humor na voz do vulcano era tão pouco dissimulada e irônica que Ael 

teve que rir novamente. Mas a risada durou apenas um momento, 
desfazendo-se sob o olhar do capitão. 

— Minha senhora - disse ele. 
— Cuidarei de sua ponte - disse Ael. Voltou-se e saiu apressadamente, 

sentindo os olhos dele em suas costas como pontas de lanças. 
 
Era muito estranho sentar-se naquela cadeira macia no meio de uma sala 

tão ampla, olhar para a enorme tela e esperar. Seu coração palpitava e suas 
mãos estavam suadas, como sempre acontecia antes de um combate. Ela as 
amaldiçoou, como sempre fazia, esfregando-as nas calças. Ao seu redor, seu 
pessoal não percebeu o gesto, como sempre, e continuava lidando com 
painéis estranhos e instrumentos esquisitos. Faltava apenas Tafv, mas ele 
estava na Bloodwing, escondido por enquanto, pois sua presença na Cuirass 
seria motivo de suspeitas. Aidoann estava na Bloodwing fingindo estar no 
comando na ausência de Ael. Aidoann diria para a Javelin que a comandante 
estava a bordo da Enterprise, cuidando e supervisionando o acesso ao 



computador-biblioteca e a gravação dos dados nele contidos. Hvaid e N'alae 
sentavam-se no painel do leme. Khoal cuidava do posto de ciências e Lhian 
do painel de comunicações. Eles pareciam todos tão calmos e muito 
competentes... Nem pareciam os mesmos que estavam lá embaixo na 
recreação, sob o olhar do pessoal da Enterprise. Eu me sento aqui e fico me 
torcendo como um filhote de hlai, pensou Ael. Que o fogo me queime! 
Podemos construir um equipamento capaz de camuflar uma nave estelar 
inteira, mas não podemos evitar que as mãos suem... 

— Comunicação da Javelin, khre'Riov - disse Lhian, exatamente como 
se estivessem na Bloodwing. 

— Aceite-a - disse Ael. 
A tela oscilou e firmou-se, Ael respirou fundo e relaxou. Oh, aquele 

rosto redondo, estúpido, simplório e familiar. Era LLunih tr'Raedheol. Os 
Elementos haviam sido benevolentes, afinal de contas, pois se alguém no 
espaço merecia ser morto era aquele ali. Um covarde idiota, que achava que 
todos eram iguais a ele. Tão preguiçoso que mostrava apenas o mínimo de 
disposição, o suficiente para evitar que o comando o repreendesse. 

— Comandante tr'Raedheol, - disse Ael, de modo bastante cordial. - 
Bem-vindo à fronteira. Como vê, encontramos algo muito interessante 
flutuando por estas bandas... 

— Sim, - disse LLunih. A cobiça, inveja e ódio que lhe escorriam dos 
olhos eram suficientes para matá-lo naquele instante. Infelizmente, ele era 
imune ao próprio veneno, como bom nei 'rrh que era. - O Comando me 
informou. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para teleportar-me e 
examinar esse enorme prêmio pessoalmente. 

E tentar descobrir um meio de tirá-lo de mim, é o que quer dizer, pensou 
Ael. 
— Oh, LLunih... posso chamá-lo de LLunih? 
— Sim, disse a repulsiva criatura e sorriu. 
Ael conteve-se para não estremecer de desprezo. 
— Isso não será possível por enquanto. Ainda estamos aprendendo a 

lidar com os sistemas de comando da nave. Os oficiais da nave estão 
compreensivelmente irados conosco e somente irão cooperar se mostrarmos 
sabedoria. Passamos a manhã inteira erguendo e abaixando os escudos da 
nave e pensávamos que estivessem abaixados. Mas naquele desastroso 
momento, uma pessoa tentou teleportar-se da Cuirass e chocou-se contra um 
escudo "fantasma" que não pudemos detectar. Na verdade, tratava-se de um 
aperfeiçoamento do dispositivo de camuflagem. Muito inteligente, por sinal. 
- Ela sorriu de modo estranho. - Mas, infelizmente, já que um de meus 
oficiais inferiores está flutuando nesta parte do espaço, reduzido aos átomos 
componentes, -oh, com certeza vou pagar por isso mais cedo ou mais 
tarde... - até termos certeza, gostaria que não se arriscasse... 



— Oh, Ael, compreendo perfeitamente... - Ela não prestou atenção ao 
restante de suas palavras, lembrando-se do velho ditado de que um nome 
manchado somente pode ser limpo com sangue. Ele tem o suficiente nesse 
corpanzil flácido para lavar todos os quatro nomes, posso garantir. Bem, 
veremos. 

—... é uma pena não poder dar uma olhada no famoso capitão Kiuurk... 
— Oh, quanto a isso, - disse Ael, com um olhar maldoso, sem ter que se 

esforçar muito dessa vez - posso deixar que olhe um pouco, se isso lhe dá 
prazer. De fato, o capitão tem se queixado de seus alojamentos atuais. Ia 
mesmo descer até lá para acertar essa questão com ele, quando você chamou. 
Se quiser esperar um pouco, poderá assistir tudo. 

— Certamente. 
Ael ergueu-se e acenou com a cabeça para Lhian. A tela se apagou. - 

Avisemos - disse ela. 
— Khre'Riov, - disse Lhian, com uma de suas expressões sombrias - 

estamos sendo monitorizados. Os escudos estão erguidos, mas há vazamento 
de sinal, tudo o que for transmitido pelos canais da nave será ouvido... 

— E verdade - disse ela. - Muito bem pensado. Espere até que eu esteja a 
meio caminho do convés oito, onde fica a prisão. Então apanhe-me no visual 
e me acompanhe, transmitindo as imagens para a Javelin. Hvaid, venha 
comigo. 

O jovem Hvaid pulou de seu posto e os dois dirigiram-se apressadamente 
para o elevador. 

— Prisão, convés oito - disse Ael. - Hvaid, quando o elevador parar, 
corra na frente e avise o capitão e seus oficiais. Diga-lhes que LLunih entrou 
em contato conosco e que devemos encenar tudo muito claramente. Como 
ele é muito estúpido e lerdo, apenas acenos de cabeça e piscar de olhos não 
vão funcionar. Mas se pudermos convencê-lo, ele se encarregará de 
convencer as outras naves que chegarem e nos poupará o trabalho de fazer 
tudo de novo.... Depois, corra a todos os departamentos e avise-os para não 
dizerem nada comprometedor nos intercomunicadores da nave, até termos 
certeza de não estarmos sendo monitorizados, ou descobrirmos um meio de 
interromper o vazamento de sinal. Encontre outros que possam ajudá-lo 
nesse trabalho. Tire Lhie, K'haeth e Dhisuia de seus postos. Eles correm 
bem. - O elevador parou. - Vá agora! 

Hvai seguiu apressadamente pelo corredor. Ael encostou-se na porta 
aberta do elevador por um longo tempo, contando até vinte, fazendo o 
melhor que podia para controlar a respiração apressada. Não conseguiu 
acalmar completamente a respiração, mas por fim teve que sair e caminhar, 
sentindo que os joelhos já não estavam tão trêmulos quanto antes. 

— Pode me ver, Javelin? - disse alegremente para o ar, usando o rosto 
erguido para disfarçar uma olhada à frente. Os sensores não perceberam, mas 



Ael pôde ver Hvaid correr para a porta da prisão, virar a esquina e sair do 
campo de visão. 

— Sim, nós a vemos, Ael - disse LLunih. 
— Muito bem. Aqui estamos... 
Ela abriu a porta da prisão e viu o que muitos rihannsu há muito 

desejavam ver: o capitão da Enterprise e seus formidáveis oficiais 
espremidos em uma cela de prisão, todos com o ar de quem está pronto para 
cometer um "assassinato não risonho''. Lá estava o Dr. McCoy, com seus 
estranhos olhos azuis faiscantes, a bela Uhura, parecendo desejar ter uma 
adaga na mão, e o Sr. Scott, de braços cruzados e com um olhar raivoso. Ele 
desviou os olhos de Ael quando ela entrou. Um gesto bem apropriado, 
pensou ela, e provavelmente não de todo falso... pois o Sr. Scott não a havia 
perdoado por danificar seus preciosos motores. Mesmo o vulcano parecia 
propenso a um crime... apesar de manter uma aparência contida e digna. E o 
capitão, geralmente tão cortês e gentil, parecia profundamente imerso num 
gélido rancor que daria orgulho aos melhores ex-comandantes de Ael. Ael 
acenou com a cabeça para os guardas da parte externa, ordenando-lhes que 
se afastassem dos controles do campo de força da porta. Os pobres Triy e 
Helev, faziam o melhor possível para parecerem ferozes e triunfantes, mas 
Ael suspeitava que estavam prestes a cair na risada, assim que ninguém mais 
estivesse olhando. 

— Capitão - começou Ael, com suficiente cortesia, mas ele não deixou 
que prosseguisse. 

— Já era tempo de você aparecer por aqui, madame - disse ele, num tom 
de voz pomposo que não combinava com o ódio que demonstrava. - O que 
está fazendo com minha nave! E com minha tripulação! Está violando... 

— Você não está em condições de falar sobre violações, capitão - disse 
Ael, acenando para que Triy desligasse o campo de força. - Foi você que foi 
apanhado dentro da Zona Neutra... 

— Certamente não se importa que minha tripulação assista isso - soou a 
voz de LLunih no intercomunicador. 

— Quem, diabos, está falando?! - gritou o doutor. 
— E claro que não - disse Ael, entrando na sala e dando de cara com 

Nniol, que estava de guarda no interior da cela. 
Oh, por meu Elemento, pensou Ael, pois a irmã de Nniol estava na 

Javelin e não havia como explicar sua presença na Cuirass... porém lá estava 
ele, com o rosto escondido por um ângulo feliz no momento, mas assim que 
ele ou ela se movessem um milímetro que fosse, certamente o monitor o 
captaria. Ao menos ela estava de costas para a câmera e pôde lançar um 
olhar de aviso para Nniol. Não havia mais nada a fazer... 

Então começou a briga. Ao menos o que pareceria uma briga para 
qualquer observador que não estivesse onde Ael estava e não tivesse visto o 



capitão cerrar os punhos e virar-se ligeiramente, o suficiente para trocar um 
olhar com o doutor. O doutor imediatamente inclinou o corpo e arremessou-
se de cabeça contra o abdômen de Nniol, numa violência fingida. Nniol 
dobrou-se para a frente, escondendo o rosto das câmeras, mas ao cair, 
agarrou as pernas de McCoy com ambas as mãos, fazendo o doutor cair 
sobre ele, escondendo-o ainda mais. O Sr. Scott e o vulcano entraram na 
luta, mas Triy e Helev, passaram por Ael e pelo capitão, agarraram os dois e 
os empurraram para longe da briga... foi demasiadamente fácil, considerando 
tratar-se de um vulcano, mas os phasers apontados para o capitão e os 
olhares ameaçadores dos guardas talvez tivessem algo a ver com isso. E o 
soco do capitão, que havia começado tudo, não atingiu o alvo. Ael o desviou 
com força e bloqueou o segundo com mais força ainda, ouvindo algo se 
quebrar, mas não ousou hesitar e prosseguiu, atingindo o rosto do capitão 
com o dorso da mão. Ele bateu na parede, escorregou para o chão e não se 
moveu mais. 

Ael lançou um olhar fulminante para Uhura, Scott e Spock, que estavam 
cercados no canto da sala, sob a mira dos phasers. 

— Eu pretendia conversar respeitosamente com vocês - disse ela. - Mas 
vejo que teria sido estúpido de minha parte. Amarre-os - disse para Triy. - 
Todos os outros tripulantes também. Imagino que esses modos rudes e 
traiçoeiros sejam típicos de seu povo. Cuidem deste aqui. - Apontou para 
Nniol com a bota. Nniol que estava caído com o rosto voltado para o chão, 
embaixo do doutor, moveu-se e grunhiu, mas prudentemente não fez 
qualquer outro movimento. 

Ael passou por cima dos corpos e saiu da cela, limpando-se. 
— LLunih - disse ela, enquanto Helev ajudava Nniol, ainda curvado para 

a frente, a sair da cela e Triy ligava novamente o campo de força. - Eu 
gostaria de ficar para conversar, mas como vê, tenho muito serviço. É 
evidente que essas pessoas não vão me facilitar o trabalho. Espero que me dê 
licença. 

Se eu puder ajudar em algo, Ael... 
— LLunih, pode estar certo que lhe pedirei. Enquanto isso, peço-lhe a 

gentileza de fazer com o que o seu navegador entre em contato com o meu, 
para acertar o curso que iremos seguir. 

— Certamente. 
— Então tenha um bom dia. Farei uma chamada de cortesia hoje à noite 

ou amanhã cedo, se tiver a bondade de responder ao meu chamado. Talvez 
possamos jantar juntos. - Mas não garanto. 

— Será um prazer, Ael. 
— Até mais tarde, então. - Ela voltou-lhe as costas e virou-se para o 

grupo raivoso na cela, ficando a observá-los até que Lhian lhe disse da 
ponte. -Eles desligaram os canais, khre 'Riov. Devo enviar a segurança? 



— Não. Estamos bem - disse Ael. - Fique onde está Lhian. 
— Sim, comandante. 
... ela desligou o campo de força e rapidamente aproximou-se do capitão, 

sendo acompanhada pelos outros. 
— Aquele verme rastejante - disse ela com rancor ao ajudar o capitão a 

se erguer. - Ele adora ver as pessoas serem humilhadas. Não pôde deixar de 
mostrar as imagens a toda a sua tripulação. Capitão, fui muito indelicada! 
Vou deixar que leve a melhor na próxima vez. 

O capitão não conseguiu dizer nada a não ser emitir um grunhido. Ela o 
ajudou a se erguer enquanto Spock o ajudava pelo outro lado, tomando 
muito cuidado com o braço ferido. 

— Há algo de bom nisso tudo - disse ela. - LLunih vai contar aos 
comandantes da Rea 's Helm Wildfire que viu o grande capitão da Enterprise 
ser derrubado e assim eles não nos darão problemas. De fato, posso apostar 
que a criatura gravou todo o incidente para poder mostrar depois... Doutor, 
acho que ouvi algo se quebrar, não quis bater com tanta força... 

O doutor estava passando um pequeno sensor ronronante sobre o braço 
esquerdo do capitão. 

— Ele trincou a ulna, comandante. Aqui no antebraço. Nada sério. Jim, 
tem faltado aos treinos? Desde quando se bloqueia um golpe para trás assim? 

— Você teria feito melhor? - perguntou Kirk, bem humorado apesar da 
dor. 

— Bem, eu... 
— Não importa. Comandante, era aquele jovem que você ia mandar de 

volta? 
— Sim. Não imaginei que estivesse aqui, ou teria avisado para que 

saísse... 
— É a "lei de Murphy" - disse o capitão. - Pelo menos conseguimos 

escondê-lo. Bom trabalho, todos vocês... Magro, quanto tempo vai levar para 
regenerar isso aqui? 

— Cerca de uma hora. Menos que isso, se você não torcer o braço 
quando começar a coçar. 

— Capitão, - disse Ael, - quem foi Murphy e qual era a sua lei? 
— Uma que eu já devia ter aprendido - disse o capitão. - Nunca coma 

num lugar chamado "Recanto da Mamãe", nunca jogue cartas com alguém 
chamado "Doe" e nunca comece uma briga com uma comandante romulana. 

Foi então que Ael recebeu o golpe que o capitão não tinha acertado. Ela 
foi jogada contra a parede com tanta força que recebeu dois impactos, um 
pela frente e outro por trás. Tentou se levantar, cambaleou e viu tudo rodar. 

— Mas quando começar - disse o capitão com uma risada totalmente 
animalesca - sempre termine. 

A sala não parava de rodar e Ael sentia-se em tal torvelinho de raiva, 



alívio e divertimento que quase não sabia o que fazer. 
— Capitão, dê-me a mão - disse ela, estendendo a sua e imaginando, por 

apenas um breve instante, como seria mostrar-lhe o truque de N'alae que 
tanto o tinha impressionado. Mas não seria honroso fazer aquilo com um 
homem ferido... O capitão tomou-lhe a mão e sorriu. 

— A sua também está suada? - disse ele. 
— Capitão, - disse ela, - é pena que não seja rihannsu... 
— Aposto que diz isso a todos os seus prisioneiros, Vamos voltar à 

ponte. 



Doze 
 
Jim sentou-se na cadeira central e ficou pensando como tudo era 

estranho. 
Ali estava ele, no espaço romulano, cercado por naves romulanas. Sem 

sequer se mover. Os motores da nave estavam produzindo apenas a energia 
suficiente para que os sistemas da nave funcionassem e os mantivessem 
vivos. Dentro de dezoito horas, a Enterprise estaria entrando a reboque numa 
base estelar romulana. Mas sentado em sua cadeira, virando-se de um lado 
para o outro, podia ver Scotty recostado na cadeira de seu posto, olhando 
com mau humor para os níveis nulos de conversão de potência da falsamente 
danificada nacele de bombordo, enquanto dava uma rápida aula sobre as 
dificuldades do processo de fazê-la funcionar novamente ao pequeno 
romulano de pele morena que olhava por cima de seu ombro. Virando-se 
para o outro lado, viu o Sr. Spock, a tenente Kerasus e a jovem Aidoann (a 
terceira-em-comando de Ael) numa conversa profunda sobre as raízes 
lingüísticas do antigo idioma vulcano superior e suas manifestações no 
vulcano e romulano modernos. E Uhura devia estar... 

Mas não estava. A Unha de pensamento de Jim foi temporariamente 
interrompida. 

— Sr. Spock, onde está a tenente Uhura? 
— Ela desceu ao setor de recreação, capitão - disse Spock. - Não escutei 

toda a conversa, mas houve um problema nas comunicações que ela achava 
que o Sr. Freeman, do setor de Ciência da Vida, saberia como resolver. 

— Muito bem. Onde está a comandante? 
— Creio que desceu também ao setor de recreação, capitão. A tenente 

Uhura solicitou a presença da comandante ali, pouco depois de sair. 
Jim ergueu-se e começou a se espreguiçar, interrompendo subitamente o 

gesto. Os músculos do pescoço ainda estavam doloridos do golpe que 
recebera da comandante. 

— Muito bem, Sr. Spock, cuide da loja até que eu volte. 
— Entendido - disse Spock. Ele dirigiu-se até o assento central, 

acompanhado de Kerasus e Aidoann, quase sem perder um único segundo na 
discussão dos fonemas vulcanos. 

— Enfermaria - disse Jim ao elevador e partiu. Encostou-se na parede, 
esfregando o pescoço. 

Havia algo que o perturbava naquela história. Não era a sensação de que 
Ael e seu pessoal pudessem traí-lo. Não era exatamente isso. Mas, sim, a 
situação em que se encontrava a Enterprise e o modo como tanto sua captura 
quanto sua fuga escapavam-lhe das mãos... estavam fora de seu controle. 
Esse era o problema. 

O velho problema, pensou Jim, meio mortificado. Lembrou-se 



claramente do incidente em Triacus com Gorgan, o pretenso "Anjo Amigo'', 
quando essa sua fobia, a pior delas, foi instigada até níveis paralizantes. O 
que está acontecendo agora não é tão ruim, disse a si mesmo severamente. 
E foi uma decisão minha. Mas mesmo assim, fora Ael que lhe trouxera a 
idéia pronta. E ainda que quisesse recusar o plano, as malditas circunstâncias 
o forçaram a aceitá-lo. 

Circunstâncias. Circunstâncias convenientes demais... 
Ora, pare com isso. Já é paranóia! 
Mesmo assim, era difícil não ser paranóico em relação àquela mulher. 

Era uma romulana, para princípio de conversa... Bem, isso não era razão 
suficiente para desconfiar dela. Mas ela admitiu ter manipulado a maior 
parte das circunstâncias que levaram a Enterprise até a fronteira da Zona 
Neutra, a ponto de ter pago uma soma considerável para que a informação de 
que "algo estava acontecendo no espaço romulano" fosse recebida pelo 
Comando da Frota Estelar. Havia providenciado especificamente para que a 
Enterprise fosse enviada... e teve sucesso. E com isso, a sua ponte estava 
cheia de oficiais dela, sua sala de recreação cheia de tripulantes dela... e seu 
pescoço estava doendo. 

Ela o tinha exatamente onde queria... seja para o que fosse. Era essa 
certeza que o deixava maluco. 

Fora de controle... 
O elevador parou. Jim saiu para o corredor, caminhando até a 

enfermaria, preocupado. Teria sido um pouco mais fácil contornar a situação 
se a mulher fosse um pouco mais agradável... Se não fosse tão 
inexoravelmente manipulativa, tão afiada e fria quanto a espada que estivera 
admirando no alojamento de Spock. Se ao menos ela não parecesse estar 
constantemente controlando os acontecimentos, com o mesmo frio 
virtuosismo que Spock manipulava as peças no cubo de xadrez. Mas não era 
exatamente a mesma coisa, pois a terrível habilidade de Spock sempre era 
equilibrada, pelo menos quando jogava com Jim, por sua enganosa e quase 
maldosa compaixão. 

Não conseguia esquecer o brilho maldoso e alegre de compreensão que 
surgiu nos olhos de Ael, assim que ele a socou... 

Deixou escapar um suspiro de desgosto. Desistiu de se preocupar com o 
problema, já que não podia fazer nada a respeito, mas ficaria feliz quando 
tudo estivesse terminado. Pensando nisso, entrou na enfermaria. E tudo 
recomeçou, pois lá estava a cirurgiã-chefe de Ael, t'Sei-lá-o-quê (os nomes 
romulanos eram bonitos de se ouvir mas impossíveis de recordar), ao lado de 
Lia Burke, que mostrava à romulana como utilizar o protophaser anabólico 
no modo regenerativo. Estavam trabalhando no próprio braço da romulana, 
aparentemente removendo e regenerando o tecido de uma velha cicatriz, 
lentamente, para que a cirurgiã romulana pudesse aprender a dominar o 



aparelho. 
— Não, cuidado ai, senão você vai acabar envolvendo a fáscia e 

confundindo todas as células - dizia Lia, quase encostando a cabeça de 
cabelos escuros e cacheados na cabeça da romulana, que tinha cabelos lisos e 
de tonalidade bronze escura. - Tente um pouco mais superficialmente. Um 
milímetro é bastante profundo num lugar onde a pele tem essa espessura... 
Boa tarde, capitão. Como está o pescoço? 

— Dói um pouco - disse Jim. - Onde está o Dr. McCoy? 
— No escritório, senhor. Cuidando de alguns papéis, eu acho. Posso 

ajudá-lo em algo? 
— E possível. Pode me conceder um minuto, tenente? 
Jim atravessou a enfermaria até o escritório de Magro ao fundo. Lia o 

seguiu. 
— Magro? 
McCoy ergueu a cabeça de uma mesa cheia de fitas e pranchetas de 

computador. 
— O que aconteceu, Jim? O que posso fazer por você? 
— Feche a porta, por favor, tenente - disse Jim à enfermeira. - Explique-

me o que está acontecendo aqui? Ordenei que nossos "convidados'' não 
recebessem nenhuma informação além do que fosse estritamente essencial. 
Ainda teremos que responder às perguntas da Frota, quando sairmos desta 
confusão, se é que vamos conseguir. 

Magro abriu a boca para dizer algo, mas Lia se adiantou. 
— Capitão, com todo o respeito, completar a cura de um ferido, 

independente de quando a lesão ocorreu, não me parece algo "não essencial". 
Nesse aspecto meu juramento para com a Frota Estelar, bem como a outras 
autoridades, permanece intacto. 

— "Outras autoridades"? 
— "Ensinarei minha Arte sem remuneração ou lucro para outros 

discípulos que estiverem sob o mesmo juramento, caso desejem aprender", 
disse Lia, cuja voz seca e alegre tornou-se suave e séria por um instante. 

—..."e isso eu juro por Apolo, o médico, por Esculápio, por Saúde e 
Allheal, suas filhas, e por todos os outros deuses e deusas, e por aquele que 
está acima de todos, cujo nome não conhecemos...", disse Magro, no mesmo 
tom de voz. - A versão dos romulanos é um pouco mais curta, mas a 
intenção é a mesma. Algumas coisas transcendem a própria disciplina do 
serviço, Jim. 

Jim sentiu a dor do pescoço piorar. Abriu a boca para dizer algo e a 
fechou novamente. Calma, calma. Não perca o controle... 

— Desculpe, tenente - disse ele. - Está certa. Magro, peço-lhe desculpas. 
McCoy ergueu ambas as sobrancelhas. 

— Por quê? Nada anda normal por aqui agora. Não há motivo para nós 



agirmos normalmente. Lia, dê ao capitão dez mililitros de Aerosal, está 
bem? 

— É melhor vinte - disse Jim. 
Lia olhou para Kirk, olhou novamente para McCoy e depois, 

vigorosamente, para o teto. Assentiu com a cabeça. 
— Vou aplicar quinze, então - disse ela e saiu. McCoy ficou olhando 

para ela, tristemente divertido. 
— Não se fazem enfermeiras como antigamente - disse ele. Jim sentou-

se e riu. 
— Ainda bem, não é, Magro? 
— Bem - disse McCoy. - Eu ia dizer quinze. Acho que a mulher está 

tendo aulas com Spock, mas nem quero saber do quê. Não se sente, Jim. Eu 
estava de saída para o setor de recreação. 

— Todo mundo está indo para lá, não é mesmo? - perguntou Jim. - Não 
consigo manter a tripulação longe dos romulanos... 

— Nem achei que você quisesse fazê-lo. Estaremos trabalhando muito 
próximos uns dos outros nas próximas vinte e quatro horas ou mais, numa 
missão de importância vital. Quanto mais à vontade a tripulação se sentir em 
relação a eles, melhor. 

— Teoricamente, ao menos... 
— Está tendo dúvidas? - A pequena plataforma de transporte na mesa de 

McCoy apitou e brilhou por um instante. Em seguida, uma seringa a jato e 
uma ampola contendo um líquido amarelo surgiram sobre ela. McCoy 
apanhou a ampola, verificou a etiqueta três vezes, quase num ritual, 
introduziu a ampola na seringa e deu a volta na mesa, aproximando-se de 
Jim. 

— Pare de se mexer. 
— Meu braço ainda coça. 
A seringa emitiu um sibilo e McCoy colocou-a sobre a mesa. 
— Se eu não fosse um velho médico matuto ia pensar que sua coceira 

era em outro lugar. 
A dor no pescoço desapareceu. 
— Estou nervoso - disse ele. 
— Está vendo? A verdade sempre aparece. Sabe de uma coisa? Eu 

também. 
— E com quem você conversa sobre isso? 
— Christine. Ou Lia, às vezes. Daí elas contam para Spock, percebe? E 

Spock conta para o teto. Uma rede de confidências cuidadosamente 
articulada. As enfermeiras contam apenas para os vulcanos e os vulcanos 
contam apenas para Deus... 

Jim grunhiu. Era bem mais difícil se sentir paranóico quando não sentia 
dor. 



— Isso explica de onde ele consegue suas estratégias no xadrez... Magro, 
há algo que quero lhe perguntar. Onde aprendeu a jogar daquele jeito? 

— Em grande parte, observando Spock. E observando você. 
— Com um talento desses, você poderia competir oficialmente. 
McCoy começou a rir brandamente, enquanto os dois deixavam o 

escritório, caminhando pelo corredor até o setor de recreação. 
— Jim, você não consultou minha ficha desde que assumi meu posto, 

não é mesmo?... Minha colocação na F.I.D.E. anda por volta de setecentos, 
ou algo assim. 

Jim ficou olhando para McCoy enquanto entravam no elevador. F.I.D.E. 
eram as iniciais da Federation Intergalactique des Échecs. A classificação 
dos membros da Federação era determinada somente por meio de jogos 
oficiais. E o 700. o lugar, apesar de estar longe do nível de mestre, era uma 
classificação respeitável. 

— Sem brincadeira. Por que você não joga mais vezes? 
— Sou um voyeur... Não. Não é nada disso que você está pensando. Sou 

um voyeur do xadrez. Eu o utilizo mais como instrumento de trabalho. 
— Como é que é? 
— Jim, o xadrez não serve apenas para desenvolver a mente. É um 

instrumento maravilhoso para se conhecer a atitude da pessoa diante da vida, 
do jogo e das outras pessoas. Mostra sua resposta ao estresse, a habilidade de 
planejar, o que faz quando seus planos são frustrados. Se enfrenta a vida de 

modo traiçoeiro, ousado, direto, sutil, descuidado, o que for. Se tem 
senso de humor ou não, se tem compaixão, entusiasmo, cara-de-pau... todos 
os diferentes aspectos que nos ajudam a fazer uma análise "psicológica" do 
oponente... Cinco ou seis partidas podem fornecer uma descrição 
maravilhosa da personalidade da pessoa e o modo como ela reage em seus 
diferentes estados de espírito. 

— Um teste inteligente? 
O elevador parou e eles saíram. 
— Por Deus, não - disse McCoy. - Nesta nave, ser inteligente é lugar-

comum... e, de qualquer forma, isso não é tudo. Na verdade, alguns 
psiquiatras acham que a inteligência não quer dizer nada. Queremos saber 
como é o estilo de vida da pessoa, seu modo instintivo de ser. Spock, por 
exemplo. Por que tanta gente pede para jogar xadrez tridimensional comum 
com ele, quando estamos voltando para casa? Não é por ele ser brilhante. 
Existem mestres enxadristas brilhantes na Federação em número suficiente 
para cobrir um planeta inteiro. Mas os jogos de Spock têm elegância. 
Imagino que seja em parte por causa de sua habilidade cientifica: o prazer da 
solução perfeita: a mais lógica e econômica. Mas se observar seus jogos, 
verá também a elegância: armadilhas primorosas que se fecham com 
precisão micrométrica. Demonstram uma adoração pela própria precisão, 



não apenas por sua lógica e economia, mas por sua beleza também. Mas 
Spock preferiria morrer a admiti-lo. Nosso frio e "impassível" vulcano é um 
esteta disfarçado. Mas você já sabia disso. 

— Sabia? Oh, claro que sim. 
— Devia ter feito você chegar a essa conclusão por si mesmo - disse 

Magro. - Mas, nada disso é algo que você já não tenha notado, observando-o 
em outras áreas. Essa estética é uma virtude. Ela também aparece em outras 
de suas atividades. Mas também é um pista para descobrirmos seus pontos 
fracos. Ele despreza jogadas mais rudes e cruéis que levariam a uma vitória 
rápida. Por que você acha que ele tem aquela espada pendurada na parede? E 
é ai que você tem sorte, às vezes, porque costuma pular direto na garganta. 
Spock fica entretido em realizar jogadas esculturais. E se diverte com isso. 
Ele adora observar a mente das pessoas trabalhando, a sua em especial. E se 
perde nisso. Então você chega com um machado e arrebenta toda sua obra de 
arte com a boa e velha loucura, no rude estilo humano. Observe, no entanto, 
que ele volta sempre. Obviamente ganhar o jogo não é seu objetivo 
principal. 

— Obviamente. Magro, será que existe um meio de eu aprender isso 
num curso por correspondência? 

McCoy sorriu. 
— Psicologia pelo correio, hein? É difícil. Não existem muitas escolas 

de medicina que ensinem a diagnosticar por meio do xadrez e mesmo essas 
não poderiam ajudá-lo no xadrez quadridimensional. Na verdade, Lia foi 
uma das poucas pessoas que conheço que conseguiu fazer um curso de 
diagnóstico através do xadrez tridimensional. Ela costuma jogar pelo menos 
uma ou duas partidas com seus pacientes, sempre que pode. Não é grande 
coisa como estrategista, mas diz não se importar em perder... Tem mais 
interesse em descobrir coisas a respeito da outra pessoa 

Magro riu para si mesmo quando entraram no setor de recreação. 
— Você devia vê-la jogando com Jerry Freeman, na outra semana... 

Pobre Lia. Descobriu mais a respeito dele do que gostaria. Jerry não estava 
prestando muita atenção no jogo, no começo, e Lia o colocou em posição 
desfavorável em pouco tempo. Ele então tentou recuperar terreno e lutou 
para segurar o jogo, até que ela saiu por um instante para atender um 
chamado. Enquanto ela estava fora, ele calmamente programou o cubo para 
um "final catastrófico". Quando ela voltou e tentou mover uma peça, o cubo 
explodiu. As peças voaram para todos os lados... Você devia ter visto a cara 
dela 

Jim desejou ter visto. 
— E o que ela deduziu disso? 
— Se for inteligente, o mesmo que eu, depois de jogar com ele algumas 

vezes. O Sr. Freeman é muito inteligente e sabe disso. Porém, 



ocasionalmente, torna-se um pouco descuidado. Mas o que não é nem um 
pouco ocasional a seu respeito é o fato de ficar extremamente irritado 
quando o fazem de bobo na frente das pessoas. E, às vezes, utiliza meios 
muito criativos para salvar o jogo. 

— Você chama aquilo de salvar o jogo? 
— Para ele foi. Quando ele jogou de novo com Lia... 
— Houve outra partida? Eu o teria matado. 
— Antigamente, o sexo feminino era considerado mais "delicado", não 

era? Vamos esperar para ver se Freeman vai conseguir andar depois das 
injeções anuais da próxima semana. De qualquer modo, na partida seguinte, 
ele fez gato e sapato dela. Depois pagou-lhe um drinque e parecia a imagem 
do cavalheirismo. É um bom vencedor. 

Jim riu. 
— Magro, faça-me um favor. -Qual? 
— Jogue xadrez quadridimensional com Ael. 
Magro ficou sério e puxou Jim para o lado, longe da demonstração de 

luta-livre romulana que parecia estar ocorrendo no canto esquerdo do salão. 
McCoy sentou-se em uma das duas cadeiras que estavam por perto e disse: 

— Eu já joguei, há algumas horas. 
Jim percebeu subitamente, deprimido, que a conversa de Ael a respeito 

de aprender o jogo "em alguns minutos" não era apenas fanfarronice. 
Maldita seja! 

— E então? 
— Ela me reduziu a plasma. 
— Ela o venceu! 
— Não fique tão chocado. E não fique com pena de mim! Aprendi muito 

mais com a derrota do que teria se tivesse ganhado. Mas não foi nada bonito. 
— O que ela fez? 
— Oh, não, Jim. Que isso fique para exercício dos estudantes. Você 

pode assistir a gravação da partida nos arquivos do meu escritório, sob a 
senha "Cavalo de Tróia". A propósito, ela sabia que o jogo estava sendo 
gravado. 

—E? 
— Nem se importou. Sabia das minhas intenções e também não se 

importou. Engula essa, Jim. 
— Depois. Ali está Uhura e o especialista de demolições que eu 

procurava. 
— Não para demolir Ael, espero. 
— Claro que não. Venha, Magro. 
— Só uma coisa, Jim, antes de irmos para lá. 
— O que é? 
— Durma um pouco, esta tarde. Você parece meio... acabado. Além 



disso, uma mente cheia de metabólicos de ácido láctico e com falta de sono 
REM piora seu desempenho no comando. 

— Tomei nota do recado... 
Eles caminharam juntos até o enorme painel de controle do palco 

holográfico. Muito pouco parecia ter mudado nos últimos cinco dias. Ali 
estava Uhura, trabalhando nos controles da parte de cima do painel, e na 
parte de baixo, estava o tenente Freeman, sentado de pernas cruzadas, 
enfiado até a cintura no interior do painel. Quando Jim e McCoy se 
aproximaram, ele pôs o braço para fora do painel, tateou à procura de uma 
das muitas ferramentas jogadas ali em volta, apanhou uma chave de parafuso 
e recolheu-o novamente. A única alteração no quadro era a presença de Ael, 
olhando por cima do ombro de Uhura com muito interesse. 

— Consegui, Nyota — disse a voz abafada de dentro do painel. - Tente 
agora. 

— Certo. 
Uhura olhou para Kirk, sorriu rapidamente e disse: 
— Diga algo, capitão. 
— Certamente. Você não devia estar na ponte? 
— HEUOIPK EEIRWOINVSY SHTENIX GFAK 

HUMMHNINAAWAH! -gritou o painel, ou pelo menos foi isso que pareceu 
dizer. 

— Que diabos foi isso? - perguntou McCoy. - Parece que tem um 
problema aqui, tenente. Um defeito gritante. 

— Não, doutor. Levamos meia hora para conseguir que o aparelho 
fizesse isso. - Uhura sorriu para Jim. - Capitão, estou em minha hora de 
folga. Mas esta é a resposta ao desafio que me lançou outro dia. E também, 
por acaso, o antídoto para o problema do vazamento de sinal que tivemos 
quando o pessoal de Ael estava controlando as comunicações. 

— Sou todo ouvidos - disse Jim. - Só um momento. Sr. Freeman, é 
apenas timidez ou a tenente Burke finalmente perdeu a paciência e lhe fez 
uma hemicorporectomia? 

A metade da pessoa sacudiu-se em seu riso característico, que soava 
ainda mais cômico por estar abafado pelo painel. Ele veio cuidadosamente 
para fora, limpando-se enquanto se erguia. Apesar de ter passado dos trinta, 
ter mais de um metro e oitenta de altura e um cabelo impecável (que agora 
estava um pouco desarrumado por estar trabalhando dentro do painel), Jerry 
Freeman sempre dava a Jim a impressão de ser o membro mais jovem de sua 
tripulação. O sujeito estava eternamente entusiasmado com alguma coisa. 
Por exemplo, naquele momento, eram aqueles velhos filmes. Apesar de seu 
entusiasmo mudar de alvo de tempos em tempos, sua total dedicação ao 
assunto do momento nunca diminuía. 

— O que vocês dois estão tramando? - perguntou Jim. 



— E usem palavras simples, por favor - disse McCoy. 
— Ora, Magro. Você vai ter que aprender algumas palavras compridas 

mais cedo ou mais tarde. E-lé-tron. Consegue dizer isso? Vamos, eu sei que 
pode... 

Freeman ficou um tempo arrumando o cabelo. 
— Estamos bagunçando o sistema de comunicação, doutor - disse ele. - 

Entre outras coisas. Mas o que o capitão precisava era de um sistema que 
bloqueasse as comunicações espaciais de modo mais eficaz e com alcance 
maior que o da Frota Tudo o que a Frota fez até hoje com respeito ao 
problema das escutas nas comunicações no espaço profundo foi tentar 
contorná-lo por meio de mensagens em códigos "indecifráveis'', pacotes de 
microondas hipercoerentes e toda aquela besteira. Mas se a tecnologia pode 
produzi-las, mais cedo ou mais tarde essa mesma tecnologia poderá 
decodificá-las ou desvendá-las. 

Uhura estava ao lado de Ael, apoiando-se nos cotovelos, com uma 
expressão bem-humorada no rosto, observando seu protegido fazer a 
preleção. 

— Não se pode resolver o problema dessa forma - disse ela. - A frota 
tem dado pouca importância ao meio no qual as mensagens viajam, por 
considerar o espaço profundo demasiadamente amplo e incontrolável. E 
verdade que a interferência do tipo usado para bloquear transmissões de 
rádio na ionosfera de um planeta não são eficazes aqui. Mas o bloqueio de 
pouco alcance que dispomos é inútil para nosso propósito atual. Por isso, 
Jerry e eu estivemos tentando descobrir uma maneira de tornar o próprio 
espaço mais susceptível às interferências... um método que é uma extensão 
do modo pelo qual Jerry estava tornando os documentos digitais mais 
susceptíveis de serem reconfigurados. 

— O Sr. Scott ajudou - disse Jerry. - Utilizamos material do banco de 
peças para construir um minúsculo gerador de campo de dobra, do tipo 
usado nas naves auxiliares com potência de dobra. Anexamos um desses 
geradores a uma das pequenas bóias de mensagem que a nave expele nos 
momentos de perigo. Depois ajustamos o gerador de campo de dobra para 
que ele distorcesse o espaço na extensão de um grande cubo, fazendo com 
que os contornos do subespaço adjacente favorecessem o fluxo aleatório de 
táquions por "túneis" preferenciais a uma determinada freqüência... 

— Até logo - disse McCoy. - Acho que vou fazer algo mais simples. 
Uma hemicorporectomia, talvez. 

— Isso torna o subespaço muito mais susceptível às interferências - disse 
o Sr. Freeman, parecendo quase desesperado. - É só isso. 

— Por que não disse logo? 
— Foi o que eu disse. 
— Também requer um bocado de energia - disse Jim, pensativo. - 



Mesmo um gerador pesado de campo de dobra teria somente uma vida 
média limitada. 

— Sim, senhor. Quatro horas é o limite máximo previsto. Mas durante 
essas quatro horas, ninguém que estiver tentando utilizar a comunicação via 
subespaço conseguirá ouvir qualquer coisa, a não ser "ruído" de vento 
estelar, etc. E tudo que tentarem transmitir será perdido nesse mesmo ruído. 

— Alcance? 
— Presentemente, cerca de mil anos-luz cúbicos, capitão. Se quiser 

mais, poderá conseguir, mas a vida útil do gerador será inversamente 
proporcional ao alcance de interferência da bóia. 

Jim assentiu com a cabeça Já esperava por isso. 
— Está bem. Quantos desses vocês conseguirão montar para mim nas 

próximas quatro horas? 
Uhura e Freeman se entreolharam. 
— Precisaremos de mais pessoas... 
— Chamem Scotty e todo o pessoal da engenharia. 
— Não queremos espoliar o banco de peças, senhor - disse Freeman. - 

Três seria suficiente? 
— Terá que ser. Ael, que acha? Quanto tempo seu povo levaria para 

descobrir a fonte de interferência? 
A comandante fez uma expressão dúbia 
— É difícil dizer, capitão. Eles não são todos idiotas como LLunih, ou 

tão complacentes quanto t’Kaenmie e tr'Arriufvi, que estão nos escoltando 
na Helm e na Wildfire. Eu adiaria ao máximo a utilização desse mecanismo, 
de modo a dar menos tempo para que um observador atento comece a 
deduzir o que estaria acontecendo. 

Sim, pensou Jim é o que você diria, não é? Sejam quais forem suas 
intenções. Mas descartou a suspeita, provisoriamente. 

— Concordo - disse ele. - Em nossa atual velocidade, estaremos 
atingindo o "ponto de fuga", onde deixaremos a escolta, dentro de cinco 
horas, correto? 

— Sim, capitão. 
— Muito bem. Lançaremos uma dessas bóias no início da manobra, para 

evitar que seus três amigos gritem por socorro. Lançaremos outra próximo 
de Levaeri, quando chegarmos lá. E quero que seja anexado um quarto 
gerador de campo de dobra à terceira bóia, para que ela possa realizar 
viagens estelares enquanto interfere com o subespaço. Nós a lançaremos de 
Levaeri na direção do mais provável vetor de aproximação de uma nave 
inesperada. Pense nisso, comandante, e dê-me sua opinião. 

Ael piscou para Jim. 
— Mas se a nave é inesperada... - Então sorriu. - Ah, trata-se do 

paradoxo de Hilaefve, não é capitão? Muito bem. Eu pensarei nisso para 



você. 
— Muito bem. Uhura, Sr. Freeman, reúnam as pessoas que precisarem e 

comecem a trabalhar. Só mais uma coisa, antes de saírem: Por que 
ensinaram o painel holográfico a gritar baboseiras? 

Uhura riu. 
— Capitão, são necessários meses de prática e muita habilidade com o 

painel de comunicações da nave para se evitar vazamento de informações 
pelos escudos. O problema é que, depois de trabalhar no painel por algum 
tempo, o oficial de comunicação faz tudo sem pensar. Não quis 
sobrecarregar a pobre Aidoann. Não que ela não soubesse o que fazer, 
apenas não tive tempo de lhe ensinar todos os truques do painel. Por isso 
Jerry adaptou o mesmo gerador de números aleatórios usado nos programas 
de interferência das bóias ao sólido lógico programável para múltiplas 
operações que todo intercomunicador da nave possui. Os sólidos agora 
passarão a codificar e decodificar as mensagens e informações transmitidas e 
recebidas, enviarão o sinal pelo circuito, que é onde ocorre o vazamento, 
fazendo soar apenas as palavras desconexas que ouviu. Assim, mesmo 
enquanto o pessoal de Ael estiver utilizando nossos intercomunicadores, 
poderemos dizer o que quisermos, sem a preocupação de sermos ouvidos, 
nem a necessidade de termos mensageiros correndo de um lado para o 
outro... 

— Bom trabalho - disse Jim e tanto Uhura quanto Freeman pareceram 
ficar excepcionalmente satisfeitos. - Agora preciso que continuem 
trabalhando desse modo nas próximas quatro horas. Uhura, peça ao tenente 
Mahasë que a substitua na ponte enquanto estiver ocupada. Podem ir! 

Eles saíram. Jim os observou partir e Ael se aproximou dele e de 
McCoy. 

— Se vamos entrar em batalha daqui a quatro horas, - disse ela - É 
melhor que eu verifique como está a Bloodwing e o meu pessoal. 

— Parece sensato, comandante. Magro, estou pronto para a minha 
soneca. Chame-me às seis, a menos que algo requeira minha presença mais 
cedo. 

— Certo. 
Ael saiu numa direção e o doutor em outra. Jim ficou onde estava por um 

momento, observando ambos se distanciarem. Seguiu então para sua cabine, 
passando pela engenharia, pensando muito em xadrez. 

 
Ainda estava pensando nisso, duas horas mais tarde, depois que sua 

soneca se tornou numa série de vira-pra-lás e vira-pra-cás. Até mesmo um 
dos sedativos leves de McCoy o deixou completamente desperto. Na tela da 
mesa de Jim, o computador mostrava a representação bidimensional do cubo 
de xadrez holográfico mostrando a partida de McCoy contra Ael. Estava 



sendo um estudo fascinante. Os primeiros movimentos de McCoy foram 
seguros e os de Ael hesitantes. Depois os papéis se inverteram: McCoy 
movia-se progressivamente com mais cautela, aparentemente percebendo o 
que Ael seria capaz de fazer se ele deixasse que ela dominasse o cubo. 
Houve um momento em que o computador registrou uma grande demora 
entre duas jogadas. Ela hesitara. Jim podia quase ver aqueles olhos frios do 
outro lado do cubo, subitamente erguidos para estudar não apenas a situação 
estratégica, mas o homem à sua frente, que era, naquele momento, por si 
mesmo uma estratégia. Então seguiu-se uma série de jogadas que foram no 
mínimo insultantes. Ela foi "gentil" com McCoy. Avançou cubo a dentro, 
porém com gentileza, quase como se não quisesse vencê-lo, quase como se 
estivessem jogando do mesmo lado. McCoy portou-se bem por dez minutos, 
depois retirou quase a metade de suas peças, preparando-se para lançá-las 
contra Ael, como uma tonelada de neutrônio, dali a seis jogadas bem 
previsíveis. Ele também sabia insultar, quando lhe convinha. 

Então ela o arrasou, como ele havia arrasado Spock. Três das peças de 
Ael, que nem mesmo ocupavam posições importantes, foram retiradas do 
jogo. Três jogadas depois, todas as peças de McCoy voltaram ao jogo, para 
posições que não mais estavam desocupadas, sendo aniquiladas por todo o 
tabuleiro. McCoy tinha o rei e ambas as rainhas em posição protegida. 

Ael sacrificou suas duas rainhas e deu cheque-mate com três peões e 
uma forquilha de cavalos. 

Seu primeiro jogo. 
E ela nem ligou, Jim. Engula essa. 
Ele enguliu. Tinha um gosto horrível. 
... então o alerta vermelho começou a soar e não havia mais tempo para 

se desperdiçar com preocupações. Confie nela, disse a si mesmo com 
amargura, ao saltar da cadeira, vestindo a roupa aveludada por cima da roupa 
de baixo. Ou não. Tome uma decisão agora. 

Correu para fora, agitado. Os corredores estavam cheios de pessoas de 
sua tripulação e de romulanos também, correndo para os postos. Ele correu 
para o elevador no final do setor de oficiais e encontrou a alta e bela 
Aidoann, ofegante. 

— Onde está a comandante? - perguntou ele enquanto as portas se 
fechavam. 

— Teleportou-se para a Bloodwing, capitão - disse Aidoann. Ela o olhou 
com seus grandes olhos castanhos e Jim percebeu que ela se parecia um 
pouco com Uhura, com os mesmos olhos puxados... 

— Senhor - disse ela 
Era a primeira vez que um deles não o chamava de capitão. Seria parte 

de sua cultura? pensou ele. Fosse o que fosse, subitamente ela deixara de ser 
apenas uma romulana. Era uma tripulante jovem, parecendo nervosa por 



enfrentar uma missão importante. 
— Antecenturião? 
— Tem alguma crença? 
Era impossível não responder a uma pergunta tão direta. 
— Sim - disse Jim. 
— Espero que Eles estejam conosco - disse Aidoann. - Aquelas três 

naves nos mandarão para o Areinnye, se puderem. 
— Aidoann, - disse ele, satisfeito por conseguir pronunciar aquele nome 

-sua comandante e eu temos outros planos. 
Ela sorriu para Jim, uma fugaz mudança em meio à seriedade romulana 

de seu rosto. A porta da ponte se abriu. 
Só espero que sejam os mesmos, pensou Jim e dirigiu-se apressadamente 

para o assento central. 
Spock ergueu-se rapidamente do assento com a costumeira elegância e 

caminhou até seu posto. 
— Capitão, estamos um pouco à frente do horário previsto - disse ele, 

virando a cabeça para trás enquanto andava. - Estamos detectando grandes 
massas no limite do alcance de nossos sensores. A localização e a disposição 
coincidem bastante com as previsões da Bloodwing em relação à efêmera de 
Levaeri V e sua primária. A estação ainda não pôde ser detectada. Pelo 
horário revisado, estamos a cinco minutos do ponto de fuga. 

— Muito bem. Sr. Mahasë, - Jim voltou-se para o eseriat de pele e 
cabelos cinzentos que ocupava o posto de Uhura, tendo Aidoann ao lado 
para qualquer necessidade. - Chame a engenharia. 

— Sim, senhor. 
— Engenharia. Scott falando... 
— Estamos andando depressa, Scotty. Um pouco mais cedo do que o 

esperado. Como Uhura e Freeman estão se saindo? 
— Eles estão acabando de ajudar meu pessoal a terminar os detalhes 

finais da última bóia - disse Scott. 
— Ótimo. Prepare uma delas. Vamos lançá-la em breve. 
— Já está no tubo do torpedo fotônico número um, capitão. 
— Muito bem. Aguarde, Sr. Scott. Vou lhe dar o sinal. Trinta segundos 

no máximo. Desligando. Aidoann, chame a Bloodwing, por favor, e dê-lhes 
o sinal combinado. 

— Bloodwing, aqui feia a Enterprise: t'Khnialmnae. 
— Tr 'Rllaillieu - disse o subcomandante Tafv, com sua voz calma e fria 

de sempre. 
— Subcomandante, temos uma emergência - disse Aidoann, não 

precisando simular um leve tremor na voz. - Um pequeno grupo de pessoas 
da Federação fugiu do setor de detenção... 

Mahasë cortou a comunicação entre as naves. Jim tocou o botão do 



intercomunicador de sua cadeira. 
—Agora, Scotty! 
A nave permaneceu estável, como sempre, mas ouviu-se um pequeno 

som abafado, bem mais suave do que o ruído de um torpedo fotônico ao ser 
lançado. 

— Bóia lançada, capitão - disse Chekov - dirigindo-se para um, oitenta, 
ponto, menos vinte. 

— Ative-a. 
Chekov tocou um controle em seu painel. 
— Ativada, capitão. A comunicação sub-espacial está obstruída. 
— Alerta geral - disse Jim para Mahasë. Quando falou de novo sua voz 

soou por toda a nave. - Postos de combate, postos de combate! Preparar para 
manobras em dobra! - Fez sinal para que o eseríat desligasse o comunicador. 
-Erguer escudos, senhores, defletores ao máximo. Sr. Sulu, passe para dobra 
três. Liberte-nos dos raios tratares da Bloodwing e manobre à vontade. Qual 
é a nave romulana mais próxima? 

— A Rea 's Helm, senhor. 
— Apontar phasers. Dispare ao sinal. Sr. Chekov, torpedos fotônicos... 
— Tubos três a seis carregados e prontos... 
— Sr. Sulu, por que não estamos nos movendo? 
— A Bloodwing aumentou a potência de seus raios tratares, senhor. Por 

quê...! Ela tinha que... 
— Liberte-nos deles - disse Jim, tenso. 
— Motores superaquecidos, capitão... 
— Vamos correr o risco. Liberte-nos! Sulu correu as mãos sobre o 

painel. 
— Não adianta, senhor... 
— Aumentar dobra. 
— Senhor, não está adiantando. A Bloodwing está muito perto... 
— Rea 's Helm ergueu seus escudos, capitão - disse Spock, olhando para 

seu visor. - Está nos chamando. 
— Ignore-a. Sr. Chekov, dispare na Bloodwing. 
Aidoann ergueu a cabeça subitamente. Estava pálida. 
— Está com os escudos erguidos, capitão - disse Chekov. 
— Já percebi. Procure o ponto mais fraco e dispare bem ali. Procure as 

áreas de sobreposição dos escudos, geralmente são pontos menos protegidos. 
— A Wildfire e a Javelin estão erguendo seus escudos - disse Spock. A 

nave sofreu um abalo quando seus escudos foram atingidos. - Estamos sendo 
alvejados, capitão - acrescentou Spock. - Pela Bloodwing. Disparos de 
phaser. Tiro certeiro no escudo seis, decréscimo de sessenta por cento em 
sua eficiência. 

Maldição! Maldição! MALDIÇÃO! 



— Retribua os disparos, Sr. Chekov. Sr. Sulu, se não conseguir nos livrar 
dos raios tratores em um segundo, vou contar à tenente Renner quem foi que 
roubou as roupas dela que estavam ao lado da piscina, no mês passado! 

Ao lado de Chekov, que disparava os phasers seguidamente, Sulu 
empalideceu. Jim não viu o que ele fez, mas a nave foi sacudida 
vigorosamente e subitamente a tela à frente mostrou o espaço livre. 

— Danos? • perguntou ele. 
— Mínimos - disse Spock. - Um tranco rápido em dobra oito, num 

ângulo extremamente preciso. Bom trabalho, Sr. Sulu. 
— Sim - disse Jim, transpirando e preocupado, mas sorrindo mesmo 

assim 
— Quatro tiros certeiros na Bloodwing, capitão. Seu escudo dianteiro 

caiu para trinta por cento de eficiência e seu escudo de bombordo foi 
eliminado. Continuo atirando? 

— Esqueça-a - disse Jim. - Sulu, Chekov, peguem as outras três naves. 
— Posições na tela - disse Spock. Numa representação esquemática, a 

Bloodwing estava um pouco para o lado, acompanhando a Enterprise mas 
perdendo velocidade. A Rea 's Helm aproximava-se por cima e a bombordo. 
A Wildfire aproximava-se mais rapidamente a estibordo e a Javelin 
executava um arco e aproximava-se por trás. - Sr. Chekov, cuidado com 
ela... 

— Disparando torpedos de popa, em ângulo padrão - disse Chekov, 
alternando o olhar entre a tela e o painel. - Recarregando. 

— Erramos todas, disse Spock. - A Javelin está executando manobras 
evasivas. Está ficando para trás... aproximando-se novamente... A Rea's 
Helm está se aproximando rapidamente... 

— Fogo! - gritou Jim no exato momento em que Chekov disparava. Um 
raio branco partiu da Enterprise atingindo a nave romulana bem em cima da 
sobreposição dos escudos, numa das naceles. Houve uma pausa que pareceu 
levar meses então a Rea 's Helm explodiu, transformando-se num pequeno 
sol de matéria e anti-matéria. Sulu desviou a Enterprise e atravessou a 
nuvem de destroços que se espalhava, confiando nos defletores. 

— Firme no curso, Sr. Sulu - disse Jim, inclinando-se para a frente no 
assento central. - Estamos deixando um rastro... 

— Sim, senhor. Eu sei - disse Sulu. - Dobra seis... - Estava trabalhando 
em seu painel novamente, enquanto atrás deles os sensores mostravam a 
Wildfire aproximando-se a toda velocidade a bombordo, seguida pela Javelin 
um pouco atrás e a Bloodwing ganhando velocidade, mas ainda bem na 
retaguarda. 

— A Wildfire se aproxima - disse Spock calmamente. - Está atirando a 
bombordo... Spock fez uma breve pausa, olhando para os sensores. - 
Explosão, capitão. Destruiu a bóia de interferência. A Wildfire se encontra a 



quinhentos mil quilômetros... quatrocentos mil quilômetros... 
As sobrancelhas de Sulu se ergueram um pouco enquanto suas mãos se 

moviam sobre o painel. Jim o observou com um prazer inquieto. Sulu estava 
fazendo algo que Jim já vira ser feito em outras naves, mas em dobras mais 
baixas: estava deformando o próprio campo de dobra, ampliando-o e 
achatando-o na frente e estreitando-o atrás. A nave estava respondendo da 
única maneira possível: inclinando-se lenta e graciosamente para baixo, 
enquanto passava a toda velocidade pelos destroços da Helm, depois 
inclinando-se mais bruscamente, até estar literalmente voando na "vertical", 
com as naceles e a parte chata do disco para a frente. 

Não era uma posição que a nave poderia manter por mais que alguns 
segundos em dobra espacial. Mas se funcionasse... 

— Sr. Sulu..., disse o capitão. 
— Eu sei, capitão - disse Sulu, fazendo a Enterprise executar uma lenta 

cambalhota dentro do espaço alternativo, a setecentos e vinte vezes a 
velocidade da luz, enquanto atrás dela, tendo apenas a visão inalterada das 
telas de defesa da Enterprise, a Wildfire avançava velozmente... bem na 
direção de seus phasers de proa. Se Sulu conseguisse dar a volta a tempo... A 
Enterprise passou a voar na "diagonal", nivelou, voou de cabeça para baixo e 
para trás. Bem à sua frente, surgiu a Wildfire, disparando seus phasers. 

— Escudos números um e três atingidos - disse Spock, com um pouco de 
austeridade na voz. - O número um está cedendo, capitão, vou reforçá-lo... 

— Não! Deixe isso para depois! - Jim sentiu o olhar de Spock, mas 
ignorou-o por um momento. - O número três foi alvejado novamente - disse 
Spock. -Caiu para vinte por cento... 

— Pronto, Sr. Chekov? 
— Pronto, capitão... 
A Wildfire encheu a tela, vindo bem em sua direção. Quando a nave 

romulana percebeu o que acontecia, já era tarde... 
— Agora! 
O Sr. Chekov arremeteu-se contra o painel. Os mortais phasers de proa 

da Enterprise dispararam contra a Wildfire que esperava apenas os fracos 
phasers traseiros ou torpedos fotônicos. Subitamente, a Wildfire desapareceu 
numa explosão de luz... 

— A Javelin vem logo atrás. Desapareceu. 
— Dispositivo de camuflagem - disse Spock. 
— Desfaça-o, Sr. Spock... 
— Não posso, capitão. Precisaríamos de comunicação subespacial. 
Oh, não! Jim olhou para a tela vazia, onde apenas a Bloodwing era 

visível. Aproximando-se mais rapidamente que antes. Ela vai mudar de 
direção... 

Ele ficou olhando para a Bloodwing, então teve um lampejo. 



— Sr. Chekov, fogo! Dispare tudo que temos nela! 
— Capitão! - gritou Aidoann, como uma criança que vê a mãe ser traída. 

Chekov disparou os torpedos fotônicos e os phasers de uma só vez. 
— Sulu, manter o curso! 
No mesmo instante, os phasers da Bloodwing dispararam na direçào da 

Enterprise. Suas armas combinadas atingiram diretamente o que estava no 
meio das duas naves. Jim sabia de alguma forma que a Javelin estava usando 
a Bloodwing como escudo, mas postando-se na frente dela. 

— Spock, os escudos! - gritou ele, mas Spock já os havia reforçado. Foi 
o que salvou a Enterprise da explosão à queima-roupa de outra nave estelar 
bem à sua frente. Ela passou a toda velocidade pelos destroços em chamas, 
enquanto a Bloodwing manobrava em dobra cinco, movendo-se para cima, 
deformando seu próprio campo de dobra, numa louca gingada de 
comemoração. 

— Eles também fazem isso... - disse Jim, reclinando-se novamente na 
cadeira. 

— Detectado movimentação nas proximidades - disse Spock friamente, 
olhando para seu visor. • Uma nave pequena, do tipo... tarde demais. Ela se 
camuflou. 

— Nosso amigo, a "lesma rastejante" - disse Jim - LLunih. 
— Provavelmente. Evidentemente, suspeitou que a Bloodwing estivesse 

em cumplicidade conosco, sacrificando sua nave para testar a teoria. 
— Uma pessoa maravilhosa - disse Jim. - Chame a Bloodwing. A tela se 

iluminou, fazendo aparecer a apertada sala de controle, com Ael 
transpirando abundantemente e parecendo exausta. 

— Capitão - disse ela - Sua nave está bem? 
— Estamos bem. Ael, você sabe mais sobre a "melhor parte do valor" do 

que qualquer outra pessoa que já conheci. 
— Provavelmente. Por que acha que fui jantar com LLunih na noite 

passada? Queria ver o que ele tinha escondido em sua sala de engenharia e 
fiz com que ele me mostrasse. Era um correio imperial: aquela pequena 
nave na qual ele escapou. Ainda vou fazer picadinho... 

— Da sua nave-correio? 
— Dela também. Que mais eu podia fazer, até você ter lançado seu 

bloqueador de comunicações e eu ter certeza de que ele funcionava, além de 
procurar detê-lo, fazendo parecer que sua fuga fosse realmente uma 
surpresa? LLunih irá apresentar um relatório ao Senado com dúvidas, 
sabendo que aparentemente você atirou em mim para matar. Isso nos livra 
da suspeita de cumplicidade. Eles irão discutir, mas a nave que será enviada 
de Rómulo daqui a quatro horas talvez não venha preparada para enfrentar 
dez ou vinte naves. 

— Tenho uma pergunta. -Pode fazer. 



— Por que, diabos, levou tanto tempo para perceber que a maldita bóia 
estava funcionando? 

— Capitão, nossos sensores não são tão bons quanto os seus, 
especialmente a grandes distâncias, como sabe... Eu não podia ter certeza 
até que a comunicação subespacial com uma das outras naves falhasse. 

Jim suspirou e pensou num palavrão, pois ela dizia a verdade. 
— Muito bem, comandante. E melhor partirmos para Levaeri V... 
— Concordo. Estarei ai na Hsaaja em poucos momentos. 
Jim olhou para ela, não gostando do que lhe passava pela cabeça. 
— Por que vai precisar da Hsaaja? 
— Eu não vou precisar dela - disse Ael. - Mas você sim. Um de seus 

geradores de campo de dobra está destruído. Vai precisar do segundo para 
enviar o terceiro pelo caminho "menos previsível" a partir do sistema 
Levaeri. O outro será instalado no próprio sistema. Instalaremos o último 
na Hsaaja e a enviaremos no rastro de LLunih, atrasando um pouco mais 
seu relato ao Alto Comando. Mesmo alguns minutos podem ser preciosos 
mais tarde. 

Jim assentiu com a cabeça. 
— Ael - disse ele pesarosamente. - É uma nave tão bela... 
— Se eu estiver morta - disse ela secamente - não poderei mais voar 

nela, de qualquer modo. 
Subitamente, sua mente clareou e Jim endireitou-se na cadeira, dizendo: 
— Ael, mas você contou cinco geradores de campo de dobra... 
E isso mesmo - disse ela. - Não foi o número que você mandou 

construir? - Ela sorriu maliciosamente para ele e desligou o canal de 
comunicação. Maldita mulher! 



Treze 
 
 
— Capitão, poderia fazer a gentileza de me passar aquela pequena chave 

de fenda prateada ali?... Não, a outra. 
— Comandante - disse o capitão. - Voi continuar me chamando de 

"capitão" mesmo depois que voltarmos de Levaeri? 
Ael ergueu a cabeça da escotilha do piso da cabine da Hsaaja, afastou 

uma mecha de cabelos suados dos olhos e disse: 
— Oh, então acha que vamos conseguir voltar de Levaeri? 
— Comandante... 
— Pode me chamar de Ael. O doutor me chama assim Até o Sr. Spock o 

faz. - Inclinou novamente a cabeça, entrando no interior do piloto automático 
e fazendo a última conexão do aparelho bloqueador. 

— Bem... Não pensei que tivesse permissão de fazê-lo. Você apenas me 
"disse" seu nome. Não é a mesma coisa. E a permissão dada ao doutor e a 
Spock não se estende necessariamente a mim. 

Ele era perspicaz e percebia mais do que ela esperava. 
— Está certo - disse ela. - Estava postergando isso. 
Ele começou a perguntar-lhe o motivo, mas deteve-se. Isso também era 

algo que ela não esperava dele: contenção. Viera bem a calhar, pois ela 
mesma não tinha certeza dos motivos. 

— Quanto a você - disse ela lentamente, desprendendo uma conexão, 
lendo a carga nela contida e fechando-a novamente. - Não consigo 
pronunciar cor-retamente o nome que vem depois de "capitão". E é 
imprudente lidar inadequadamente com os nomes. 

— Você já disse isso antes... - Ele olhou pensativo. - Consegue dizer 
"Jim"? Ela engasgou e começou a rir, tanto que quase derrubou a chave. E 
quando viu que não o fez, olhou novamente para o capitão. Ele estava tão 
transtornado que a fez rir novamente. 

— Oh, Elementos - conseguiu por fim dizer, sentando-se na poltrona 
estofada do piloto. - É esse mesmo seu primeiro nome? 

— Na verdade é James. "Jim" é uma contração... 
— Oh, puxa! - Ael começou a rir novamente, ainda mais vigorosamente, 

de modo que conseguia apenas encostar-se no assento e sacudir debilmente a 
chave de parafusos em sua direção. Essa minha reação, pensou ela 
cinicamente, em alguma parte profunda de si mesma T'Hrienteh não acharia 
isso desprezível? E até mesmo o doutor... Na verdade, o próprio capitão 
parecia incomodado com tudo aquilo. 

— Não, não - conseguiu dizer, quando ele parecia dar sinais de querer se 
erguer e sair dali. - Oh, capitão. "Jim". Jim, eu terei prazer em chamá-lo por 
esse nome. Mas eu peço... 



Ele a olhou com ar interrogativo. 
— Não me pergunte o que isso quer dizer!... 
— Está bem, então, Ael. 
— Jim - disse Ael, procurando permanecer séria. - Está tudo bem. Deixe-

me terminar isto aqui. Não temos o dia inteiro. 
Ela se ocupou em utilizar a chave de parafusos novamente, selando a 

última conexão. 
— O outro nome, o mais longo, o que ele quer dizer? 
— Nada que seja embaraçoso, graças a Deus. - Ergueu uma sobrancelha, 

fazendo Ael imaginar se ele havia copiado aquela expressão de Spock ou 
vice-versa. - Eu já procurei me informar: quer dizer "suplantador" ou algo 
parecido. 

— O tradutor não conhece essa palavra 
— Quer dizer alguém que toma o lugar ou os direitos de outro. Isso fez 

com que ela erguesse uma sobrancelha. 
— É melhor ter cuidado com um nome desses - disse Ael. - Ele pode lhe 

trazer uma porção de encrencas... Mas que outro lugar você gostaria de 
ocupar além do que já ocupa? 

Ele balançou a cabeça. Não havia outro, e ele sabia disso tão bem quanto 
ela. 

— E a que grande "empreendimento" se refere o nome dado à 
Enterprise? -perguntou ela. 

— Nenhum em particular. Apenas ao espírito de empreendimento de 
modo geral. Houve muitas outras naves que levaram esse nome. E uma 
antiga tradição... 

Ele cortou o que dizia ao ver que ela o encarava novamente. 
— Oh, é por isso então - murmurou ela, mais para si mesma do que para 

ele. - Todo o ch’Ríhan fica imaginando por que essa nave tem passado por 
tantos apuros, tanta glória... 

— Então me explique. 
Era um comentário um pouco sarcástico, mas gentil. Ele realmente não 

sabia do que ela estava falando. 
— Cap... Jim É perigoso dar a uma coisa, pessoa, ou nave um nome que 

signifique uma virtude não limitada. Todo o poder dessa virtude passa ao 
objeto, fazendo-o ir a lugares e realizar coisas demasiadamente grandes para 
o homem... Terá glória também, mas acompanhada de sofrimento... 

— Isso é geralmente o que as pessoas fazem, não importando o nome da 
nave. - Mesmo assim, ficou pensativo. 

— Diga-me o que está pensando. 
— Engraçado. Sabe, na verdade... houve outras naves chamadas 

Intrepid. Muitas delas acabaram enfrentando problemas sérios. Uma das 
mais famosas está cheia de teias de aranha no Porto de Nova Iorque... 



— Este tradutor está com problemas. Você disse que uma porção de 
insetos da Terra está comendo uma nave chamada Intrepid} E ainda me 
pergunta que perigo existe nos nomes? 

— Essa nave - disse Jim, com estudada dignidade, lançando-lhe um 
olhar de esguelha, que não precisava ser traduzido - foi honrosamente 
aposentada. Preservada como museu por muitos e muitos anos. Tem a 
reputação entre seus tripulantes de ser uma nave de mau agouro. Galante, 
porém azarada. Eles a chamaram de "Evil I": mau-olhado. Provavelmente 
isso não vai ser traduzido corretamente. "I" é a primeira letra de Intrepid 
que, em inglês, tem o som do nome que damos para isto aqui. - E apontou 
para o próprio olho. 

— Mau-olhado. Sim. Compreendo o jogo de palavras. Temos um sinal 
que fazemos contra esse tipo de coisa. 

— Sim. Essa antiga nave estava sempre sendo torpedeada e encalhando. 
Era uma nave da marinha oceânica Bem, depois dela veio a nossa Intrepid, a 
primeira nave estelar com esse nome. Ela serviu por apenas uns poucos anos 
e então foi atacada e destruída por uma criatura que vagava pelo espaço, uma 
espécie de ameba gigante. Depois, a nova Intrepid foi construída. E 
aconteceu isso com ela... - Apontou na direção de Levaeri. 

Ael assentiu com a cabeça. 
— Vê o problema? Batize uma nave com um nome que significa 

ausência de medo e ela se esquece de temer. Um mau sinal. Pior ainda 
quando a nave está cheia de vulcanos... - Ela verificou a última conexão, 
puxou a porta do piloto automático para baixo e trancou-a. Olhou para Jim e 
percebeu que ele estava um pouco descrente. 

— Vejo que não acredita no que digo - disse ela, erguendo-se com 
cuidado, para evitar bater com a cabeça no capo e por estar com dor nas 
costas. 

— Não importa. Vamos enviar esta pobre nave para o seu destino. 
Ela girou alguns controles no painel, olhando com triste saudade para os 

equipamentos conhecidos: a tela que fazia seus olhos arderem, o ponto onde 
havia derrubado a chave inglesa, deixando uma marca no painel liso, negro e 
brilhante. Era uma pena mandar aquela nave para o frio vazio sem 
tripulantes, para que viesse por fim a ficar sem combustível e passasse a 
vagar pelo espaço para sempre. Mas nada mais havia a fazer. As naves 
auxiliares da Enterprise que Jim lhe havia oferecido não tinham o alcance e 
a velocidade da Hsaaja. E ambas seriam necessárias. 

— Você sempre soube se desfazer das coisas, quando necessário - disse 
Jim por detrás dela. - Lembra-se? Na batalha da alfa do triângulo, não foi? 
Você esvaziou dois cruzadores rihannsu inteiros, deixou-os vagando no 
espaço e fugiu com duas outras naves com tripulação dobrada, deixando a 
pobre capitão Rihaul ocupada com duas naves não tripuladas que 



disparavam automaticamente contra ela. Você nem precisou se apressar para 
fugir... 

Havia uma pesarosa admiração em suas palavras. Mais que isso: 
compaixão, consolo. Soava como se ele entendesse o que ela sentia. Que 
idéia estranha. 

— Sim - disse ela. - Lembro-me disso. Venha, Jim. O temporizador está 
ligado. Vamos sair daqui. 

Eles saíram. Na tela da sala de instruções adjacente ao hangar, 
observaram a elegante nave negra decolar e partir para a noite estrelada. As 
portas do hangar se fecharam e Ael, fitando-as, sentiu um calafrio, como se 
uma parte dela estivesse indo embora. 

E estava. Por que amo as coisas dessa maneira? Todas se vão, uma por 
uma... 

Ela se endireitou. 
— Temos outra reunião, não é, Jim? 
— Instruções para o ataque - disse ele. - Com o chefe de segurança, os 

chefes de departamento e algumas outras pessoas. Vai ser breve... todos 
precisamos descansar e temos apenas seis horas antes de estarmos ao alcance 
dos sensores de Levaeri. 

Ela assentiu e deixaram juntos a pequena sala de instruções, caminhando 
para o elevador. 

— Essa questão dos nomes... - disse Jim. 
— Não são os nomes propriamente ditos. São as palavras. Em seu 

mundo, muitos já morreram por causa de palavras. Muitas vezes as próprias 
palavras os mataram. É preciso ter cuidado com o que se diz num mundo 
assim. E como tudo que tem tanto poder, como as armas, as palavras cortam 
de ambos os lados. Elas salvam e traem, às vezes fazem as duas coisas ao 
mesmo tempo. O que consideramos uma virtude pode tornar-se uma 
maldição. É por isso que tomamos cuidado com o nome que damos às 
coisas, para termos bom êxito. 

Jim ficou pensativo novamente, mas desta vez Ael não perguntou por 
quê. 

— Damos grande valor aos nomes - disse ela. - São as palavras mais 
poderosas e nossas favoritas. Afinal de contas, o que o faz responder mais 
prontamente do que o chamado de seu nome?... Enquanto um rihannsu tiver 
alguém que o chame pelo nome, ou mesmo escreva esse nome ou lembre-se 
dele, ele é uma pessoa real. Sem isso... passa a ser nada. Torna-se uma 
sombra, como dizem alguns. Voi para o lugar onde os Elementos estão 
separados, mais reais do que aqui, dizem outros. - Ela deu de ombros. - Mas, 
de qualquer forma, os nomes são a vida... 

Jim pareceu ficar pensando naquilo por algum tempo, enquanto as portas 
do elevador se fechavam atrás deles. 



— Você nunca me disse o que Bloodwing quer dizer - disse ele, por fim. 
Ael riu baixinho. 

— Creio ser um nome bem menos nobre que Enterprise... mas por outro 
lado não é tão perigoso. É uma criatura alada que temos em ch'Rihan e está 
no brasão de nossa família. É uma ave carniceira enorme, lenta e feia, tão 
grande que não consegue alçar vôo sem correr muito, podendo por isso ser 
aprisionada num pequeno cercado. Mas quando está no ar, ninguém a vence 
em velocidade ou poder. 

O elevador parou. Jim e Ael desceram e caminharam até a sala principal 
de instruções. No corredor, encontraram Spock e McCoy. 

— Senhores, - disse Jim enquanto caminhavam para a sala de instruções 
-chegaram cedo. 

— Spock e eu queríamos ser os primeiros a verificar a lista da força de 
ataque - disse McCoy, sentando-se à mesa ao lado de Spock, e começou a 
separar uma pilha de fitas que trouxera. Ael sentou-se em frente, para ver 
melhor seus rostos. Jim sentou-se ao lado dela. Pelo mesmo motivo? 
perguntou-se ela. 

— Estes são os melhores - dizia McCoy, enquanto inseria uma das fitas 
no leitor da mesa. - Têm baixo nível de estresse, boa habilidade com armas e 
na luta corpo-a-corpo. Vários membros da segurança estão aqui. 

— Magro - disse Jim - Não vamos ser muito exigentes. O que 
precisamos é de número. 

— Apenas quantidade não será suficiente - disse Spock - a menos que 
escolhamos as pessoas certas. Haverá pouca margem para erros nesta 
operação, capitão. Mas estamos procurando não deixá-lo desprovido de 
pessoal. Prossiga, doutor. 

— Aqui está a lista recomendada: Abernathy, Ahrens, Athendë, Austin, 
Bischoff, Brand, Brassard, Burke, Canfield, Carver, Claremont... 

Prosseguiu por algum tempo lendo uma lista comprida de nomes pouco 
conhecidos. Ael apoiou-se num dos cotovelos, entediada. Não era bem isso. 
Começava a sentir os efeitos do que acabara de fazer, como já esperava... 
Sabia que não era o momento para ficar reagindo emocionalmente. Mesmo 
assim, não podia evitar. Quantas outras vidas terei que sacrificar para 
prevenir os bilhões de mortes previstas? pensou ela, pesarosamente. 
Quantos rihannsu voltaram hoje aos Elementos, amaldiçoando meu nome e 
o da Bloodwing? Mais cedo ou mais tarde pagarei por isso. Mais cedo, 
imagino... 

Um horrível pensamento insinuou-se lentamente em sua mente e 
recusou-se a deixá-la. Supondo que algo tenha dado errado nas pesquisas de 
Levaeri e o desaparecimento da Intrepid tenha sido um sinal de fracasso e 
não de sucesso: algo que o pessoal de Levaeri tenha feito somente para 
encobrir os erros e ganhar tempo. Supondo que as técnicas de controle da 



mente nunca venham realmente a ser implementadas... então no que terei me 
tornado? Uma assassina, uma traidora, sem justificativa, nem mesmo uma 
boa causa. Não que os fins justifiquem os meios, ao menos quando os 
Elementos estão envolvidos. O que fazemos, fazemos e teremos que 
responder por isso... 

— Khalifa, Korren, Krejci, Langsam, Lee, Litt, London, Maass, Donald; 
Maass, Diane... 

— Não ouvi "Kirk" na lista - disse Jim, abruptamente, trazendo Ael de 
volta ao presente. 

Spock e McCoy entreolharam-se, com toda a inocência. Ael percebeu 
que eles estavam sendo irônicos. 

— Sr. Spock, como pudemos esquecê-lo? Spock pareceu um pouco 
surpreso. 

— Por força do hábito, sem dúvida. O capitão nunca vai a lugar 
nenhum... -... mas desta vez... 

—... já que vai escoltado por um grande número de pessoas... 
— Senhores! 
— Peguei você, Jim - disse McCoy. 
Jim demorou um pouco para sorrir, mas finalmente conseguia 
— Tudo bem - disse ele. - Considero-me avisado. Mas se vocês dois vão 

brincar de "mamãe galinha" comigo não se surpreendam se me verem 
segurando sua mão. 

— Por mim tudo bem - disse McCoy. - Mas cuidado com Spock. As 
pessoas começaram a espalhar os piores boatos a respeito da tripulação desta 
nave, mesmo sem provocação... 

— Doutor, como é que alguém segura a mão de uma "mamãe galinha"? - 
perguntou Spock, inocentemente. 

— Senhores! 
Ael conteve o riso... 
— Malkson, Matlock... 
A porta se abriu. Os Elementos aparentemente estavam se divertindo às 

custas de todos, pois naquele instante entrou Colin Matlock, o chefe da 
segurança, que Ael lembrava ter visto na sala de instruções da Inaieu. Era 
um jovem alto, atraente e sério, quase sempre carrancudo, mesmo quando 
estava sorrindo. Naquele instante, parecia um pouco embaraçado. 

— Sinto muito, capitão, Voltarei mais tarde... 
— Não. Sente-se, Sr. Matlock. Estávamos relacionando o grupo de 

ataque. Continue, Magro. 
— Onde eu estava? 
— Matlock - disse Jim, fazendo uma pausa, surpreso. Olhou para Ael. 

Ela o fitou impassível, deixando-o cismado... 
— McCoy, Miñambrés, Morris, Mosley, Muller, Naraht... 



— Muito jovem - disse Jim. 
— Jim, ele tem que começar algum dia - disse McCoy. - E ele tem um 

nível de ansiedade incrivelmente baixo. Tanto quanto o de um vulcano, ou 
quase. 

— Mas não tem experiência suficiente. Ael endireitou-se na cadeira. 
— Jim, esse é o seu jovem alferes de rocha? Jim olhou para ela e depois 

riu. 
—Sim. 
— Por cortesia, leve-o. Eu lhe peço. 
— Por que razão? 
— Nenhuma que eu possa lhe explicar. - Sabendo o que você pensaria a 

respeito dos Elementos, a julgar pela sua atitude em relação aos nomes. 
— Pressentimento, comandante? - disse Spock. 
— Sim - disse ela. 
— Bem, eu também tive um - disse McCoy. - Jim, vá por nós, desta vez. 

Jim acenou com a mão. 
— Está bem. Vá em frente.  
— Norton, Orajeboom, Paul... 
McCoy prosseguiu até que, finalmente, terminou a lista. Ele e Spock 

olharam para Jim para ver sua reação final. 
— E quase todo mundo da segurança - disse Jim. - Quase metade da 

tripulação... 
— Capitão, - disse Spock - tinha razão quando disse precisar de número. 

Ele olhou para Ael. 
— Levaeri tem cerca de cento e cinquenta pessoas, pelo que me disse. 
— Sim, Jim. Mas eles têm a vantagem de conhecer o terreno. Sabem 

onde devem se posicionar para nos atacar, como armar emboscadas, isolar 
setores inteiros. Quanto mais pessoas, mais habilidade e poder de fogo, 
melhor. Nossa grande vantagem está no fato da estação estar localizada bem 
profundamente no espaço rihannsu e não dispor de muitos armamentos. 

— Como eles se protegem, então, se a instalação é de alta-segurança? 
— Escudos defletores de alta-potência - disse o Sr. Matlock. As 

informações que a comandante nos passou mostram escudos bem maiores do 
que as unidades móveis que as naves estelares são capazes de transportar. 
Vamos ter trabalho para derrubá-los. 

— Devemos utilizar um estratagema novamente, capitão - disse Ael. - E 
há coisas piores ainda Esta é a área de patrulha da Battlequeen. Não 
podemos prever quando Lyirru t’Illialhae vai aparecer, que os Elementos nos 
protejam. Temo que LLunih irá tentar localizar a Battlequeen e trazê-la para 
cá. De qualquer modo, não podemos nos demorar muito, nem ficar para 
experimentar o vinho. 

A porta abriu-se novamente com um sibilo. 



— Os rihannsu tomam vinho? - perguntou alguém. Era o Sr. Scott. Para 
surpresa de Ael, a carranca com que ele geralmente a encarava estava menos 
evidente naquele instante. 

— Sim - disse ela, ligeiramente curiosa - Não é tão ruim para nossa 
garganta como a nossa cerveja... mas é consideravelmente mais forte. 

— Mais forte? 
— Temos um pouco na Bloodwing - disse Ael, ainda curiosa, sem deixar 

de perceber o olhar de antecipação no rosto do Sr. Scott. - Talvez eu possa 
presenteá-lo como pedido de desculpas pelo que fiz à sua nacele de 
bombordo. Um hectolitro talvez?... 

Scott olhou para Spock com incredulidade. 
— Bem, isso seria... 
— Vinte e seis, vírgula, quatro, um, oito galões - disse Spock, mostrando 

um discretíssimo indício de estar se divertindo. - Ou seis mil, cento e dois, 
vírgula, quatro polegadas cúbicas a... qual é a densidade específica de seu 
vinho, comandante? 

— Senhores • disse Jim, cansado. 
— Podemos tratar disso mais tarde, Sr. Scott - disse Ael. 
— Oh, sim! 
Outras pessoas começaram a chegar: Sulu, Chekov, Harb Tanzer e 

Uhura, até que finalmente todos os chefes de departamento estavam 
presentes. 

— Capitão • disse o Sr. Matlock. - Só uma pergunta antes de 
começarmos... 

— Claro. 
— Comandante, - perguntou o jovem moreno a Ael - qual é a cor dos 

corredores da estação? 
— Branco, na maior parte, ou prateado. 
— Capitão - disse Matlock para Jim, com uma expressão levemente 

irônica. - Não creio ser prudente tentarmos uma operação de abordagem em 
trajes azul e preto, dourado e preto, verde e preto e, especialmente, laranja e 
preto. Todo o grupo se sobressairia como uma zebra num campo nevado. 
Quanto ao meu pessoal, seria como se tivessem um alvo pintado no corpo. 

— Boa observação, Sr. Matlock. Ordene trajes de batalha cinza claros 
para todos. 

— Já foi feito, senhor - disse Matlock, um pouco sem jeito. - O pessoal 
da intendência já está providenciando. 

— Colin - disse Jim. - Deposito grande esperança em você. Apenas tome 
cuidado. 

— Como são esses trajes, capitão? - disse Ael. 
— Macacões e botas de cores claras. 
— Pode providenciar para que meu pessoal que irá acompanhá-los 



receba o mesmo traje? 
Spock ergueu os olhos da prancheta de relatórios que estava estudando. 
— Capitão, é uma excelente idéia Isso poderia muito bem confundir os 

membros da estação, fazendo-os pensar que nossos aliados não são rihannsu 
mas vulcanos que se uniram à Frota... talvez até mesmo a tripulação da 
Intrepid que tenha escapado ou que estivesse escondida 

— Não pensarão assim por muito tempo, Spock - disse McCoy. - 
Lembre-se de que os rihannsu e os vulcanos se separaram há milhares de 
anos... e a maioria dos indícios subconscientes em suas respectivas 
linguagens corpóreas também devem ser muito diferentes. Um rihanssu 
saberia que você não é um deles se o olhasse por muito tempo, não pela 
diferença física, mas por sentir algo de estranho. 

— Mas nenhum deles irá nos "olhar por muito 160100", doutor. Não se 
tudo correr como o previsto - disse Spock. - Eles olharão e ficarão 
brevemente confusos e surpresos, pensando que estão vendo rihannsus. Eles 
hesitarão, talvez até deixarão de atirar por algum tempo. Isso dará ao nosso 
pessoal um segundo extra para agir. Não podemos ser tão orgulhosos a ponto 
de desprezar a vantagem da surpresa. Capitão, recomendo que cada um de 
nossos grupos de ataque tenha pelo menos um ou dois membros do pessoal 
de Ael. 

— É uma excelente idéia. Cumpra-se essa ordem. Caros senhores, 
senhoras e outros seres, podemos começar, concordam? Comandante, por 
favor, dê o início. 

Ela examinou os controles à sua frente na mesa, acessou o computador 
da nave e fez surgir um gráfico tridimensional sobre a plataforma 
holográfica no centro da mesa. Numa grade de linhas de luz, aparecia a 
estação de Levari V: um enorme prisma retangular, cujo comprimento era o 
dobro da largura, como um gigantesco tijolo flutuando no espaço. 

— Esta é a estação de pesquisa, disse ela - Podem ver que é grande e 
complexa. Tem cerca de duas milhas de comprimento e uma milha de 
largura. Não está totalmente ocupada, no momento, pelo que sei. A estrutura 
que vêem aqui segue o padrão rihannsu, propositalmente construída maior 
do que o necessário para facilitar as ampliações posteriores. Existem 
potencialmente oito andares, cada um dividido em muitos corredores, como 
podem ver. No momento, creio que somente os seis andares externos estão 
ocupados. Muito do espaço interno está vazio ou ocupado pela central de 
computadores e portanto desprovido de atmosfera. 

— Comandante - perguntou Scotty - como obteve todas essas 
informações? 

— Estive lá há cerca de dois anos de seu tempo - disse ela. - Uma 
inspeção VIP, antes da pesquisa de técnicas mentais ser transferida para lá. 
O restante das informações provêm da Pretória e dos espiões de minha 



família no Alto Comando. Este projeto, apesar de todo o "segredo", vazou 
informações, como todos os outros. 

Scotty assentiu com a cabeça 
— A maior parte do laboratório onde creio estar sendo realizado o 

trabalho propriamente dito encontra-se no nível mais interno, próximo da 
central de computadores e das salas de controle dos computadores. O projeto 
utiliza um número excepcionalmente grande de computadores, já que a 
maior parte da separação dos genes e outras microcirurgias utilizadas na 
correção das ligações "mutantes" do DNA são realizadas por eles. Na 
verdade, são os computadores que tornam a pesquisa possível, pois cada 
célula do material genético e neural deve ser individualmente corrigida, e 
milhares de anos de trabalho humano seriam necessários para se obter uma 
única grama do produto. Os computadores são a parte principal do 
empreendimento. Se os pusermos fora de operação, parte do perigo terá sido 
eliminado. 

Ela cruzou as mãos, fitando a imagem giratória. 
— Mas apenas parte dele. Os computadores cirúrgicos por si mesmos 

não têm grande importância. Mas a memória dos computadores que guardam 
a localização real das ligações corrigidas, e a natureza das correções, deve 
ser destruída também. Tenho razões para acreditar que essas informações 
somente podem ser encontradas aqui, não havendo cópias em nenhuma outra 
parte do Império. Em parte por causa da maravilhosa paranóia da Pretória, 
que está aterrorizada com a idéia de que outro partido não aprovado tome 
posse das informações. Somente quando destruirmos esses dados, teremos 
realmente destruído a ameaça Eles levarão anos para reproduzir os 
resultados, se isso for possível. Existem literalmente milhares de ligações em 
cada molécula de DNA vulcano corrigidas na operação. Ninguém poderia se 
lembrar de todas. 

— Pena não podermos simplesmente explodir o lugar inteiro - disse o Sr. 
Chekov. 

— Concordo - disse Jim. - Infelizmente, não creio que a tripulação da 
Intrepid iria gostar disso... Ael, onde acha que eles estão? 

— Meu palpite seria aqui • disse ela, aproximando-se do holograma para 
indicar uma grande área junto aos laboratórios. - É de fácil acesso aos 
laboratórios e grande o suficiente para aprisionar centenas de pessoas sem 
muitos problemas. Além disso é cercada por três paredes muito fortes que 
nem mesmo um grande número de vulcanos conseguiria danificar. - Ela 
ficou séria. -Se tivessem essa chance. Suponho que os captores, não 
querendo arriscar com um grupo tão perigoso, devem mantê-los 
constantemente drogados ou com as mentes controladas, ou ambos. 

— É mais provável que utilizem o controle mental - disse Spock, com 
seriedade. - Isso causaria menos dano, quimicamente falando, ao tecido 



cerebral e neural de que os pesquisadores precisam. O que nos traz outro 
problema, comandante. Tem idéia de onde guardam o tecido já corrigido? 

— Nenhuma. 
— Por quê, Spock? - perguntou Jim. 
— Porque ele está vivo, também - disse Spock. - Temos que encontrá-lo. 

Não seria apenas imoral mas ilógico resgatar a tripulação da Intrepid e 
deixar para trás o restante do material vulcano vivo. 

Ael observou Jim abrir a boca e depois fechá-la 
— Spock - disse ele. - Quero que saiba que não estou menos triste por 

toda a matança ocorrida e a que está por ocorrer Mas é apenas... sei lá... 
apenas carne... 

— Está vivo, Jim - disse McCoy, muito brandamente. - Ele está certo. Se 
tivermos chance, não podemos deixar para trás o material estocado. Não 
apenas por motivos éticos, mas estratégicos. Qualquer material restante pode 
ser usado para reproduzir a pesquisa. Se não pudermos trazê-lo conosco, ele 
deve ser ao menos destruído. Mas precisamos encontrá-lo. 

Jim olhou para McCoy e Spock, depois assentiu. 
— Está bem - disse ele. - Isso torna tudo mais complicado, mas o que 

são algumas complicações a mais entre amigos? Sr. Matlock, vamos falar 
sobre o plano de ataque propriamente dito. 

— Sim, senhor. 
Matlock ergueu-se com um pequeno controle manual na mão e começou 

a posicionar marcadores, pequenos pontos de luz, no holograma. 
— Dividiremos nossa força de ataque em quatro grupos, atacando a base 

em quatro diferentes áreas. Aqui, no que a comandante identificou como 
sendo os alojamentos dos oficiais e tripulantes, para conter o pessoal fora de 
turno. Aqui, em dois diferentes lugares próximo aos laboratórios, 
flanqueando a área onde a maior parte da resistência deve ocorrer quando 
chegarmos. E aqui, onde a comandante suspeita estar aprisionada a 
tripulação da Intrepid. 

Matlock olhou para a representação esquemática da estação com real 
prazer. 

— Os quatro grupos, assim que os escudos da estação forem abaixados, 
serão teleportados simultaneamente e cada um cuidará da área designada, 
bloqueando o acesso às áreas desocupadas da estação, para evitar que 
sejamos atacados por diversas "retaguardas". Além disso, estes dois grupos - 
disse ele, apontando para os grupos de ataque próximo aos laboratórios - irão 
isolar os teleportadores, para evitar que o pessoal da estação teleporte-se 
dentro da própria estação. Apenas para prevenir, assim que partirmos, a 
Enterprise erguerá seus escudos para evitar qualquer contra-ataque por parte 
da estação, caso consigam quebrar nosso bloqueio aos teleportadores. 

— Tudo foi muito bem planejado - disse Ael. - Capitão, senhores, um 



rihannsu geralmente torna-se mais perigoso quando seu território está 
ameaçado... Essa é uma característica que nos é hereditária. Até mesmo 
cientistas são capazes de lutar com terrível ferocidade. E lembrem-se de que 
esta é uma base militar, no momento. Não são tripulantes de uma nave 
espacial, mas são soldados, pessoas com ódio mortal à Federação. E um ódio 
ainda maior por vocês, se descobrirem quem são: a filha de minha irmã tinha 
muitos amigos. - Voltou-se para Spock. - Não hesite em matar. Eles não 
hesitarão em matá-lo depois do primeiro momento de incerteza. Spock 
abaixou o olhar, sem dizer nada. 

— A nave manterá os sensores ligados - disse o Sr. Matlock. - 
acompanhando a situação na estação e avisando os diversos grupos de ataque 
do progresso alcançado, por meio de transmissões em código. Assim que as 
áreas indicadas estiverem tomadas, o grupo de ataque aos computadores, 
formado pelo Sr. Spock e pelas pessoas que ele irá mencionar em seguida, 
irá se reunir, localizar os computadores e iniciar essa parte da operação. 
Senhor? 

Spock ergueu o rosto. 
— Nosso grupo, formado pela comandante, o tenente Kerasus, o Sr. 

Athendë e vários outros tripulantes da Bloodwing e da nossa Segurança, 
atacará o setor de computadores e removerá ou destruirá todas as 
informações referentes às pesquisas da técnica de controle da mente. Se for 
impossível remover todas as informações, usaremos um "vírus" 
desenvolvido pela comandante e eu, que irá infectar o computador assim que 
ativado, apagando toda a sua memória. Quando a "infecção" for completada, 
tentaremos ativar o computador para obter a localização do material genético 
já processado. Se esse outro objetivo também se mostrar inatingível, 
destruiremos a central de computação e voltaremos a nos reunir com o grupo 
principal. 

— Que estará procurando e libertando os vulcanos, assim que tomarmos 
a sala de transporte - disse o Sr. Matlock. - Nossos sensores são 
suficientemente precisos para distinguir entre vulcanos e rihannsu, o que não 
ocorre com os sensores rihannsu. Assim que os vulcanos estiverem livres, 
chamaremos a nave e começaremos a teleportá-los de volta para a o setor de 
carga da Enterprise. 

— Vai ficar um pouco apertado ali - murmurou McCoy. - Que tal a 
Intrepid! 

Ael fez que não com a cabeça. 
— Isso é uma incógnita, doutor. Suponho que eles a mantêm dentro dos 

escudos, presa por raios tratores. E provavelmente está com os motores 
desligados. Sr. Scott, quanto tempo leva para restabelecer o ciclo? 

— Isso depende de quanto tempo os motores estão desligados - disse 
Scott. -No pior dos casos, se a Intrepid estiver com os motores em ordem, 



quinze minutos. 
— O tempo ideal estimado entre o início e término da operação é 

quarenta minutos, Sr. Scott - disse o Sr. Matlock. 
— Bem, vamos torcer para que a alcancemos logo, se os motores 

estiverem desligados. Uma mistura fria de matéria e antimatéria não pode ser 
apressada 

— Se por alguma razão tivermos que abandoná-la antes de conseguirmos 
religar os motores - disse Jim com tristeza, - não poderemos deixá-la para 
trás para ser desmontada e estudada. Teremos que destruí-la. 

Todos se calaram em volta da mesa, exceto Scott. 
— Ah, a pobrezinha - disse ele. 
— Isso é tudo, capitão - disse o Sr. Matlock. - Depois de teleportarmos a 

tripulação da Intrepid e o material genético, nada nos impedirá de deixar o 
espaço rihannsu, juntamente com a Bloodwing, em dobra oito. 

McCoy estava verificando suas fitas novamente. 
— E ele diz que isso é tudo. 
— Muito bem - disse Jim - Perguntas? 
— Só uma - disse Ael calmamente. 
— Comandante? 
— Por que você me deixou convencê-lo a entrar nessa...? 
Jim lançou-lhe um olhar de esguelha. Houve risadas ao redor da mesa, 

mas Ael percebeu que ele não riu, nem tampouco Spock ou McCoy. 
— Conversaremos sobre isso depois que terminarmos a missão com 

sucesso, comandante - disse ele. - Quanto ao restante de vocês, instruam seus 
departamentos. Apanhem as designações com o Sr. Matlock e vistam seus 
uniformes brancos de combate. Nós nos reuniremos no salão de recreação 
em duas horas. Dispensados. 

Eles saíram, rápida e obedientemente, parecendo animados. Ael voltou-
se para Jim, que lhe disse: 

— Com frio na barriga, Ael? Ela olhou para ele. 
— Estou bem agasalhada. 
— Eu quis dizer, você está... - Ele parou. - Que pergunta estúpida. 

Perdoe-me. Venha comigo até a intendência para receber suas roupas e 
armas... 

— Tenho minhas próprias armas, capitão - disse ela. - E creio que me 
arranjarei com elas. Mas quanto ao uniforme, terei orgulho em vesti-lo. 

— Oh, muito obrigado. -... Só desta vez. 
— Providenciaremos para que não o use um minuto sequer a mais que o 

necessário - disse Jim, erguendo-se com uma expressão indecifrável no 
rosto. 

Ael o seguiu, sacudindo a cabeça, estranhando a própria perplexidade. 
Ela havia dito algo errado novamente. Ou será que aquele homem, como 



parecia, mostrava orgulho só para poder ser humilhado. Por que ele fazia 
isso? Não havia como compreendê-lo... 

Maldito seja ele! 
 
Duas horas mais tarde, ela estava novamente na ponte da Enterprise 

sentindo-se ainda mais estranha que antes, pois lá estava Levaeri V ao 
alcance dos sensores, apesar de ainda não terem estabelecido contato. 

— Vou esperar um pouco - disse ela ao homem que estava reunido com 
seus duzentos liderados, no salão de recreação. - Não seria do meu feitio 
apressar-me numa situação como esta, capitão. Eu os deixaria dar uma longa 
olhada, para que ficassem assombrados. 

— Desde que os peguemos de surpresa - disse Jim. 
— Sim. Aidoann relata que o controle foi completamente transferido 

para a ponte auxiliar. O restante do seu pessoal está sob a "guarda" de vários 
tripulantes da Bloodwing, para podermos passar por uma inspeção sem 
problemas, se necessário. 

— Está tudo em ordem com Scott lá em baixo? 
— Ele informa que todos os sistemas estão funcionando e as duas bóias 

de interferência já foram lançadas. No momento, não há ninguém da 
Enterprise aqui em cima, e digo que isso parece muito estranho. 

Aposto que sim - disse ele alegremente. - O comandante Tafv está com 
você? 

— Estou aqui, capitão - disse Tafv, do painel de comunicações. 
— Tome conta da minha nave, subcomandante - disse a voz. 
— Eu o farei, senhor. Levaeri está nos chamando. Estamos nos 

aproximando dos escudos e os sensores mostram uma nave presa dentro dos 
escudos. Sem sinal de identificação, mas a leitura dos sensores mostram que 
o formato confere com o da Intrepid. 

— Bem - disse Jim. - É hora do show. - Sua voz soou ao mesmo tempo 
perturbada, contente e aterrorizada. - Comandante, vem se reunir conosco? 

— Assim que os escudos forem abaixados. Não espere por mim, Jim. 
Leve seu pessoal para o transportadores de carga. Tenho as suas coordenadas 
e meu uniforme branco está no elevador. 

—Ael, boa sorte. 
— E que os Elementos estejam conosco - disse ela, - pois vamos precisar 

deles. Desligando. 
Ela voltou-se para Tafv, vendo em seu rosto a mesma mistura de 

excitação e terror que ela sentia. 
— Abra uma freqüência para a estação, filho. Eles já olharam bastante. 
— Sim, senhora - disse ele - mostrando a mesma adorável e 

desnecessária cortesia que usava a bordo da Bloodwing. Ael sentou-se ereta 
na cadeira central, procurando controlar as emoções e tirar do peito todo o 



medo. 
— Estação Levaeri para Bloodwing - disse uma voz feminina. 
— Aqui fala a general comandante Ael t'Rllaillieu - disse Ael, muito 

calma e orgulhosa. - Estou a bordo da nave capturada USS Enterprise. Com 
quem estou falando? 

— Centúria Ndeian t 'Jeiai, comandante. Oh, pelo meu Elemento, não... 
não Ndeian... 

— Ndeiann - disse ela, soando alegremente. - O que, em nome do Fogo e 
do Ar, está fazendo aqui tão longe? Pensei que estivesse em ch'Havran, 
caçando fvais! 

— Fui reconvocada - disse Ndeian. Eles estão desesperados, Ael. 
Disseram-me que ficaria rica. O estranho é que acreditei neles... 

Você sempre foi muito crédula, gritou Ael interiormente. 
— Está no comando, Ndeian? 
— Não. É Gwiu t'Laheiin que está no comando. Mas soubemos que 

viria. Recebemos ordens... 
... num segundo, o estômago de Ael deu um nó... 
— ... de fornecer-lhe tudo que precisar, se parasse aqui. Perdoe-me, Ael, 

mas não acho que eles queiram que você pare aqui. Nossas ordens são de 
cuidar rapidamente de sua chegada e partida. 

— Não ficarei por muito tempo, Ndeian. Preciso de provisões para a 
Bloodwing e alguns dos meus tripulantes estão precisando de melhores 
cuidados médicos do que dispomos na nave. Foi difícil conquistarmos este 
belo troféu. Vejo que você também foi premiada. 

— Certo - disse Ndeian. - A Battlequeen nos trouxe esta aqui. Ael, entre 
em órbita padrão e abaixaremos os escudos para que você, o pessoal 
técnico e a médica sejam transportados. 

— Entrando em órbita padrão, Ndeian. Vejo-a daqui a pouco. t’Rllaillieu 
desligando. 

Ela acenou para Tafv, com tristeza no coração. Ele fechou o canal, olhou 
para os instrumentos e disse: 

— Os escudos foram abaixados, comandante. Entramos em órbita. 
— Muito bem. 
Ela se ergueu, saiu apressadamente da ponte, dando uma última olhada 

no local: estranhamente espaçoso, brilhante e bonito para um instrumento de 
destruição. A destruição de Ndeian e de milhares de outros. 

— Cuide bem da nave, Tafv - disse ela. Foi tudo que conseguiu dizer. As 
portas do elevador se abriram. Ela apanhou o uniforme branco, que estava no 
chão, cuidadosamente dobrado, e esforçou-se para vesti-lo, deixando uma 
mão livre para tocar o botão do intercomunicador na parede do elevador. -
Setor de recreação! 

— Ouvimos tudo - soou a voz do capitão. - Estamos a caminho. 



Desligando. 
O elevador parou, as portas se abriram. Ael seguiu apressadamente pelo 

corredor, entrando em uma das salas de transporte de carga Apanhou o 
phaser e subiu na plataforma, acompanhada de um grupo de tripulantes seus 
e de Jim. O jovem atrás do painel do transportador ligou o temporizador e 
também subiu na plataforma. Todos dissolveram-se ao mesmo tempo num 
brilho tremeluzente. 

Talvez alguma diferença nos transportadores da Federação, algum 
defeito de funcionamento ou talvez o próprio medo de Ael gritando-lhe na 
mente, fez com que imaginasse ter ouvido, ao desmaterializar-se, o disparo 
de um phaser fora da sala de transporte e um grito... 



Quatorze  
 
Montgomery Scott andava de um lado para o outro na ponte auxiliar, 

como uma fera enjaulada. 
— Lá se vai o último grupo - disse ele dirigindo-se ao universo em geral 

e a Uhura, Chekov e Sulu, que estavam ali com ele, além de Khiy, Nniol e 
Haehwe. - E não gosto disso, não gosto mesmo. 

Sulu e Chekov trocaram olhares, que Scotty percebeu e deixou passar. 
Eles também não apreciavam a situação. 

— É uma missão insensata, é o que é - disse Scotty, olhando por cima do 
ombro de Chekov para um controle falso e inclinando-se para inutilmente 
verificar sua calibragem. 

— Devia ter dito isso quando as instruções foram dadas, Sr. Scott - disse 
Uhura em voz baixa de seu posto. 

— Sim - disse Scotty, dando um longo suspiro. - Mas de que teria 
adiantado, hein? Sabe como é o capitão depois que toma uma decisão. 
Depois disso, é melhor que o universo ceda, pois não será ele que o fará. 

Andou pela sala apertada mais uma vez. Esse era o problema dela, 
concluiu. Era apertada. Demasiado poder concentrado num espaço pequeno 
demais para as pessoas lidarem com ele. Tal como o pobre fiapo de ponte da 
Bloodwing, se é que se podia sequer chamá-la assim. Um buraco negro é o 
que era. E o mesmo ocorria com aquela sala. Espremida entre a sala de 
armas acima e os processadores de comida abaixo, era um pontinho ridículo. 

— Eles estão prontos? - perguntou Scotty. 
— Disseram que sim - disse Uhura. - Lá vão eles. 
— Boa sorte - disse Sulu, olhando para a desconfortável visão na 

pequena telinha. A estação Levaeri V flutuava bem abaixo deles, uma feia e 
enorme folha de metal, coberta de tubulações, postes, antenas e sei-lá-o-quê 
mais. Ela ofendia o senso de estética de Scotty, confirmando uma porção de 
idéias pessoais que tinha a respeito da engenharia romulana. 

— Estações espaciais pré-fabricadas - murmurou ele. - Que sentido há 
nisso? - Provavelmente se desmantelam por inteiro só de olhar para elas. 

— É isso mesmo que acontece - disse Khiy calmamente do posto de 
Engenharia. - São muito frágeis, senhor. 

— Sim, rapaz, é o que digo. - Scotty deu uma última olhada de desprezo 
para a estação e voltou-se para Uhura - Eles conseguiram teleportar-se em 
segurança? 

— Sim, senhor. Comunicaram sua chegada... 
— Ainda bem. Gostaria de estar lá embaixo com o capitão... 
Ouviu-se um grito. Depois outro, e outro. Scotty recobrou-se da tentativa 

que seu coração fizera de pular para fora do peito ao ouvir o grito de sua 
nave. Era a sirene de alerta contra invasores, um som como nenhum outro. 



— Os escudos - gritou para Sulu. - Os escudos, homem! - pulando 
pessoalmente em direção ao painel. Sulu já havia tocado o controle e o uivo 
medonho da nave tinha cessado. Mas Uhura olhou para o grupo com uma 
terrível expressão de espanto no rosto. Estava com uma mão no transdutor 
do ouvido e a outra tocando um controle após o outro no painel de seu posto. 

— Sr. Scott, os invasores estão nos conveses quatro, oito, nove, doze... 
— De onde estão vindo?! 
— Foram teleportados, Sr. Scott. Não há pistas de onde... 
— Da Bloodwing - disse Scotty com amargura, voltando-se bruscamente 

para Khiy. 
— Não! - gritou Khiy. - Sr. Scott, a comandante jamais... 
— Não foi a comandante, rapaz - disse Scotty, sentindo que ficava 

vermelho. - Mas aposto que sei quem foi. Como o capitão não percebeu? 
Khiy, isole-nos do restante do convés. Abaixe os anteparos ao sul do número 
trinta. Pode deixar... - ele caminhou até o posto de engenharia e o fez 
pessoalmente. O pobre Khiy estava completamente desconcertado e 
envergonhado. - Tenente Uhura, descubra o que está acontecendo lá fora. 

— Está tudo confuso, Sr. Scott. Há lutas no convés seis e no oito. Outras 
partes da nave estão ligando e perguntando qual é o problema... 

— Informe-lhes. Não, espere. Chekov, ajude Khiy. Quero todas as portas 
desta nave trancadas. Corte a força de modo reversível se precisar, nós nos 
preocuparemos com os detalhes mais tarde. 

Chekov pulou da cadeira e correu para junto de Khiy. 
— Não adianta, Sr. Scott. Vários tubos Jeffries foram desativados e 

algumas conexões principais dos sistemas foram cortadas... 
— Merda. Desculpe-me Uhura. Pavel, desative os transportadores, todos 

eles. O capitão irá utilizar os transportadores da Levaeri para voltar, de 
qualquer forma, e não quero que aquele diabo do Tafv use os nossos para se 
teleportar de um lugar para outro dentro da nave. Se ele quer a Enterprise, 
terá que lutar por cada milímetro dela. Além disso... - Scott respirou fundo. - 
Sobrecarregue os sistemas de emergência e isole o casco da engenharia 
Aquelas criaturas não vão chegar perto de meus motores. 

Chekov trabalhou inclinado sobre o painel, apontando os controles para 
Khiy, explicando com a voz ofegante. Momentos depois, um novo uivo 
terrível soou pela nave anunciando sua auto-amputação traumática: o 
isolamento do casco cilíndrico inferior, contendo a engenharia e as naceles, 
do disco superior. Ambas as partes podiam operar independentemente, mas 
isso havia sido feito tão poucas vezes e em condições tão desastrosas que 
Scott odiava pensar nos resultados. Contudo, tudo o que precisariam fazer 
seria iniciar a seqüência que detonava os pinos explosivos e as duas partes se 
separariam, deixando o casco inferior, com as naceles e os motores de dobra, 
livre dos romulanos e ainda capaz de fugir com o capitão, sua equipe e os 



vulcanos resgatados. Se eles conseguissem escapar... 
Até que isso acontecesse, era sua responsabilidade manter-lhes possível 

tal rota de escape. Scotty havia jurado que se a equipe de resgate tivesse um 
final trágico, a Levaeri V iria desaparecer numa das maiores explosões desde 
o big bang. E tinha também a opção de iniciar a seqüência de autodestruição. 
Se ela fosse desencadeada naquela posição, em particular, a Enterprise 
levaria consigo a estação, a Intrepid e a Bloodwing. Não era uma idéia 
consoladora, mas reservou-a para uma necessidade futura. Naquele instante, 
havia outros assuntos a serem tratados. 

— Como está se saindo, rapaz? - perguntou a Chekov. 
— Executando as ordens, senhor. O casco da engenharia está isolado. 
— Quarenta pessoas estão presas aqui embaixo, Sr. Scott, disse Uhura. -

Elas estão bem. Um grupo misto, pessoal nosso e da comandante. 
— Sim... - Esse era o problema. Aqueles romulanos, que traíam pelas 

costas tão facilmente... não era possível saber o que estavam pensando. Mas 
Scotty se conteve. Não era justo. Era só olhar para o pobre Khiy ali, sempre 
leal e fazendo o melhor que podia por eles. - Tudo bem. E quanto aos 
transportadores? 

— Estão inoperantes agora, Sr. Scott - disse Chekov. 
— Sim - disse Scotty. - Estamos presos aqui, mas eles também, já que os 

escudos estão erguidos... e há a esperança de que alguns deles estivessem 
sendo teleportados quando os escudos foram erguidos. Alguns deles devem 
ter batido nos escudos e se desintegrado. Uhura, faça um chamado e 
descubra quem se encontra em cada setor. Quantos somos, sem a equipe de 
resgate? 

— Duzentos e oito, Sr. Scott 
— Podíamos chamar o capitão... 
— E o que ele poderia fazer, rapaz? Nosso pessoal e os de Ael com 

certeza estão bastante ocupados agora, ou teríamos recebido mais 
informações. Só nos avisaram de sua chegada a estação. Não. Temos que 
cuidar disso sozinhos... Não adianta incomodá-lo agora. Duzentos e oito... - 
Scotty deu um grunhido de insatisfação. - Espalhados por toda a nave... Não 
importa. Chame-os, Uhura. 

Ele andou pela sala novamente, carrancudo. 
— Agora, se eu fosse aquele sujo traidor do Tafv... para onde estaria 

indo? 
— Para cá, senhor. 
— Sim, sr. Sulu. E estamos sozinhos neste convés, isolados de qualquer 

ajuda. Ele terá que se esforçar para chegar aqui, abrir caminho através das 
paredes de isolamento e de nosso pessoal. Mas ele o fará, não importando o 
quanto lhe custe. 

— Mas, Sr. Scott, e quanto ao controle de invasores? 



— Ah, Khiy, rapaz, você não deu uma olhada muito cuidadosa nos 
painéis, deu? Ele é esperto, esse Tafv. Ele o desligou juntamente com os 
tubos Jeffries. Que arda no inferno. Maldito o dia em que o deixamos chegar 
perto dos computadores... 

Scotty se interrompeu. 
— Então... deve ter desligado os sistemas mais vitais que pôde aprender 

rapidamente. Mas ainda conhecemos a nave melhor do que ele. E 
possivelmente... - parou a meio-passo. - Sr. Sulu - disse ele. - Prepare um 
esquema dos túneis de passagem entre esta sala e a ponte principal. 
Enquanto isso, Uhura, entre no computador biblioteca e transfira-o para o 
comando de voz. Não quero que funcione para ninguém que não faça parte 
da Enterprise. E se puder criar um programa que faça os terminais 
individuais explodirem quando utilizados por pessoa não autorizada, 
melhor... 

— Não acha que está pedindo demais, Sr. Scott? - disse Uhura 
secamente. Mas inclinou-se sobre o painel e começou a trabalhar. 

— Sr. Scott - disse Chekov, - e quanto aos romulanos na ponte principal, 
nossos amigos? 

— Sim, o que tem eles? Voltou-se para trás. - Uhura? 
— Aidoann, Khiy e Nniol registraram suas vozes comigo - disse Uhura, 

sem erguer o rosto, porém sorrindo um pouco. 
— E Tafv? 
Uhura ergueu o rosto, levemente surpresa. 
— Scotty, nunca registrei sua voz. Ele sempre ficou na Bloodwing... 
— Sim, claro - disse Scotty, com amargura. - Odeio dizê-lo, mas parece 

que alguns indivíduos do pessoal de Ael não têm tanto daquele mneh-sei-lá-
o-quê quanto ela pensava. Ela vai ficar muito decepcionada. 

— Mnhei 'sahe - disse Khiy, com tristeza. - Sr. Scott... alguns dos nossos 
são mais novos que os outros. Alguns falavam sobre... sobre a 
oportunidade... 

—... de tomar a Enterprise de verdade, certo rapaz? - Os olhos de Scott 
se encheram de fúria. 

— Até mesmo a idéia era desonrosa. Alguns de nós tentamos aconselhá-
los. Pararam de falar a respeito... mas parece que não pararam de pensar 
nisso. E quando a comandante escolheu as pessoas que iriam trabalhar na 
Enterprise... 

— Como foi que ela fez essa escolha? 
— Somente voluntários foram chamados. Alguns deles foram excluídos, 

mas não muitos. Mas é estranho que nenhum dos que falavam em tomar a 
Enterprise tenham vindo para cá... 

— Nosso amigo Tafv, ao que parece, tinha suas próprias idéias sobre o 
que fazer numa situação como esta - disse Scotty. - Bem, nós frustraremos 



algumas delas, se pudermos. Sr. Sulu, Sr. Chekov, deixem o painel por 
enquanto. Vocês dois vão dar um passeio. 

— Senhor - disse Sulu, lentamente deixando aparecer seu sorriso feroz. - 
As armas estão bem aqui ao lado... 

— Sim, estamos pensando de modo parecido, Sr. Sulu. Mas não será 
fácil. 

— O que tem em mente, senhor? - perguntou Chekov. 
— Bem, se Tafv e seu pessoal estão tentando chegar aqui, é porque 

pretendem tomar o controle da nave, certo? 
Todos assentiram com a cabeça. 
— Bem, então, rapazes, já imaginaram a cara deles ao encontrarem esta 

sala trancada ou destruída e o controle transferido de volta para a ponte 
principal, que é o seu lugar? 

Chekov começou a sorrir também. 
— É um longo caminho até a ponte, senhor • disse ele. 
— Sim, rapaz. Por isso é melhor vocês darem um pulo na sala de armas 

ao lado e apanharem tudo que acharem necessário para a jornada. Levem 
bastante de tudo. Se sentirem que devem deixar armadilhas nos corredores 
para os incautos, creio que estarei disposto a desculpar-lhes a extravagância. 
E tragam o restante das armas para cá. Não podemos deixar que Tafv ponha 
as mãos nelas, e Uhura, Khiy e eu poderemos precisar delas. 

— Sr. Scott - disse Uhura brandamente quando Sulu e Chekov saíam 
apressadamente. - A enfermaria está chamando. É a doutora Chapel. 

— Sim, pode ligar. 
— Scotty, que diabos está acontecendo? 
— Traição e perfídia, Christine - disse Scotty alegremente. - Nada mais. 

Alguns tripulantes de Ael viraram a casaca, pelo que parece, e acharam que 
seria bom poder usar a Enterprise para seus próprios interesses. 

— Oh, meu Deus. 
— Por isso, se eu fosse você, trancaria as portas da enfermaria e não 

abriria para ninguém que não conhecesse. Os anteparos isolaram todas as 
áreas, mas tivemos romulanos teleportados por toda a nave e não há como 
saber quais são "deles" e quais são "nossos"... 

—Scotty, não seja tolo - disse Chapel com rispidez, e a resposta era,tão 
diferente de seu tom de voz usual que fez com que Scott se calasse. - E claro 
que podemos distinguir uns dos outros. 

— Bem, em nome dos céus, como? 
— Scotty, - disse Chapel, com exagerada paciência, - você estava bem ao 

meu lado, no outro dia, observando-me instalar tradutores intradérmicos 
nas pessoas, reclamando do trabalho que teve para construir tantos cristais 
de césio-rubídio... 

— Leitura seletiva do tricorder - murmurou Scotty. - Todo romulano 



com o braço cheio de césio-rubídio é um dos nossos... 
— E você pode fazer o que quiser com os outros - disse Christine. - 

Scotty, o que quero saber é se houve feridos. Se houver, M'Benga e eu temos 
que ir até lá e fazer algo. Não podemos ficar aqui parados brincando de 
médico. 

— Verifique com Uhura - disse ele, porque Sulu e Chekov vinham 
voltando com os braços carregados de munições da sala de armas e Scotty 
tinha posto os olhos em uma granada sônica. A visão lhe havia despertado a 
lembrança de como equipá-la com um temporizador e... - Uhura, cuide disso. 
Chekov, rapaz, deixe-me mostrar-lhe uma coisa... 

Os dois concentraram-se no trabalho por algum tempo, enquanto Sulu e 
Khiy faziam várias viagens até a sala ao lado, trazendo todo o estoque da 
sala de armas para a ponte auxiliar. Quando terminaram, havia pilhas de 
quase um metro de altura de phasers, rifles phaser e desintegradores 
encostadas nas paredes, e o chão estava coberto de seis tipos diferentes de 
granadas, diversos canhões phaser semi-portáteis e vários outros 
equipamentos de destruição. 

— Tudo bem - disse Scotty, por fim, olhando Sulu e Chekov de alto a 
baixo. Eles pareciam uma árvore de natal carregados com ornamentos 
explosivos. Chekov tinha os braços cheios de rifles phaser, como lenha para 
a fogueira. 

— Tomem o caminho mais seguro que encontrarem até a ponte. Terão 
que usar os túneis de manutenção, na maior parte do tempo, já que as 
paredes de isolamento estão abaixadas. Mas têm a vantagem de conhecer o 
terreno. Reúnam toda a ajuda que conseguirem pelo caminho. Deve haver 
pessoas aguardando em bolsões isolados por toda a nave. 

Uhura ergueu o rosto de seu posto, com uma expressão triste. 
— São seis conveses para cima, disse ela. - É um longo caminho... 
— Senhor... 
Todos se voltaram. Khiy estava de pé com uma expressão perturbada. - 

Sr. Scott, deixe-me ir com eles! - disse ele. - Não sou de grande utilidade 
ficando aqui. Mas sei lutar bem. E a minha honra também foi manchada. Eu 
jurei, como toda a tripulação, que os trataria como irmãos... por algum 
tempo. Agora, o subcomandante Tafv nos envergonhou a todos... e se não 
retomarmos o comando da nave, ele certamente abandonará a comandante lá 
embaixo para morrer, ou a matará pessoalmente. Não posso deixar que isso 
aconteça. Nenhum de nós pode! 

Scotty olhou para o rapaz, pensando em como ele se parecia com 
Chekov, apesar das orelhas pontudas. 

— Pode ir - disse ele. - Leve mais algumas armas, Khiy. Uhura e eu 
guardaremos esta posição até que vocês nos chamem da ponte. O pessoal de 
Ael já estava lá antes de tudo acontecer. As paredes de isolamento devem tê-



los protegido, mantendo Tafv e o seu pessoal afastados. Não ouso avisá-los 
de que vocês estão indo para lá. Pode ser que Tafv tenha conseguido colocar 
uma escuta nas comunicações de Uhura, apesar do bloqueador. Procurem 
chegar até a ponte e enviem-nos um sinal quando estiverem lá. 

— Sr. Scott - Chekov parecia tão triste quanto Khiy. - Quando Tafv e o 
seu pessoal chegarem aqui e não houver mais ninguém além de Uhura e o 
senhor para defender esta posição, e o controle for transferido para a ponte 
principal, as paredes de isolamento serão erguidas. 

— Nós cuidaremos disso, rapaz, disse Scott - apesar de não ter a mínima 
idéia do que fariam. - Apressem-se, estão perdendo tempo. 

— Sim, senhor. 
Sulu caminhou até a porta. Ela se abriu e ele espiou cuidadosamente para 

fora. Não havia ninguém no corredor. O convés estava deserto. Aquilo era 
assustadoramente estranho numa nave geralmente tão movimentada quanto a 
Enterprise. Houve um abalo e um som abafado. Todos ergueram o rosto, 
espantados e preocupados. Explosivos estavam sendo detonados dentro da 
nave, não muito longe dali. Ouviram também disparos de phasers ao longe, 
mas soando ameaçadores como um enxame de abelhas. 

— Vão agora! - disse Scott. - Não façam nada estúpido. Sulu, Chekov e 
Khiy partiram. 

— E se o fizerem - sussurrou Scott, quando lhe deram as costas, - façam 
com que valha a pena. 

Eles pararam por um instante e depois seguiram em frente. A porta se 
fechou novamente. 

— Vamos, Nyota querida - disse Scott. - Os mais jovens farão o que 
podem. Vamos sair rapidamente e deixar alguns presentes no corredor para 
nossos visitantes indesejados. 

— Parece-me uma boa idéia - disse Uhura. Ela se ergueu, apanhou uma 
fileira de granadas sônicas e começou a ajustá-las para detonação seqüencial. 

Houve outro abalo, muito mais perto, e outra explosão, muito mais 
ruidosa, transmitida pelo casco da nave. 

— Foi neste convés - disse Scott. Começaram a trabalhar mais depressa. 



Quinze  
 
— Phasers em tonteio pesado - sussurrou Jim para o grupo que o seguia. 

-Fiquem atentos... 
Em silêncio, quase sem respirar, seu grupo esperou. Esperou e esperou. 

Jim recolheu a cabeça da esquina que estivera perscrutando e reteve o 
fôlego. Todas as quatro equipes haviam sido teleportadas e ainda nenhum 
deles havia ativado qualquer alarme. Seu grupo, com cerca de cinquenta 
pessoas, tinha a missão de tomar um lado do setor dos computadores. Bem 
atrás de Jim, vinham Spock, Ael e o Sr. Matlock, seguidos por um grupo 
misto de seguranças e tripulantes da Bloodwing, tendo McCoy, Lia Burke, 
Naraht e outros seguranças na retaguarda. Todos mantinham silêncio 
absoluto, como Jim jamais vira num grupo tão grande. Estão nervosos, 
pensou ele. E depois, com humor amargo, ainda bem que não estão tão 
nervosos quanto eu. 

Bem atrás dele, Spock estava fazendo a leitura do tricorder, do qual 
prudentemente retirara os circuitos sonoros. 

— O corredor à nossa frente está quase vazio, capitão - disse ele em voz 
baixa. - Existe um número razoável de computadores em funcionamento à 
nossa frente e nos dois níveis abaixo. Estamos perto da central. 

— E as áreas de controle? 
— Se minha leitura está correta, no corredor principal que cruza este em 

ângulo reto. 
— E a tripulação da Intrepid? 
— Senhor, não consigo detectá-los... e o tricorder está funcionando 

perfeitamente. Provavelmente estão numa área protegida. Há muitos setores 
desta base que têm campos de forca na estrutura das paredes, com propósito 
desconhecido, e a leitura do tricorder, à distância, fica distorcida e 
imprecisa... 

— Mas o que ... - disse uma voz surpresa atrás deles. 
"Não atire!" é o que teria dito Jim, mas não deu tempo. Aparentemente, 

todos ouviram a voz ao mesmo tempo, voltaram-se e viram um romulano 
com uniforme escuro parado na intersecção em T no final do corredor, onde 
o grupo de Jim estivera escondido até então. Jim percebeu porém, ainda mais 
surpreso, que não precisava ter se preocupado. A última pessoa do grupo 
pulou para o meio do corredor e fez algo tão rápido que Jim mal pôde ver 
claramente. Mas quando terminou, o romulano estava caído no chão com a 
cabeça virada num ângulo estranho e a pequena e magra alferes Brand o 
fitava, aparentemente chocada. 

Jim acenou com a cabeça em aprovação para Brand e perguntou-lhe: 
— Inconsciente? Morto? 
Ela ajoelhou-se ao lado do romulano. Ao erguer o rosto novamente, fez 



um rápido movimento cortante na frente da garganta e gesticulou um "sinto 
muito, capitão" com as mãos. 

Ele apontou para o corredor lateral com o polegar. Brand e o alferes 
andoriano Lihwa que estava a seu lado fizeram que sim com a cabeça e 
começaram a arrastar o corpo para fora da vista. Jim voltou-se para Spock. 

— Temos que prosseguir, Sr. Spock. Se um grupo de romulanos nos 
encontrar, talvez não tenhamos tanta sorte. 

— Afirmativo. O corredor à nossa frente está vazio no momento. A 
leitura mostra movimento nos outros, mas parece ser rotineiro e não 
podemos esperar que cesse por completo... 

— Muito bem, vamos. - Jim acenou com o phaser para o grupo que se 
comprimia contra a parede, chamando-os para que o acompanhassem. 

O grupo o seguiu. Ael movia-se silenciosamente à sua esquerda, uma 
figura minúscula que parecia anormalmente pálida por causa da roupa 
branca ou talvez por outro motivo. Spock caminhava à direita de Jim, sem 
nunca tirar os olhos do tricorder. 

— À direita na próxima intersecção - disse ele. - Depois na próxima à 
esquerda e seguimos dez metros pelo corredor principal... 

Uma horrível buzina começou a soar, ecoando pelas paredes. 
— Isso estraga tudo - disse Jim em voz alta. Não havia mais motivo para 

continuar sussurrando. - Vemos, pessoal. Mantenham-se juntos, cuidado 
com a retaguarda, atirem primeiro e perguntem depois! 

E correram. Infelizmente, ao ouvir o alarme os romulanos fizeram o 
mesmo. Virando à direita na intersecção seguinte, por muito azar ou por 
terem sido rapidamente detectados, o grupo de Jim deu de cara com um 
grupo de dez ou quinze romulanos vestindo uniformes escuros. Seguindo seu 
próprio conselho, Jim pulou para o lado e disparou. Subitamente, viu Ael e 
Spock passarem correndo por ele. Os romulanos à frente do grupo viram os 
dois, imaginaram serem "romulanos" e hesitaram. Atrás de Jim, dez ou 
quinze phasers dispararam ao mesmo tempo. Os romulanos caíram em 
massa. 

— Estão armados - disse Jim. Era preocupante. A resposta dos 
romulanos fora muito rápida. - Destruam suas armas e sigam-me - disse para 
Matlock. Jim conduziu o grupo apressadamente. Matlock e seus homens 
cumpriram as ordens e logo alcançaram o restante do grupo. 

— Para onde agora, Sr. Spock? 
— Adiante, capitão, e a próxima à esquerda... 
Eles correram. Ao dobrarem a esquina, viram surgir mais inimigos, que 

sem hesitação dispararam seus desintegradores romulanos. Reagindo antes 
de perceber o que fazia, Jim jogou-se sobre Spock, ao mesmo tempo que 
sentia ser agarrado pelas costas e lançado ao chão. Ambos foram desviados 
dos raios que os teriam destruído. Os três rolaram até um canto do corredor e 



ergueram-se disparando, enquanto o Sr. Matlock e seu grupo atiravam e 
derrubavam os romulanos um a um Jim ergueu-se e viu que Spock parecia 
um pouco abalado mas incólume, Voltou-se para ajudar a pessoa que o 
salvara. Ael estava se erguendo com um sorriso e uma expressão perigosa no 
rosto. 

— Obrigado - disse ele, enquanto erguiam-se apoiados um no outro. 
Ela ergueu as sobrancelhas e voltou-se para Spock, que estava encostado 

na parede, parecendo muito abalado. 
— Spock? - disse Ael, num sussurro forte, acima do soar das sirenes. 
— Sr. Spock - disse Jim - Magro! 
— Não, capitão - disse Spock, com a voz bem mais fraca que de 

costume. - 
Há alguma coisa ... forçando minha mente. Uma compulsão de não me 

mover, de não pensar... fazendo cada ação se tornar dolorosa. O efeito ficou 
muito mais intenso quando viramos a ultima esquina. 

— Uma pessoa? - disse Ael enquanto McCoy e Lia Burke corram para 
eles. 

— Não. Um poder mental... despersonalizado... - Spock chegou 
realmente a fazer uma expressão de asco. - Irracional. Uma abominação... 

— Uma máquina - disse Ael amargamente. - Que funciona com clones 
de tecido cerebral vulcana 

— Muito forte... - disse Spock, lutando para manter o controle. 
— Uma grande massa de tecido cerebral - disse McCoy, assumindo um 

pouco a mesma expressão de asco de Spock. - Um tanque cheio de massa 
cinzenta vulcana originária de uma única célula cerebral. Sem 
personalidade... mas com terrível poder, programada para um único 
propósito e executando-o irracionalmente. Apenas outro computador... 

Jim sentiu náuseas. 
— Deve ser a arma que usaram contra a Intrepid. 
— Ou algo semelhante - concordou Spock, erguendo-se ofegante. - 

Capitão, a tripulação da Intrepid deve estar em algum lugar nas redondezas. 
Os romulanos dificilmente teriam armado esse dispositivo esperando que 
aparecêssemos por aqui. 

— Mas os vulcanos deveriam estar em outro andar - protestou Ael. 
— Talvez eles... - O som de vozes gritando interrompeu a conversa. O 

Sr. Matlock e cerca de dez dos seus liderados correram adiante de Jim, 
Magro, Spock e Ael até o corredor principal, abrindo fogo antes dos 
romulanos que se aproximavam. Jim deu um grito de alerta e alguns 
seguranças conseguiram virar-se e enfrentar um outro grupo de romulanos 
que se aproximava por trás. Poucos estavam armados, mas o segundo grupo 
avançou com tanto ímpeto e velocidade, que subitamente os phasers 
tornaram-se inúteis, pois estavam todos misturados e grande era a chance de 



se acertar um aliado. 
Jim partiu para o corpo-a-corpo, aproveitando para descarregar a terrível 

tensão causada pela raiva e pelo desamparo da semana anterior. Sabia que 
pagaria caro por isso, mais tarde. Sempre ficava com o corpo dolorido por 
muitos dias depois dessas explosões de fúria. Ou talvez pagasse ali mesmo, 
já que os romulanos eram quase tão fortes no corpo-a-corpo quanto Spock. 

Mas treinar sempre com um vulcano tinha suas vantagens. E apesar de os 
romulanos terem se desviado bastante do padrão vulcano em termos 
genéticos, fisiologicamente tinham os mesmos pontos fracos. A cabeça e as 
orelhas dos vulcanos eram particularmente vulneráveis mas, para compensar, 
os vulcanos podiam ser arremessados pelo ar tão facilmente quanto qualquer 
outra criatura. Jim aproveitou-se disso: desferindo um golpe duplo numa 
clavícula aqui, quebrando um joelho ali e usando um pouco de tal-shaya que 
Spock lhe havia ensinado. De tempos em tempos observava algo que o feria 
rir, se tivesse tempo de respirar. A minúscula Ael, por exemplo, jogando um 
romulano de quase o dobro de seu tamanho contra a parede, dando-lhe um 
chute na barriga e deslocando-lhe o ombro com um único movimento rápido 
e hábil que deixou-lhe o braço incapacitado. Entre socos e chutes, Jim viu 
Lia Burke aproximar-se sem ser notada de uma romulana corpulenta que 
disparava inutilmente contra o irado alferes Naraht, que avançava em sua 
direção. Os phasers ajustados no nível 1 convencional não afetam os Hortas. 
Mas infelizmente a romulana não teve tempo de reajustar o phaser, mesmo 
se soubesse que precisava fazê-lo. Lia teve que erguer-se um pouco, pois a 
mulher era alta, para golpear a traquéia da romulana com seu punho esguio 
como um martelo. Mesmo sob o barulhento alarme, Jim escutou a cartilagem 
ser esmagada. Céus, pensou Jim bem-humorado, enquanto quebrava o braço 
de um romulano numa chave-de-braço, se o Sr. Freeman também for assim 
tão bom, vai ser interessante assistir o dia em que terá que tomar suas 
injeções anuais. Será que Magro vai vender ingressos?... 

De repente a luta cessou, exceto por alguns gritos vindos do corredor 
principal. Jim deixou o romulano inconsciente cair e passou os olhos pelo 
seu pessoal. A maioria estava ofegante, alguns ainda em posição de combate, 
incapazes de baixar a guarda. 

— Feridos? - perguntou. 
— Lahae quebrou o braço - disse Ael, apontando com a cabeça para uma 

de suas tripulantes. - Mas vai ficar bem. 
— Algumas queimaduras, Jim - disse McCoy. — Harrison está bastante 

queimado. Eu o tratei, mas precisamos enviá-lo de volta. 
— Demorará um pouco, Magro. Sr. Athendë, ajude o Sr. Harrison 

Spock? 
— Capitão - disse Spock, saindo de baixo de uma pilha de romulanos 

inconscientes, ainda parecendo indisposto. — A pressão mental vem vindo 



de uma direção definida. Ela vem dali. - Apontou para o corredor, na direção 
que vinha o barulho. 

— É isso, Ael - disse Jim. - Os vulcanos estão neste andar, afinal de 
contas. Evidentemente esta será uma daquelas operações em que tudo dá 
errado logo de início... 

— Poupe-nos suas suposições - disse McCoy. - Spock, acha que pode 
continuar? 

— Com dificuldade, doutor. Como gosta sempre de me lembrar, sou 
metade humano e isso parece ter alguma utilidade desta vez. Meu lado 
materno da família tem a tradição de ser quase totalmente imune às forças 
psiônicas. Mas, à medida que nos aproximarmos do dispositivo embotador 
de mentes, certamente me sentirei mais fraco. 

— Não podemos ter certeza que os vulcanos estarão no mesmo local que 
o embotador - disse Ael. 

— É claro que não. Mas se pudermos desativá-lo, eles estarão livres para 
fugir de onde estiverem e isso vai melhorar um pouco as nossas chances. 

— Bem, então, - disse Ael, espiando além da esquina e retirando 
rapidamente a cabeça, quase sendo alvejada - É hora de fazermos algo. Raha, 
dê-me seu phaser extra, por favor. 

Uma das tripulantes de Ael passou-lhe um phaser. Ael desconectou o 
cabo da pistola e o girou nas mãos. 

— Onde está o... oh, aqui está. - Ela girou o controle de sobrecarga até o 
máximo e jogou a arma de uma mão para a outra, enquanto o apito tornava-
se gradativamente mais agudo, indicando sobrecarga iminente. 

— Quanto tempo vai levar? - perguntou a Jim. 
— Cinco segundos! Ael... 
— Três, dois - disse ela e colocou a cabeça e o braço além da esquina de 

novo, jogando o phaser no corredor, num incrível arremesso canhoto, que o 
fez voar por quase 120 metros antes de cair no chão, onde explodiu. A 
estação abalou-se um pouco e as ondas de choque jogaram o grupo da 
Enterprise para trás. Houve um clarão e um deslocamento de ar quente que 
jogou Ael nos braços de McCoy, arremessando os dois com força contra a 
parede do corredor lateral. 

— Agora! - gritou Jim, avançando rapidamente pelo corredor, sendo 
seguido pelo seu pessoal. A visão no final do corredor era medonha. O 
corredor estava enegrecido pela explosão e havia sangue verde espalhado 
entre os corpos despedaçados dos romulanos. Meu Deus, uma parte de Jim 
gritou angustiada, mas o restante dele estava inteiramente concentrado nas 
necessidades do momento, sem se importar muito com o que via. Havia uma 
grande porta no final do corredor. Tentou disparar seu phaser contra ela Sem 
resultado. Uma rápida tentativa contra as paredes e o umbral da porta teve o 
mesmo resultado. 



— Refratária - disse ele. - Muito espessa. Spock, consegue forçar a 
fechadura? Se a queimarmos provavelmente selaremos para sempre este... 

— Jim - disse Magro, • pode esquecer. - Ele estava carregando Spock 
por um lado, enquanto o Sr. Athendë, que já carregava o seriamente 
queimado Harrison nos tentáculos, carregava-o pelo outro lado. O vulcano 
pendia quase inconsciente entre os dois, tentando lutar contra os efeitos do 
embotador de mentes e não conseguindo. Tinha a face retorcida por 
pequenos espasmos de dor provocados pelo esforço. Até que superassem 
aquela situação, não voltaria a pensar, muito menos falar ou mexer-se. 

— Quem está aqui conosco? - disse Jim ansiosamente, pois ouvira outros 
gritos se aproximando, em maior número. - Há alguém do departamento de 
eletrônica...? - Mas a maioria era da segurança e havia alguns da área 
médica, lingüística, defesa... 

— Deixe-me tentar, capitão - disse alguém, abrindo caminho pelo grupo. 
Era o Sr. Freeman, muito menos arrumado do que de costume. Estava sujo e 
machucado e tinha um olho roxo e o cabelo totalmente despenteado. Mas 
logo se ajoelhou em frente da porta, abrindo um bolso na cintura à procura 
de ferramentas. Jogou o cabelo para trás, no gesto costumeiro, enquanto 
usava uma ferramenta para retirar a tampa do pequeno painel ao lado da 
porta. 

— Oh, droga! - disse ele ao ver o interior do painel: um emaranhado 
incompreensível de circuitos e chips. - É todo feito de sólidos. 

— Sr. Freeman - disse Jim, sério. O som de romulanos se aproximando 
estava ficando cada vez mais alto. 

— Eu sei, senhor... - disse Freeman, cutucando aqui e ali nos circuitos e 
fazendo só-Deus-sabe-o-quê ali dentro. 

Estava levando tempo demais. 
— Deitem-se para protegerem-se dos disparos - disse Jim ao pessoal que 

estava atrás dele. - Ael... 
— Não posso fazer nada, Jim - disse ela, dando apenas uma olhada no 

painel e virando-lhe as costas. - Não é um formato que eu conheça. Hilae, 
Gehen, Rai, Fiquem daquele lado. Vocês: Roster, Eisenberg, Feder, do outro 
lado. Fisher, Remner, Paul, aqui comigo. O restante cubram o capitão e o Sr. 
Spock, atirem quando quiserem. Sr. Athendë, passe-me um de seus phasers. 
Odeio usar o mesmo truque duas vezes... 

— Sr. Freeman! - disse Jim. 
— Capitão, isto não é algo que se possa simplesmente... 
— Jim - disse McCoy em voz baixa e um pouco desanimado. - O rapaz 

não consegue, é só. Vamos recuar. 
Jim olhou surpreso para McCoy e teria perdido a expressão que Freeman 

fez ao ouvir tais palavras, se McCoy não estivesse olhando fixamente para as 
costas do jovem. Jim, que podia ver o rosto de Freeman de perfil, 



testemunhou uma expressão de tamanha fúria que, por um segundo, pensou 
que Freeman também iria explodir como um phaser sobrecarregado. 
Freeman fez algo rápido e preciso nos circuitos, trocou de ferramentas, fez 
outra coisa em alguns sólidos lógicos, num movimento rápido e vigoroso. 

A porta se abriu. 
Atrás de Jim ouviram-se explosões, berros, gritos de raiva e de triunfo. 

Ele os ignorou e correu para dentro da sala Lá havia três paredes cheias de 
equipamentos, com uma infinidade de controles e interruptores. Havia uma 
quarta parede com uma grande janela e outra porta refratária. E havia 
também mais romulanos. Jim atordoou um deles. O outro, que estava muito 
próximo, ele chutou bem no meio das pernas, onde até mesmo os romulanos 
são vulneráveis, tanto os homens quanto as mulheres. Nem teve chance com 
o terceiro porque o Sr. Athendë, ainda carregando Spock e Harrison, 
avançou para dentro da sala, atrás de Jim, e agarrou a cabeça e o corpo do 
terceiro romulano com um de seus maiores tentáculos e diversos dos 
menores, derrubando-lhe o desintegrador da mão e fazendo-o cair no chão. 

— Bom trabalho, Sr. Athendë - disse Jim ao sulamida, arfando. 
O sulamida curvou diversos olhos saltados na direção do capitão. 
— Devo proteger os feridos, capitão - disse ele. Mas mesmo seu eterno 

humor parecia um pouco sério naquele momento. 
— Muito bem - disse Jim ao terceiro romulano. - Qual desses botões 

controla o embotador? 
O romulano, ainda lutando contra os tentáculos que o agarravam, virou-

se irado para Jim. 
— Não vou lhe dizer nada! 
E subitamente perdeu o fôlego e começou a assumir uma espantosa 

coloração bronze esverdeado escuro. 
— Sugiro que mude de idéia - disse Athendë delicadamente, enquanto 

seu grande tentáculo, da grossura de três braços, começava a apertá-lo. - 
Caso contrário posso perder a paciência. Ou então ficar com fome. Adoro 
quando a presa se debate. 

O romulano emitiu um som angustiado, que Jim não pôde discernir a 
causa, até perceber uma mancha verde escorrendo pela calca do uniforme do 
homem, que era a única parte exposta de seu corpo. Jim refletiu rapidamente 
que nunca tivera idéia de onde os sulamidas têm a boca, mas não tinha mais 
dúvidas se a boca tinha dentes ou não. 

— Já comi melhores - disse o Sr. Athendë brandamente. - Mas é uma 
pena desperdiçar. Melhor dizer algo logo ou vou acabar meu lanche e 
prosseguir com o que tenho para fazer. 

O romulano estremeceu, gemeu e engasgou, ficando mais escuro. Então 
gritou: 

— É aquele ali! - disse ele, apontando com os olhos para o console mais 



à esquerda. 
— Ael - disse Jim. Ela tinha entrado na sala com diversos de seus 

tripulantes. Eles foram até o console e começaram a mexer nos controles e 
ler as telas. 

— É isso, capitão. Podemos desligar o efeito muito facilmente. - Ael 
estendeu o braço, tocou um controle e tocou vários botões rapidamente. - 
Mas não vejo nenhum controle que possa desligar o sistema inteiro daqui. 

— Não importa - disse Jim. - Vamos descobrir o tanque com o material 
cerebral e jogar uma granada sônica dentro dele. - Ele voltou a atenção para 
a grande janela. O Sr. Freeman já estava de joelhos junto à porta que ficava 
ao lado da janela, trabalhando febrilmente em outro painel de circuitos. 
Olhando pela janela, Jim pôde ver o motivo. Espalhados pelo chão da grande 
sala havia centenas de corpos vestindo uniformes verdes, azuis e laranja da 
Federação. Alguns se moviam debilmente. 

— Capitão - disse uma voz fraca. Era Spock, que estava sendo carregado 
por um dos tentáculos livres de Athendë. - Jim, esse mecanismo está cheio 
de material vivo... 

— Sr. Spock. Não há nada que eu quisesse mais do que transportá-lo 
para fora daqui e encontrar um bom lar em vulcano para ele - disse Jim. - 
Mas os escudos da Enterprise estão erguidos e nem conseguimos nos 
comunicar com ela, de qualquer modo. Por isso, é impossível. Se deixarmos 
o material vivo aqui, ele poderá ser usado contra nós novamente. 

— Não tão facilmente, capitão - disse Ael enquanto tocava outros 
controles. - Se destruirmos este painel, o equipamento inteiro vai ficar 
inutilizado e as conexões com o tecido cerebral se desfarão. De qualquer 
forma, é melhor fazermos uma coisa ou outra e darmos o fora. Está ficando 
barulhento lá fora e nem mesmo o nosso pessoal pode segurar aquele 
corredor para sempre. 

— Tudo bem - disse Jim. • Vamos pelo menos nos livrar dos 
computadores. Saiam todos da frente. 

Athendë e os outros saíram da frente do console, rumando em direção à 
porta da grande sala onde os vulcanos estavam presos. 

— Entrem lá e os ajudem - disse Jim. - Sr. Spock? 
— Com prazer, capitão - disse Spock, desembainhando o phaser e 

mirando no painel principal do computador. Spock o explodiu. 
— Prazer é uma emoção, Sr. Spock - disse Ael, que estava atrás dele, 

quando os últimos chiados e sibilos cessaram. 
Jim voltou-se, imaginando o que aquilo queria dizer, e viu que Ael 

olhava para Spock com uma expressão bastante irônica. Spock devolveu no 
ato. 

— Foi o que me disseram, comandante - disse ele. Voltaram-se e 
seguiram para a sala onde estavam os vulcanos. 



Jim apressou-se para segui-los, porque o barulho fora do salão estava 
ficando bem alto. Muitos dos vulcanos já estavam de pé, naquele instante. 
Um dos vulcanos cambaleou até junto deles, vindo do outro lado da sala. Era 
o jovem Sehlk, o primeiro oficial da Intrepid. Jim estendeu o braço e 
amparou Sehlk quando este quase caiu ao se aproximar. 

— Sr. Sehlk, está bem? 
Sehlk fitou Jim com uma expressão extremamente confusa, apesar de 

toda a frieza vulcana. 
— Capitão - disse Sehlk, num breve e quase não vulcano acesso de 

emoção. - É algo completamente ilógico encontrá-lo aqui. 
— É mesmo? - disse Jim, suspeitando que teria que se acostumar a ouvir 

o mesmo de todo oficial da Frota que encontrasse no futuro próximo. - Não 
estou fazendo nada que você e seu capitão não teriam feito, se estivessem no 
meu lugar... A propósito, gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. 

— Esteja à vontade, senhor. 
— Muito bem. Onde está o capitão Suvuk? 
— Não está aqui, capitão - disse o jovem vulcano. - Os romulanos o 

afastaram de nós, pouco depois de sermos trazidos para cá. A lógica parece 
indicar que eles estavam tentado forçá-lo a fornecer-lhes informações 
secretas: provavelmente os códigos de controle e as chaves de código da 
Intrepid, que são os únicos dados que ele conhece e nós não, e que poderiam 
ser de alguma utilidade aos romulanos. 

Seriam realmente úteis. Com esses códigos e comandos, os romulanos 
poderiam sugar dos computadores da Intrepid todo tipo de informações 
secretas: rotas de patrulha das naves estelares da Federação, tamanho e 
distribuição das tropas... 

— Sr. Sehlk, o capitão não foi ferido, foi? 
— Eles o torturaram, capitão - disse Sehlk com terrível indiferença. - 

Mas nada do que fizeram teve qualquer resultado. A simples tortura não 
pode vencer o condicionamento de comando, como sabe. Os romulanos 
tentaram usar suas técnicas mentais nele. Tentamos defendê-lo à distância, 
sentindo o impacto em nossas próprias mentes. Conseguimos, por algum 
tempo, afastar os romulanos. Suas técnicas funcionam muito melhor em 
grandes grupos do que em indivíduos. Mas as técnicas que estão usando 
aparentemente foram mecanicamente ampliadas. Assim que descobriram 
nossa interferência, colocaram-nos sob o efeito de um embotador de tal 
intensidade que alguns, mais psionicamente sensíveis, morreram. - Os olhos 
de Sehlk ficaram frios. - Pode imaginar o que sentimos, capitão, paralisados 
por tantas horas, com a mente violentamente esvaziada de pensamentos e de 
vontade, mas preservando o conhecimento do que nos tinha acontecido e do 
que provavelmente nos aconteceria? 

— Sr. Sehlk - disse Jim. - Que possamos ser poupados disso. 



— Providenciaremos para que assim seja - disse Selhk. - Capitão, 
quando Suvuk percebeu que iriam utilizar as técnicas artificialmente 
ampliadas para controlarem sua mente, ele se forçou a entrar em kan-sorn: 
um estado mental semelhante ao coma, mas com a diferença de que qualquer 
tentativa de invadir a privacidade da mente em kan-sorn destrói tanto a 
mente quanto o corpo. Ele tornou-se inútil para eles. E continua assim, em 
algum lugar, num estado de coma. Capitão, - disse Sehlk - precisamos 
encontrá-lo. 

Apesar da declaração ter sido baseada na lógica, havia mais do que isso: 
havia a feroz e incondicional lealdade vulcana que Jim tivera oportunidade 
de conhecer muito bem. 

— Nós o encontraremos - disse Jim. - Em primeiro lugar, retire todo o 
seu pessoal daqui. Nossa posição, no momento, não é das melhores... 

— Entendido - disse Sehlk, afastando-se friamente dos braços de Jim e 
dirigindo-se um pouco cambaleante ao seu próprio povo. Estavam se 
recuperando rapidamente: mais da metade já estava de pé, andando pela sala 
do modo mais eficiente que podiam. Jim passou cerca de meio segundo 
simplesmente admirando quantos tipos diferentes de vulcanos havia ali. De 
certa forma, ele se condicionara a pensar nos vulcanos como seres morenos e 
geralmente altos. Mas havia gigantescos vulcanos de mais de dois metros de 
altura e outros frágeis, pequenos e delicados. Havia vulcanos muito mais 
magros que Spock e outros bem mais corpulentos, mas nenhum realmente 
gordo. Além do regulamento da Frota, Jim suspeitava que a gordura não 
provocada por alterações glandulares era considerada "ilógica" pelos 
vulcanos. E havia vulcanos loiros, de cabelos castanhos e até mesmo, céus, 
alguns ruivos... 

Mais importante que isso, havia quatrocentos e oito deles. Jim sentia que 
era bom poder ter quatrocentos vulcanos, todos friamente furiosos com o 
desaparecimento de seu capitão, seguindo-o apressadamente pelo corredor. 

Ael vinha logo atrás dele. 
— Bem, capitão - disse ela. - Metade do trabalho está cumprido. 
— Um terço - disse ele. - O capitão não está aqui, Ael. Temos que 

encontrar Suvuk. Depois os computadores e o estoque de material genético. 
— E como vamos encontrar um vulcano num lugar cheio de romulanos? 

-perguntou ela, olhando-o de esguelha. - Jim, já estamos aqui há mais de 
trinta minutos! Toda a população desta estação vai cair sobre nós em pouco 
tempo... 

— Que venham - disse Jim. - A proporção está um pouco melhor agora. 
— Sim, mas esses vulcanos não estão armados! E sua nave? Por que não 

temos noticia do Sr. Scott? 
— Isso - disse Jim, sentindo um aperto nas entranhas, - é algo que quero 

descobrir o mais rápido possível. Enquanto isso, quanto à sua primeira 



pergunta... 
Jim voltou-se para chamar o Sr. Sehlk, mas eleja vinha se aproximando 

de Jim e Ael, acompanhado de T’Leiar e o calmo e redondo Sopek atrás. 
— Capitão - disse ele, - estamos prontos para agir. Quais são as ordens? 
— Bem, em primeiro lugar temos que encontrar Suvuk. 
— Capitão, - disse a esguia T’Leiar. - Deixe isso conosco. Muitos de nós 

já tivemos a oportunidade de unir a mente com a do capitão. Por isso 
estamos familiarizados com seu padrão pessoal básico. E agora que o 
embotador de mentes não está funcionando... 

— Podem localizá-lo? - disse Jim. - O que precisam fazer? 
— Sehlk e T’Leiar irão estabelecer o padrão - disse Sopek. - O restante 

de nós, mesmo aqueles sem treinamento nas disciplinas, também serão úteis. 
Iremos tomar-lhes emprestadas suas... a melhor palavra no idioma básico 
seria "intenções". Isso exigirá vários minutos de concentração para 
estabelecer e implementar o transe. 

— Muito bem, senhores e senhoras. Prossigam. Sinto apenas não poder 
oferecer-lhes um pouco de paz e silêncio para o que têm de fazer... 

— Não precisamos de silêncio - disse Sehlk, tornando-se por um 
momento muito parecido com Spock ao discutir assuntos vulcanos 
particulares: reservado, veemente e escondendo (não muito bem) uma 
grande dose de emoção. - Quanto à paz, ela está dentro de nós, pois nenhuma 
paz externa nos seria de qualquer utilidade. 

Jim ergueu o rosto. Os vulcanos aproximaram-se lentamente do grupo 
formado pelo capitão, Ael, Spock, McCoy, Athendë e os outros. Não havia 
nada de misterioso naquilo, nenhum indicio do uso de telepatia: Sehlk 
fechou os olhos, T’Leiar simplesmente cruzou os braços e olhou para o chão. 
Mas Jim começou subitamente a perceber uma assustadora sensação de que 
todos à sua volta se tornavam uma única pessoa, de modo tão palpável 
quanto os corpos dos vulcanos e ao mesmo tempo tão invasivo e envolvente 
quanto o ar. Ele disse a si mesmo que aquilo lhe era assustador simplesmente 
por não estar acostumado. Não estava acostumado com a certeza, 
aparentemente normal em Vulcano, de que todo grupo é muito mais que a 
soma de suas partes e que cada parte se torna infinitamente menor com a 
perda de um deles. 

Mas será isso tão estranho? pensou ele, enquanto todos à sua volta 
procuravam a unidade à qual pareciam pertencer, sentindo-se muito 
discretamente tomado pela busca, apesar de habitualmente não possuir 
capacidades telepáticas. A tripulação de Ael certamente deve ter feito algo 
semelhante por ela. E quantas vezes a minha tripulação fez o mesmo por 
mim? Sempre percebemos que somos muito mais semelhantes do que 
ousamos admitir... 

O ar estava carregado de tensão e concentração, apesar de ninguém se 



mover fisicamente. Fora dali, o som das explosões, dos tiros de phaser e 
gritos parecia muito distante. A batalha, naquele momento, era interna. Uma 
enorme mente movendo-se gentilmente entre os pensamentos de muitas 
mentes menores. Algumas hostis, algumas desesperadas, algumas valentes e 
preocupadas, outras sedentas de sangue, todas assustadas de uma maneira ou 
outra. Bem poucas partes daquela grande mente exploradora sentiam algo 
além da terrível, fria e controlada raiva que preferiam não admitir. Uma 
parte sentia essa mesma espécie de raiva, além de outras emoções, e 
aceitava-as todas. Duas outras partes conheciam apenas a raiva e o temor por 
sua tripulação e naves. O poder da emoção, reconhecida ou não, e o poder da 
intenção, exploravam, penetravam... 

— Está lá! - gritou T’Leiar. Tão subitamente como se formou, a grande 
mente se desfez. Mas a lembrança e a localização do que procuravam 
permaneceram, como um grande inconsciente coletivo Vulcano. Jim abriu os 
olhos, surpreso por tê-los fechado, e sentiu como se estivesse amarrado por 
uma corda a Suvuk. Ele poderia ter encontrado o homem de olhos fechados. 
Involuntariamente, olhou para o teto. 

— Dois andares para cima - disse ele. - Na sala ao lado dos 
computadores principais da pesquisa. Senhores, senhoras e outros seres, 
vamos! 



Dezesseis 
 
Quase tudo que Ael sabia a respeito dos vulcanos era o que tinha 

aprendido na infância. Os vulcanos e os rihannsu tinham ancestrais remotos 
comuns. Os vulcanos atualmente faziam parte da Federação, e como todos os 
povos da Federação, eram incorrigivelmente mimados: ricos, frouxos e 
incapazes de cuidar de si mesmos. Essa incapacidade era resultado de uma 
antiga questão histórica. Houve época, muito tempo atrás, em que não mais 
puderam suportar as constantes lutas que eram a herança inevitável de um 
povo guerreiro. Aqueles que as apreciavam foram "convidados" a abandonar 
o planeta. Eles partiram, supostamente sem muito pesar. Aqueles que 
ficaram abraçaram uma assustadora, degradante e bizarra disciplina de 
repressão das emoções, passando a escondê-las, fingindo não as possuir, 
como se isso as pudesse eliminar. Após milhares de anos, quando os 
rihannsu tomaram conhecimento dessa filosofia, consideraram-na uma 
incrível ironia Os mansos haviam, no final, herdado Vulcano. Os rihannsu 
haviam partido e conquistado as estrelas. 

Nada havia de errado na lógica por si mesma. Ela podia ser inspiradora 
como uma canção, embriagante como o vinho, sob as devidas condições. 
Mas dificilmente poderia ser considerada como pão e carne: não se podia 
viver uma vida inteira só disso. Desprezar o amor, o ódio, a dor, a vontade, a 
ambição, o desejo e a satisfação do mesmo, era pedir demais. Era como 
transformar toda a existência numa sombra fina e etérea, vivida como uma 
longa, árida e insossa equação matemática. 

Ao menos era isso que Ael sempre havia imaginado. Depois de seu 
primeiro encontro com Spock, começou a questionar se seus preconceitos 
eram condizentes com a verdade. Mas Spock era metade terreno, e apesar de 
os terrenos serem quase tão frouxos quanto os vulcanos, ainda tinham suas 
virtudes: A coragem, a alegria, a perspicácia e muitos outros atributos úteis e 
agradáveis. Spock, pensara ela, não devia ser um representante legítimo dos 
vulcanos. Sua divisão interior, suas luzes e sombras, e a reconciliação que 
fizera dentro de si, tornaram-no um personagem por demais complexo e 
poderoso. 

Porém, naquele instante, avançando pelo corredor cercada de vulcanos 
reais, e não pela imagem que fazia deles, Ael estava se perguntando, um 
pouco envergonhada, se seu cérebro (como seu pai sempre dizia) servia 
mesmo só para manter os ossos do crânio unidos. As pessoas a seu redor 
falavam, moviam-se e lutavam com uma fria e assustadora precisão, que 
lembrava mais um computador que uma arena. Mas, por outro lado, sua 
ferocidade comparava-se à do mais irado rihannsu que ela já vira. Sua 
coragem, como demonstraram ao avançar sem hesitação, abrindo fogo contra 
um corredor repleto de rihannsus, era invencível. E quanto à sua habilidade: 



os disparos dos phasers simplesmente pareciam desviar-se deles e quando os 
tripulantes da estação lhes atiravam granadas, os vulcanos simplesmente 
conseguiam, de alguina maneira, nunca estar onde elas caiam. Parte disso 
talvez fosse fruto das disciplinas da mente que pareciam mágica aos olhos 
dos rihannsu. Ela se questionava se ao abraçarem a paz, paradoxalmente 
teriam obtido maior acesso à própria ferocidade. Mas, de qualquer maneira, 
Ael começou a suspeitar que sua tardia percepção das virtudes vulcanas 
assemelhava-se à do filho que cresce e descobre, subitamente, que os pais 
não são tão estúpidos como costumavam parecer quando ele era mais jovem. 

Era uma conclusão perturbadora porém verdadeira. E por isso mesmo, 
ela não a abandonaria em hipótese alguma. 

Parou no fim de um dos intermináveis corredores, encostou-se na parede 
da esquina e ergueu a mão para trás. Isso havia se tornado uma espécie de 
ritual nos últimos quatro corredores e estava tendo bom êxito. Na mão 
estendida, alguém, provavelmente Jim, Spock ou um dos seus, colocava um 
phaser ou outro objeto pequeno e dispensável que Ael jogava no corredor. Se 
nada acontecesse... bem, então teria que improvisar. 

Nada aconteceu daquela vez. 
Ergueu a mão novamente. Outro objeto: um desintegrador rihannsu. 
Ela o jogou. Quase foi atingida no rosto por uma explosão de luz branca 

e calor quando o disparo de um desintegrador vindo do fim do corredor 
atingiu o desintegrador que ela havia arremessado. 

— Ai estão eles - disse ela às pessoas que a seguiam. - Jim? 
— Certo - disse ele. E avançaram para o corredor do mesmo modo que 

tinham feito nas últimas três vezes: mergulhando, rolando, atirando, 
arremessando phasers sobrecarregados e tudo o mais que fosse útil. Havia 
um limite, contudo, no número de phasers sobrecarregados que poderiam 
utilizar. Ael orava para encontrarem uma sala de armamentos nas 
redondezas. Enquanto isso, os Elementos ajudariam os que se ajudassem a si 
mesmos, e que se mantivessem vivos. Ela estava se concentrando em 
manter-se viva. 

Passaram-se cerca de dez minutos antes que todo aquele grupo de 
tripulantes da estação tombasse inconsciente ou morto. Já fazia muito tempo 
que Ael deixara de se preocupar se era ético matar ou não. Estava toda 
dolorida. Queria tanto voltar para sua própria cama na Bloodwing que quase 
podia senti-la. Mas sabia que nas próximas horas, talvez dias, não teria 
tempo para isso. A única satisfação que poderiam alcançar em pouco tempo, 
seria a de encontrar o lugar onde o capitão vulcano estava preso. Ael podia 
sentir o elo dentro de si estender-se até ele, na direção do corredor à 
esquerda. 

— O corredor está livre, capitão - dizia um dos homens de Jim. Jim 
grunhiu de leve e afastou-se da parede. Tinha sofrido uma feia queimadura 



de phaser num dos braços, na penúltima intersecção, e quando ninguém 
estava olhando, deixava transparecer a mesma agonia que Ael vinha 
sentindo. Mas quando alguém se virava para fitá-lo, subitamente seus olhos 
se enchiam de energia, sua postura se tornava altiva, plena de poder e 
liderança. Fogo e ar, pensou Ael. O fogo queima intensamente, até não 
haver mais nada para queimar... 

— Estamos perto - disse Jim. 
Spock seguia logo atrás dele, olhando para Jim com ar de preocupação, 

porém sem nada dizer. Sua expressão mostrava uma rígida fúria contida, 
como muitos dos outros vulcanos. 

— Muito perto - disse ele. - Por volta de cinquenta metros. 
— Leitura do tricorder. 
— Ineficaz, capitão. Todas as paredes estão protegidas por campos de 

força. 
— Maravilha. Vamos em frente. 
O grupo que liderava dobrou a esquina da intersecção em T à esquerda 

No fim do corredor havia algo que surpreendeu a todos: nada. O corredor 
estava vazio. Era estranho, pois até então, cada passo fora arduamente 
conquistado. O fato de não haver ninguém ali... 

— Uma armadilha - disse Ael. - Jim, tome cuidado. 
— Não creio - disse Jim, olhando para a grande porta no final do 

corredor. -Spock, leitura 
O vulcano fez a leitura e sua expressão ficou mais séria 
— Capitão, temos um problema - disse ele. - Aquela porta e as paredes 

em volta são feitas de hiponeutrônio sólido. 
Ael olhou para o teto desanimada 
— Metal colapsado? Não temos nada que possa quebrar essa... 
— Os phasers da nave, talvez - disse Sehlk da retaguarda - Nada mais 

poderá fazê-lo. 
Ael voltou-se e afastou-se da porta, sem poder fazer mais nada além de 

ficar incomodada. 
— Não há guardas aqui, simplesmente porque não são necessários - 

disse ela amargamente. - E Suvuk está em algum lugar além dessa porta. 
Todos os vulcanos que conseguiram se espremer no corredor ficaram 

olhando para a porta, como se a pura lealdade ou a lógica fossem capazes de 
quebrá-la, na falta de phasers. Spock, Jim e Sehlk conversavam 
ansiosamente, formulando hipóteses apressadamente. De nada vai adiantar, 
pensou Ael. Chegamos finalmente a um problema que todo o nosso 
companheirismo, capacidade e pureza de coração não conseguirão 
solucionar... 

Andou até a parede e golpeou-a com o punho. Não é justo! E como 
sempre, o velho clamor a fez lembrar-se da velha resposta que seu pai lhe 



dava: Os Elementos tampouco são justos... 
Elementos... era uma hora estúpida para se sentir religiosa. Mas como 

era mesmo o velho ditado? Junte dois problemas para encontrar uma 
solução. Junte fogo com fogo, terra com terra água com água... 

Terra! 
Ela caminhou apressadamente de volta para o corredor onde os vulcanos, 

o pessoal da Enterprise e o seu pessoal estavam encostados contra a parede, 
calados ou assobiando, esperando ordens. Um deles não estava encostado na 
parede, mas estendido no chão, animado, conversando com todos com 
aquela mesma voz sólida, alegre e grave... 

Ela teve quase que tropeçar nele para achá-lo, o que não era nada de 
mais, já que era assim que Ael encontrava a maioria das soluções aos seus 
problemas. 

— Sr. Naraht - disse ela, apoiando-se com as duas mãos nas paredes para 
recobrar o equilíbrio. - Venha depressa. Precisamos de sua ajuda! 

— Sim, senhora! - disse a rocha. Ael seguiu apressadamente pelo 
corredor acompanhada por ele. As pessoas saiam do caminho quando viam 
Naraht se aproximando, sabendo por experiência (ou por ouvir dizer, no caso 
dos vulcanos) quão depressa um Horta podia correr quando agitado. Ela o 
guiou pelos corredores até onde estavam o capitão, Spock e Sehlk. 

— Senhores - disse ela - Tenho uma pergunta para vocês. 
Eles se voltaram e viram o alferes Naraht. Jim ergueu novamente os 

olhos, surpreso, para Ael. 
— Não - disse ele. - Acho que você tem uma resposta para nós! 
Ele ajoelhou-se com cuidado, um de seus homens havia errado o chute 

numa das incontáveis lutas travadas e quase deixado Jim aleijado. 
— Sr. Naraht - disse ele. - Poderia ver se consegue comer a porta que 

temos diante de nós? 
— É feita de hiponeutrônio - disse Spock. Naraht grunhiu e esfregou as 

franjas no chão. 
— Senhores - disse ele, parecendo preocupado. - Não sei se posso. 

Nunca comi nada mais denso do que chumbo. Mas farei o possível. 
O horta arrastou-se até a porta, ergueu-se um pouco e apoiou-se nela. 

Ouviu-se um chiado e o ar encheu-se de um cheiro ácido e penetrante. As 
placas de metal do convés sob Naraht começaram a fumegar. 

— Cuidado, Sr. Naraht - disse alguém atrás de Ael. Era McCoy, 
observando tudo com ar cansado e divertido. - Vai acabar varando o chão. 

Naraht não respondeu, apenas manteve-se onde estava por alguns 
segundos e depois escorregou para o chão. Havia um pedaço de 
hiponeutrônio escuro faltando na porta, da espessura de uma polegada e no 
formato do corpo de Naraht. 

— Prossiga, alferes. Está fazendo um bom trabalho - disse Jim. 



— Só um instante, capitão - disse Naraht, aparentando cansaço. - É 
extremamente saboroso... 

Ambas as sobrancelhas de McCoy se ergueram. Ael observou Jim 
erguer-se e dar as costas para a porta, disfarçando cuidadosamente um 
enorme sorriso. 

— Não pare, alferes, por favor - disse Spock, com gentileza. - Temos 
muito pouco tempo e o sucesso de toda a operação pode depender de você... 

Naraht não disse nada. Ergueu-se novamente e apoiou-se na porta. O 
som sibilante e o cheiro ácido se tornaram insuportáveis, forçando as pessoas 
a recuarem no corredor. McCoy correu a borrifar algo nos olhos de todos 
para proteção. Longos minutos se passaram. Ael teve os olhos borrifados e 
voltou para o corredor... bem a tempo de ver Naraht, com um pequeno grito 
abafado, cair para a frente num buraco de dois metros de largura na porta. 
De dentro, um disparo de desintegrador o atingiu, felizmente não tendo 
qualquer efeito, como de costume, pois Naraht não se moveu. 

— Agora! - gritou Jim, como se toda a energia perdida tivesse sido 
subitamente recuperada. - Não toquem nas beiradas! 

Imediatamente após o capitão mergulhar porta a dentro, ouviram-se 
disparos de phaser do outro lado. Spock, McCoy e muitos outros 
atravessaram o buraco atrás de Jim e Ael, sem se importarem muito com as 
beiradas. A sala era muito parecida com a grande sala de controle onde os 
vulcanos haviam sido aprisionados. Estava cheia de painéis, controles, 
mostradores de dados e uns poucos romulanos, muitos dos quais jaziam 
inconscientes no chão. Ael estava ao lado de Jim, abanando a fumaça do ar 
para poder se orientar! Encontrou uma porta simples e destrutível, sentindo-
se fortemente atraída na direção dela. Não esperou e a destruía 

Estava quase passando pela porta, quando a fumaça se dissipou. Jim, 
Spock e McCoy a seguiram. Aquela sala havia sido transformada num 
alojamento despojado: um chuveiro, um processador de alimentos e diversas 
camas. Numa delas estava Suvuk, deitado em posição fetal, inconsciente 
porém vivo. 

— Magro, cuide dele - disse Jim. - Spock, cuide dos computadores. Ael, 
por favor acompanhe-o, ajude-o como puder. Temos que fazer o programa 
vírus funcionar. Envie Sehlk para cá quando puderem. 

Não precisaram fazê-lo. Sehlk passou por Ael e Spock, quando saíam. 
— Precisarei de um terminal para a entrada de dados - disse Spock, 

calmamente. - Parece que temos um aqui... 
— Aqui está o inicializador - disse Ael, e começou a tocar os controles. 

O computador não diferia muito do computador biblioteca da, Bloodwing, 
um modelo mais novo dum tipo que ela conhecia muito bem. - É incrível que 
essas coisas ainda funcionem - disse ela, enquanto ligava o sistema 
operacional principal. 



— Economia? - perguntou Spock. Ela sorriu e continuou a trabalhar. 
— Consegui. Pode acessar desse nível de comando? 
— Facilmente. Agora, então... - Suas mãos moveram-se sobre o teclado 

com uma facilidade quase insultante. Ael virou-se e viu um dos romulanos 
atordoados lentamente recobrar a consciência e olhar a terrível destruição à 
sua volta, tremendo bastante ao ver a sala cheia de vulcanos irados. 

Um deles estava lhe dando uma atenção particular. Era T’Leiar, 
acompanhada de dois ou três seguranças. Ela o agarrou pela gola do 
uniforme e conversou com ele em tom nada amistoso. 

— Quero que nos apresente - disse ela, • ao chefe deste projeto de 
pesquisa. O homem a encarou com ódio. 

— Eu sou o chefe. E será um prazer vê-los todos executados pelo dano 
que causaram... 

— Não causamos nenhum dano à parte principal de tudo isto ainda - 
disse T’Leiar. - Mas nós o faremos. E quanto ao prazer que está esperando, 
sugiro que desista rapidamente. Temos assuntos a tratar que provavelmente o 
tornarão completamente insensível a qualquer tipo de prazer ou a qualquer 
outra coisa. 

O homem riu, com tamanho desdém, que Ael teve que admirar sua 
coragem, ao mesmo tempo que desejava ir até lá, tirá-lo das mãos de T’Leiar 
e estrangulá-lo pessoalmente 

— Acham que podem tirar essa informação de mim? - perguntou ele. - 
Façam o que quiserem. Fui um dos primeiros rihannsu a receber as técnicas 
mentais dos vulcanos, diretamente de seu material genético. Fui eu que 
ajudei na captura de sua nave pelo cruzador Battlequeen. Sua mente não me 
assusta... 

— É mesmo? - disse T’Leiar, muito brandamente. - Mas você estava 
usando um amplificador, não estava? Vários milhares de polegadas cúbicas 
de material cerebral acrescentado ao seu, dando à sua mente um alcance e 
poder muito maiores. Não - disse T’Leiar, enquanto vários outros vulcanos 
entravam na sala passando pelo buraco da porta. - Posso sentir que tenta 
controlar minha mente. Mas mesmo a minha mente isolada é demais para 
você. Já começa a sentir o peso, não é? É o que sentimos sob a influência de 
seu bloqueador de mentes. E o pior está por vir. 

O ambiente começou a ficar tenso novamente, de modo terrivelmente 
opressivo. Não havia afeto desta vez, nenhuma afinidade, nenhuma procura, 
como no caso de Suvuk. Era uma pressão hostil, o peso de muitas mentes 
oprimindo, apertando forte, de modo penetrante, até tornarem-se uma única 
lança pontiaguda de pensamentos. 

— Pode nos dizer a localização do material genético estocado - disse 
T’Leiar com sua voz descontraída e impassível, - ou tentar guardar a 
informação. 



O pesquisador rihannsu ficou com a face terrivelmente retorcida e 
disforme, como que sofrendo um derrame. 

— Não, eu... - disse ele, numa voz mais próxima de um grunhido do que 
da fala. Depois disse mais alto: - Não! - E repetiu - Não! - quase gritando. 
Depois passou realmente a gritar. Ninguém o tocou, ninguém se moveu. 
T’Leiar sentou-se nos calcanhares a seu lado, imóvel como uma estátua, com 
os olhos semicerrados. E o homem gritava mais e mais. Ael observou, em 
parte aprovando, em parte horrorizada além do que podia expressar. Os 
gritos continuaram... 

... e subitamente cessaram. O chefe de pesquisa rihannsu deu uma arfada 
e sua cabeça bateu no chão, com aquele som oco e úmido que Ael 
reconheceu provir de um homem morto. Seus olhos estavam fixos no teto, 
arregalados e aterrorizados. Os vulcanos à sua volta ergueram-se ou 
aprumaram-se e se afastaram, deixando-o ali. 

Ael percebeu que tinha os olhos fitos em T’Leiar. A jovem sentiu o olhar 
de Ael e disse, inteiramente calma: 

— Ele resistiu. 
— Não obtiveram a informação, então? 
— Nós a obtivemos. - Ela caminhou até a porta do pequeno quarto onde 

Suvuk estava deitado, mas McCoy saiu por ela, seguido de Jim e Sehlk, que 
carregava Suvuk. 

Jim caminhou diretamente para T’Leiar. 
— Bem, comandante? 
— Temos a localização do material estocado • disse ela - Todos os dados 

básicos da pesquisa, tanto em hardware quanto em software, encontram-se 
aqui, nesta parte isolada da estação. Contudo, é muita coisa para ser 
carregada pelo nosso grupo. Os transportadores poderiam fazer a 
transferência, mas a Enterprise ainda não está nos respondendo. 

— Bem - disse Jim. - Esta estação tem seus próprios transportadores, 
comandante. 

T’Leiar olhou para ele com fria aprovação. 
— Sua sugestão é que assumamos o controle dos transportadores e nos 

teleportemos todos para a Intrepid. Dali teleportaremos seu pessoal para a 
Enterprise, assim que resolvermos o problema com sua nave. Se é que há um 
problema. 

— Correto. Sr. Spock, quais são as condições do computador? 
— Está em estado lastimável, capitão • disse Spock com satisfação. - O 

vírus desenvolvido pela comandante mostrou-se muito eficaz. O sistema 
inteiro está sendo atacado neste exato momento. Dentro de quinze minutos, 
não restará nenhum dado gravado no computador e ele se tornará apenas 
uma excelente calculadora. 

— Sr. Spock, comandante, - disse Jim, com os olhos brilhantes e alertas 



novamente - meus cumprimentos. Magro, - disse para McCoy, que estava de 
passagem, - Como está Naraht? 

McCoy fez uma careta amável para o capitão. 
— Puxa, ele está com o pior caso de indigestão que já vi - disse ele. - 

Mas vai ficar bem. 
— Bom. Sr. Spock, vamos encontrar os transportadores e dar o fora 

daqui. Quero saber o que está acontecendo na minha nave. 
Caminharam juntos até a porta derretida. Ao saírem para o corredor, uma 

sombra de dúvida espalhou-se no rosto de Jim, pois ouviu o pessoal da 
retaguarda começar a atirar novamente. 

— Temos mais companhia - disse Ael. 
— E estamos ficando sem phasers - Jim suspirou. Depois, sorriu 

novamente, com uma expressão feroz e desafiadora. - Bem, vamos lá, fazer 
o que for possível e esperar pelo melhor... 

— Esperança, capitão? - disse Ael, imitando um pouco o tom de voz de 
T'-Leiar. - A esperança é ilógica. 

— Que seja. Então vamos sair e lutar como doidos, para fazer vergonha 
ao diabo. 

Ael riu. 
— Isso eu compreendo muito bem. Vamos fazê-la morrer de vergonha... 

Saíram juntos e avançaram para o meio dos phasers e da fumaça. 



Dezessete  
 
No apertado e quente túnel de manutenção entre um piso e outro, três 

figuras sombrias seguiam em fila indiana, mantendo total silêncio. Um deles 
estava com o ouvido grudado na parede do túnel. O olho aberto, que se 
movia enquanto escutava, brilhou momentaneamente na meia luz do túnel, 
de modo significativo. 

— O que está ouvindo? - sussurrou Chekov atrás dele. 
— Disparos de desintegradores - disse Khiy. - Mas o som está distante. 
— Graças a Deus - disse Sulu da retaguarda. - Na última vez chegaram 

perto demais para meu gosto. 
— É fácil para você dizer - murmurou Chekov. - Eles não o acertaram. 
— Como está? - perguntou Khiy, arrastando-se para a frente de novo. 

Chekov começou a mover-se também, respondendo a Khiy com uma palavra 
que não aprendera na Academia da Frota Estelar. 

— Calma, Pavel - disse Sulu. - Vemos levá-lo à enfermaria assim que 
encontrarmos outras pessoas. 

— Só depois que tomarmos a ponte - disse Chekov desanimado. Mas 
continuou a se arrastar razoavelmente rápido. - Para onde agora? 

Sulu já vinha pensando nisso na última meia hora, enquanto se 
arrastavam entre os conveses, em direção ao elevador central do casco 
primário da Enterprise. O acesso à ponte seria relativamente simples, a partir 
do túnel do elevador central, se o elevador não passasse no momento errado 
e matasse todos. Mas mesmo descartando essa questão desagradável, não 
tinham muita chance. Três homens apenas não conseguiriam vencer a 
resistência que certamente encontrariam quando tivessem que sair para os 
corredores a fim de alcançar o elevador. TafV não seria tão tolo a ponto de 
deixar essa rota desprotegida. Hikaru, meu rapaz havia dito para si mesmo, 
em algum lugar lá atrás naquele túnel aparentemente interminável, deve 
haver outro caminho. Sempre existe um atalho, uma saída, se você 
conseguir enxergá-lo... 

— Pavel - disse ele. - Perdi a conta. Onde diabos estamos? 
— Entre o terceiro e o quarto - disse Chekov. - Algum lugar entre a 

administração e a biblioteca cientifica, se olharmos a partir do terceiro. 
Hikaru fechou os olhos para visualizar a nave em sua mente, percorrendo 

o disco de seu diagrama mental. 
— Então, abaixo de nós, no quarto convés, na direção das naceles, estão 

a capela, o refeitório três e quatro e o salão de recreação... 
Chekov ergueu-se nos cotovelos, num movimento de alerta. 
— Aposto que há uma porção de gente lá... - Sacudiu a cabeça 

negativamente. - Hikaru, se seguirmos por esse túnel a partir de onde 
estamos, teremos que pular três andares até o convés. 



— Certo. Mas mesmo que não consigamos pular dessa altura, podemos 
derrubar-lhes algumas armas para que consigam sair de lá... E aposto que 
conseguiremos descer de algum modo. 

— Isso seria aconselhável? - murmurou Khiy adiante deles. - O Sr. Scott 
nos disse para não fazermos nada de estúpido... 

— Isso não é tão estúpido assim - disse Chekov. - E não seria nada mal 
contarmos com a ajuda de mais pessoas. Não podemos correr o risco de 
ferrar o ataque à ponte. 

— Ferrar? 
Chekov usou outra palavra, considerada parte do linguajar de oficiais e 

cavalheiros, uma que o tradutor conseguiu traduzir melhor do que a 
expressão chula. 

— Ah - disse Khiy e riu, porém tão baixinho como se não quisesse que 
ninguém percebesse. - Sim, concordo. Para onde devemos ir então? 

— De volta por onde viemos e para a direita 
— Está brincando - disse Khiy. - Neste espaço? 
— Sem brincadeira, irmão - disse Sulu. - Vamos embora. 
Eles levaram quinze minutos. Ao darem a volta, não só sentiram com 

maior intensidade todos os ferimentos e juntas doloridas que já tinham, mas 
acrescentaram mais alguns à sua coleção. Hikaru estava bastante preocupado 
com os minutos que lhes escapavam das mãos como insetos rastejantes. 
Tempo, tempo... havia muito pouco tempo para tudo o que tinham que ser 
feito. Quem poderia dizer o que estaria acontecendo na estação? Não sabiam 
sequer se o capitão, a equipe de resgate e a tripulação da Intrepid ainda 
estariam vivos. Não tinham recebido notícias deles e até que a situação a 
bordo da Enterprise estivesse resolvida, não havia como receberem noticias. 
Droga, droga, pensou Hikaru, contorcendo-se numa posição impossível, 
temos que fazer alguma coisa e depressa, tudo está levando muito tempo... 

Ele foi o primeiro a conseguir dar a volta. Chekov estava tendo mais 
trabalho, por ser maior que Hikaru, e o pobre Khiy, o maior deles, estava 
sofrendo horrores. Mas não havia nada que Hikaru pudesse fazer por eles. 

— Pavel - disse ele. - O tempo está passando. Vou ter que levar algumas 
armas e ir na frente. 

— Pode ir - disse Pavel. - Apresse-se. Nós o alcançaremos. Khiy, tente 
de novo, está quase conseguindo, mas não ponha o pé no meu olho dessa 
vez. 

Hikaru seguiu pelo caminho por onde tinha vindo, engatinhando sobre as 
mãos e cotovelos, empurrando quatro ou cinco rifles phaser à sua frente e 
tentando ignorar a dor que todos os phasers e granadas que trazia preso ao 
corpo causavam ao serem pressionados contra sua barriga e costelas. Nunca 
gostara muito de lugares apertados. Passou a odiá-los abertamente e achava 
que teria de ter uma longa conversa com o Dr. McCoy quando tudo 



terminasse. Se ambos ainda estivessem em condições de conversar depois de 
tudo isso. 

Mordeu os lábios, tentando encontrar o desvio que procurava. Já tinha 
enfrentado a morte diversas vezes. Mas sempre parecera estranhamente 
tolerável quando tinha o painel do leme à sua frente e seus amigos e oficiais 
superiores à volta. Se formos alvejados neste exato momento, pensou ele 
angustiado, apesar de tudo o que tentamos fazer, morreremos aqui mesmo, 
rastejando num buraco escuro, junto com centenas de outros, também de 
modo estúpido, por toda a nave. Sem luta, nem coragem: um desperdício. E 
sem que ninguém jamais fique sabendo o que aconteceu... 

Havia algo particularmente horripilante naquele pensamento. 
Teoricamente, Hikaru sabia perfeitamente que a coragem continuava sendo 
coragem, mesmo que ninguém a testemunhasse. Era um valor e o universo 
duraria um pouco mais por causa dele. Bem, não havia provas disso, mas era 
algo que ele sabia ser verdade. Mas a teoria e aquele calmo conhecimento 
que frequentemente obtinha ao meditar estavam longe dele naquele 
momento. Seus sentimentos podiam ser resumidos num único pensamento: 
Se eu tiver que morrer, que seja junto de meus amigos, não no escuro! 

O desvio... Hikaru se contorceu e dobrou a esquina, apressando-se. 
Estava próximo. Havia ruídos ali também. Não o disparo de desintegradores, 
mas um murmúrio abafado, o som de muitas vozes, ressoando ao longe 
através dos túneis. Uma porção de gente, pensou ele, e ao imaginar que 
poderia fazer algo mais além de rastejar, esqueceu todo o temor. Apressou-se 
ainda mais. 

As vozes soavam como algo que nunca ouvira no interior da Enterprise 
antes: o som estridente de muitas pessoas iradas. Isso o animou. Sorrindo, 
ele praticamente correu pelos últimos vinte ou trinta metros até alcançar a 
grade no fim do túnel. Oh, a doce luz, as paredes cinza claro do salão de 
recreação. E as grandes janelas do convés de observação de onde se viam as 
estrelas... 

Ele bateu nas grades. Elas não cederam e ele achou que nenhuma das 
centenas ou mais pessoas que estavam ali podiam escutá-lo. Oh, bem, 
pensou ele, quase tomado pelo alegre desespero. Afastou-se, apanhou um 
dos rifles phaser e explodiu a grade. 

Nem se importou de esperar a fumaça dissipar ou as paredes e o piso do 
túnel esfriarem. Quase foi alvejado por isso. Um pouco antes de alcançar a 
grade, um tiro de phaser foi disparado contra ele e atingiu o teto do túnel. 
Instintivamente, cobriu a cabeça e os olhos, mas isso não evitou que ficasse 
com o couro cabeludo e o dorso das mãos queimados. 

— Não, seus idiotas, não atirem, gritou ele, esquecendo por um instante 
a cortesia, a disciplina e tudo o mais. - Sou eu, Hikaru Sulu! 

Houve um momento de silêncio lá fora. 



— Venha para fora bem devagar - disse uma voz séria - e deixe-nos ver 
se é mesmo. 

Bem lentamente, pôs a cabeça para fora do túnel e olhou para baixo. Lá 
estava Harb Tanzer, à frente de uma centena de pessoas, apontando um 
phaser para o túnel. Era o único armado com algo mais mortífero que um 
taco de bilhar ou uma bola de boliche. Mas tanto os romulanos quanto a 
tripulação da Enterprise, todos pareciam dispostos a matar. Por fim, o 
pessoal da Enterprise o reconheceu. Ouviram-se então gritos de alegria 

— Oh, meu Deus. Eu podia tê-lo matado - disse Harb, entregando o 
phaser para outra pessoa. - Desça daí, homem. Hwavirë, qual o comprimento 
dos seus tentáculos? Consegue alcançá-lo se subir em alguma coisa? Pegue 
aquela mesa ali e coloque em cima desta outra aqui... 

Foi um pouco mais complicado do que parecia. No final, Hikaru ficou 
feliz por saber cair da maneira apropriada. Isso acrescentou diversas 
contusões à sua coleção, mas não se importou muito com isso ao ver-se nos 
braços dos amigos e envolvido pelos tentáculos de uma de suas navegadoras 
júnior, a alferes Hwavirë. 

— Não sabia que você se importava tanto comigo, Hwa, disse ele. - 
Pensei que éramos apenas bons amigos. 

— Não me tente - disse Hwavirë, com uma risada borbulhante, ao 
colocar Hikaru no chão. - Você até que é atraente para um hominídeo. 

Tiveram que repetir tudo quando Chekov e Khiy chegaram. Khiy foi 
recebido com muitos gritos de alegria dos romulanos. 

— Dê-lhes um pouco de café - disse Harb. - Qual é mesmo seu nome... 
Khiy? Khiy, você bebe café? Não importa, já vamos descobrir. Satha, 
apanhe o estojo de primeiros socorros para cuidar das queimaduras de 
Hikaru. Vocês três, digam-nos o que está acontecendo. Depressa. 

Eles o fizeram, interrompendo uns aos outros constantemente. 
— O Sr. Scott e a tenente Uhura não poderão manter a ponte auxiliar 

para sempre - disse Hikaru por fim. - Se alcançarmos a ponte principal, eles 
poderão transferir o comando para lá, antes de Tafv e seu pessoal chegarem. 
Os romulanos presos na ponte estão do nosso lado. Eles nos darão uma mão 
lá de dentro, se puderem. Mas temos que chegar lá primeiro... 

— Estamos cercados, Hikaru - disse Roz Bates, uma senhora alta e 
corpulenta da engenharia. - Parecia estúpido tentar quebrar o cerco, quando 
não estávamos armados. Agora, é claro, nossas chances são um pouco 
melhores, mas ainda assim... 

— Os túneis de manutenção - murmurou o Sr. Tanzer. - Que incrível 
desperdício de tempo. Se os transportadores estivessem funcionando... 

Chekov sacudiu a cabeça. 
— Estão todos desligados, senhor... 
Harb sentou-se, olhando para o vazio por alguns segundos. 



— Sim, estão. - Então subitamente arregalou os olhos. - Não estão não... 
-Senhor? 

— Não estão não! • Ergueu-se e deixou o grupo, andando até o outro 
lado do salão e parando ao lado do cubo de xadrez quadridimensional. - Roz, 
apanhe todas as minhas ferramentas no meu escritório, por favor. Moira! 

— Qual é o problema, Harb? - respondeu o computador do departamento 
de jogos do meio do ar. 

— Moira, qual é o alcance máximo atual para o controle das peças deste 
cubo de xadrez? 

— Dez metros, Harb. Mas não há necessidade de deslocamentos tão 
extensos. 

— Sei disso - disse o Sr. Tanzer. - Trocamos o alcance pela precisão em 
mínima escala ao programarmos o sistema. Quero um arranjo diferente. 

— Sr. Tanzer - disse Hikaru, entre assombrado e maravilhado. - Está 
sugerindo que um de nós seja teleportado por um transportador de mesa? Ele 
não tem força suficiente... 

— Talvez sim, talvez não. Vamos descobrir. Moira, calcule, por favor: 
Qual é a maior massa transportável à maior distância, somente com 
alterações locais, sem o acréscimo de novas partes ao sistema. Todas as 
soluções possíveis. 

— Estou calculando, Harb. 
Harb inclinou-se sobre a mesa de jogos, desligando vários circuitos. 
— Além disso, mesmo que a mesa não possa teleportar uma pessoa... 

obrigado, Roz, abra aquela outra tampa, por favor... mesmo assim, não há 
nada que nos impeça de teleportar pequenos objetos. 

Chekov, ao lado de Sulu, começou a sorrir: 
— Pegue uma granada - disse Chekov - ajuste o detonador e teleporte-a 

para o meio de uma porção de romu... quero dizer, de um dos bandos de 
Tafv... 

— Sr. Chekov - disse Harb. - Sempre soube que era um sujeito brilhante. 
Não esse sólido, Roz, o outro. E não sacuda esse cristal de dilítio. Moira, por 
que está demorando tanto? 

— Sempre grita comigo quando eu o interrompo. Maior massa e maior 
distância: cinquenta quilos, cinquenta metros. Maior massa e menor 
distância: oitenta quilos, meio metro. Menor massa e maior distância: de 
zero a cinquenta gramas, quinhentos metros. 

— Tente algo um pouco mais pesado. 
— Um quilo, duzentos metros. 
— Isso é mais apropriado. Alguém tem um tricorder? Harry? Boa, 

homem. Faça uma leitura. Não podemos saber quais romulanos estão do 
nosso lado, mas... 

— Podemos sim, Sr. Tanzer - disse Khiy, entre goles de café, e ergueu o 



braço. 
— Pelas minhas estrelas e cuecas! - disse Harb. - Sr. Sulu, aceito e 

agradeço ter sido chamado de idiota. Harry, faca uma leitura de césio e 
rubídio nos romulanos que se encontram nas redondezas. Identifique os 
grupos que não os possuem e anote os resultados para mim. Faça uma leitura 
até a casa dos decimais! Não quero danificar a nave mais do que o 
necessário. O capitão vai me esfolar por isso quando voltar para a nave e o 
Dr. McCoy vai jogar sal na ferida. Quem são os melhores atiradores aqui? 
Quem tem boa mira? Não me venha com essa, Loni. Eu vi você jogando 
dardos na semana passada. Apanhe esta granada. Apanhe uma porção. 
Vamos, pessoal, temos trabalho a fazer! 

Cinco minutos mais tarde, Harry Matsushita tinha identificado todos os 
grupos de Tafv desde as naceles até a metade do casco principal, em 
particular dois grupos que se moviam pelo convés sete, confluindo para a 
ponte auxiliar. 

— Eles são os primeiros - disse Harb, olhando quase que tristonhamente 
para a granada sônica que tinha na mão. - Pronta, Roz? 

— Quase. 
— Muito bem. Senhoras, senhores e outros seres... uma palavrinha antes 

de começar. 
Hikaru ergueu a cabeça, com os outros, deixando de lado o preparo das 

armas. 
— Não comecem a gostar muito disso - disse ele. - Preferiríamos que 

houvesse outro meio de libertar a nave... e se tiverem oportunidade de 
cumprir nosso juramento de oferecer misericórdia aos inimigos, espero que o 
façam. 

Além disso, protejam a nave e nossos companheiros. E nossos visitantes. 
Passou os olhos pela multidão, identificando os romulanos. Hikaru 

percebeu que não estavam mais agrupados por raça. Eram apenas pessoas 
tentando defender a mesma nave, todos com a mesma expressão resoluta no 
rosto. 

— Muito bem - disse Harb. - Roz, cuidaremos primeiro dos grupos do 
convés sete. Depois limparemos o caminho até os elevadores centrais e tudo 
o que estiver ao alcance deste transportador. Não acho que devamos utilizar 
o sistema de comunicação ainda, mas aposto que nossos companheiros vão 
procurar saber o que está acontecendo ao ouvir todo o barulho. Harry, dê a 
Roz as coordenadas do grupo que se dirige para a ponte auxiliar, projetando-
as um pouco adiante para descontar o movimento. 

— Esta feito, senhor. 
— Aqui está — disse Harb, puxando o pino de uma granada sônica e 

colocando-a sobre a mesa de jogos. 
Ela brilhou sob o efeito do transportador, enquanto todas as pessoas ao 



redor de Hikaru começaram a contar em silêncio. Ele não podia se lembrar 
de uma ocasião em que o teleporte pareceu levar mais tempo... 

... finalmente, ela desapareceu. Houve um discreto abalo na nave e 
ouviu-se um estrondo transmitido pelos túneis. 

— Coordenadas do segundo grupo - disse Harb. - Roz, Harry, não lhes 
dê tempo de reagir... 

—Pronta... 
Harb posicionou outra granada. Ela foi teleportada. Outro abalo... 
Harry parou para fazer uma leitura no tricorder. 
— Não há mais nada vivo naquele corredor, senhor - sussurrou ele. - 

Nada muito vivo, pelo menos. Umas fracas leituras vitais, nenhum 
movimento. 

— O próximo - disse Harb. Sulu percebeu que ele não disse "muito 
bem", apesar de Harb sempre dizer "muito bem". - O grupo do convés 
quatro... 

Ao todo, passaram-se cerca de vinte minutos para que três quartos das 
setenta e três pessoas que invadiram a Enterprise fossem dizimados. Alguns 
dos romulanos estavam fora do alcance da mesa de transporte, no casco 
principal. Mas eram bem poucos e podiam ser facilmente dominados. 

O próprio corredor do salão de recreação foi o último. Hikaru viu Harb 
verificar diversas vezes, esperando que os romulanos que os cercavam 
fossem embora. Mas não foram. Harb colocou a última granada, apanhou os 
controles de Roz, ouviu as coordenadas de Harry e teleportou o pequeno ovo 
brilhante pessoalmente. O salão de recreação inteiro foi sacudido, objetos 
caíram das mesas e as pessoas se seguraram umas às outras para manterem o 
equilíbrio. 

— Está feito - disse Harb, mortalmente calmo. - Preparem as armas. 
Vamos. Saíram pela porta principal. Harb destravou a tranca de emergência 
e abriu-lhes a passagem para o corredor. Havia muito pouco ali que pudesse 
receber misericórdia 

— Vamos nos separar - disse Harb. - Sr. Sulu, Sr. Chekov, vocês serão 
necessários na ponte. Levem dez pessoas, por medida de segurança. Vinte de 
vocês venham comigo até a ponte auxiliar. Vamos ver o que aconteceu lá e 
liberar os elevadores. Dez de vocês vão para a sala de transporte principal no 
convés seis. Dez de vocês vão para a enfermaria, ofereçam seus serviços 
para Chapel e M'Benga. Os outros sigam em frente e vejam o que precisa ser 
feito na parte anterior do casco. 'Vamos. 

— Sim, senhor - disseram todos e seguiram nas várias direções. Hikaru, 
Chekov e Khiy dirigiram-se para o elevador. Levaram dez minutos. Khiy 
inclinou a cabeça e disse: 

— Estou ouvindo alguma coisa... 
Sulu e Chekov se esforçaram para ouvir algo, mas não conseguiram, até 



que o elevador estava a dois segundos de chegada. As portas se abriram com 
um sibilo. Aquelas portas maravilhosas e obedientes que Hikaru havia 
imaginado nunca mais ver funcionando novamente. Entraram no elevador e 
voltaram-se na direção de onde tinham vindo. Desejaram não tê-lo feito. 

— Ponte - disse Hikaru em voz baixa e as portas se fecharam. 
 
Os três se espremeram contra as paredes do elevador antes de chegar ao 

destino, para o caso de alguém atirar neles da ponte. Bem fizeram em tomar 
tal precaução. Diversos disparos de desintegradores atingiram a parte 
posterior do elevador quando as portas se abriram. 

— Não, não, Eriufv, somos nós! - gritou Khiy aos ocupantes da ponte. 
Momentos mais tarde estavam sendo abraçados e cumprimentados. Hikaru 

foi abraçado por Eriufv, que era muito bonita, imaginando não ser a pior 
coisa que podia ter-lhe acontecido. Ele retribuiu o abraço, mas foi bem 
ligeiro. 

— Não temos tempo - disse ele ao pessoal da ponte, caminhando para o 
assento central, pensando ao mesmo tempo, como sempre, em quão 
maravilhoso era tudo aquilo e como ele não gostaria de estar em qualquer 
outro lugar. 

— Eri, você defendeu o forte muito bem. Agora precisamos atacar. Mas 
primeiro temos que falar com o Sr. Scott. 

Ela assentiu com a cabeça, sentou-se no posto de Uhura e começou a 
tocar os controles, como se tivesse feito aquilo a vida toda. 

— Controle auxiliar, aqui fala a ponte... 
— Controle auxiliar - disse a maravilhosa voz escocesa. - Scott falando. 
— Conseguimos, Sr. Scott. 
— Sim, o Sr. Tanzer me contou. Estamos transferindo o controle agora. 
— Entendido - disse Hikaru, enquanto à sua volta as luzes "executivas" 

começaram a se iluminar em todos os diversos postos. - Transferência 
completa. 

— Muito bem, rapaz. Uhura e eu estamos subindo. Chame o capitão e 
descubra que diabos está acontecendo lá embaixo. Ah, e Sr. Sulu, diga-lhes 
que encontramos Tafv aqui embaixo. Ele está quase morto. Nós o estamos 
mandando para a enfermaria. 

Eriufv teve um sobressalto no posto de Uhura, com os olhos brilhando de 
ódio. 

— Vou descer e matá-lo pessoalmente... 
— Fique onde está, Eri - disse Hikaru, com tamanha ênfase que Eriufv 

sentou-se novamente na cadeira, como se tivesse sido empurrada. 
— Ele vai morrer mesmo, de qualquer maneira - disse Eri, mais calma, 

mas ainda com ódio no olhar. - A única punição para a traição é a morte. 
— Isso é prerrogativa da comandante e talvez do capitão - disse Hikaru, 



-não nossa. Preciso de você aqui. Algo mais, Sr. Scott? 
— Não, rapaz. Chame o capitão e prepare-me um relatório de danos. 

Quero vê-lo quando Uhura e eu chegarmos ai. Desligando. 
— Pavel, providencie o relatório de danos - disse Hikaru. - E enquanto o 

faz, ative o controle de invasores e inunde os setores onde ainda existem 
romulanos. Alguns dos nossos vão ter que tirar uma soneca, mas isso é 
inevitável. Depois envie alguns homens da segurança para lá com mascaras 
para apanhar os romulanos. 

— Certo, Sr. Sulu. 
— Eriufv, nave para superfície. Enterprise para equipe de resgate, 

respondam, por favor! 
— Aqui fala Spock - disse outra voz muito bem-vinda. - Relatório, Sr. 

Sulu. 
— Houve uma revolta armada aqui a bordo, Sr. Spock. O 

subcomandante Tafv liderou cerca de setenta romulanos da Bloodwing numa 
tentativa de tomar a ponte auxiliar e outras partes vitais da nave: motivo 
desconhecido. Parece ter sincronizado seu ataque com o teleporte da equipe 
de resgate, quando nossos escudos estavam abaixados. 

— Lógico - disse Spock. - Era o único momento em que nos 
encontrávamos vulneráveis. 

— Houve sabotagem nos sistemas, que já estão sendo reparados, e várias 
baixas. Mas o tempo decorrido entre a abordagem e a retomada do controle 
da nave - olhou para o cronômetro e não pôde acreditar nos próprios olhos. 
Viu que havia ganhado dez anos em apenas - setenta e oito minutos, Sr. 
Spock. 

— Entendido. Houve um leve indício de humor sério. - Também 
estivemos ocupados, Sr. Sulu. Abaixe os escudos e teleporte-nos a todos. 
Temos muitas teleportagens de grande porte para fazer e nossa posição aqui 
está insustentável, para dizer o mínimo. 

— Entend... Sulu olhou para a tela e interrompeu o que dizia ao ver algo 
que Chekov havia detectado no visor encoberto de Spock e transferido para a 
tela. - Sr. Spock - disse Hikaru - Sinto não poder fazê-lo. Os sensores 
mostram outras três naves romulanas aproximando-se rapidamente. Estão 
disparando contra nós neste exato momento. Exibem as seguintes 
identificações: ChR Lahai, ChR Helve... e ChR Battlequeen. 



Dezoito  
 
Tafv fez o que?! 
Ael ficou olhando para Jim e Spock, sentindo o coração palpitar como se 

tivesse sido ferida novamente. Subitamente, os disparos dos phasers e as 
explosões a seu redor perderam totalmente o sentido. 

— Mas, mas ele... 
— Ninguém sabe dizer exatamente por que ele fez isso - disse Jim, quase 

tão furioso quanto Ael. - Ele está na enfermaria, inconsciente devido aos 
ferimentos. Quase todos os que o seguiram estão mortos. Mas Ael, não há 
tempo para isso agora! Temos outros problemas. 

— A Battlequeen está lá em cima, comandante - disse Spock. - Com 
duas outras naves e estão atirando na Enterprise. Seu amigo LLunih parece 
ter encontrado o auxilio que procurava, apesar de todos os nossos esforços. 

Para eles era fácil dizer que não tinham tempo para outros problemas. 
Ael estava terrivelmente enfurecida com sua própria cegueira e estupidez. 
Seu maior trunfo, a pessoa em quem ela mais pensava poder confiar, de 
repente, a traíra... E sua própria honra tinha sido despedaçada. Cairá em 
eterna desgraça perante o próprio coração e os Elementos... Contudo, seu 
férreo pragmatismo prevaleceu, aquele velho hábito enrijecido por tantas 
outras derrotas. 

— A que distância estamos dos transportadores? 
— Cerca de cem metros - disse Spock. Mas era como se estivessem a 

cem anos-luz de distância, pois aquele corredor era o mais bem protegido 
que tinham encontrado até então. Os rihannsu no final do corredor sabiam 
que se conseguissem detê-los por um pouco mais de tempo, o pessoal da 
Battlequeen chegaria em grande número e a luta estaria terminada, dando 
inicio a uma interessante noite de torturas. 

— Capitão - disse ela. - Não há esperança de abrirmos caminho por aqui! 
Estamos quase sem armas, as poucas de que dispomos estão quase 
descarregadas, estamos quase todos feridos e até mesmo a pobre rocha mal 
pode se mover... 

— A esperança - disse Jim, ainda procurando em volta alguma opção de 
fuga - é ilógica... Mas ainda assim tem sua utilidade. Spock? 

— A avaliação da comandante, apesar de emocional, é bastante precisa - 
disse Spock. - Estamos encurralados e a leitura do tricorder mostra que outro 
grupo rihannsu está se aproximando para se juntar ao grupo que ataca nossa 
retaguarda Eles não precisam se esforçar muito para nos vencer, capitão. 
Podem facilmente barrar qualquer tentativa nossa de escaparmos desta área. 

— Anotado. Contudo, Sr. Spock, já que obviamente não sobreviveremos 
a esta situação, não vamos nos entregar sem luta. 

— Sim, senhor. 



E depois de tomada essa decisão, continuaram a olhar em volta 
procurando meios de escapar. Ael sacudiu lentamente a cabeça, sentindo-se 
envergonhada pela coragem deles e privilegiada por tê-la testemunhado. 

— Senhores... 
O intercomunicador de Kirk emitiu um apito. 
— Kirk falando. 
— Capitão - disse a voz do Sr. Scott - estamos com um problema... 
— Os escudos, imagino. 
— Estão agüentando, mal e mal. A Helve e a Lahai os estão 

desgastando. A Battlequeen ainda estafara de alcance. Senhor, ela parece 
ser um dos novos modelos de destróier klingon. Estaremos em sérios apuros 
se ela nos alcançar... e não tenho idéia de como impedir que isso aconteça 

— Sr. Scott - disse Jim. - Sob nenhuma circunstância deve deixar que a 
minha nave seja abordada. - Seus olhos brilharam ao olhar para Ael, 
perguntando-lhe em silêncio sobre sua tripulação. Ela simplesmente assentiu 
com a cabeça. - A comandante concorda com relação à tripulação da 
Bloodwing que se encontra a bordo. É melhor avisá-los. Se a situação chegar 
a esse ponto, destrua a Intrepid e a estação também. 

— Entendido - disse Scott - Mas,... que diabos... 
— O que aconteceu, Scotty, que não tinha acontecido ainda...? 
— Ach - disse Scott, com desprezo. - É aquela Bloodwing, capitão. Está 

disparando contra nós, à queima-roupa. 
Ael sacudiu a cabeça angustiada e encostou-se na parede chamuscada, 

sentindo-se mal. 
— Mas há algo muito estranho, Sr. Scott - disse o Sr. Chekov ao longe. 
— O que foi, rapaz? 
— Seus phasers estão disparando em intensidade mínima, Sr. Scott • 

disse Chekov, numa voz muito estranha, quase cheia de júbilo. - Não estão 
afetando nossos escudos. 

— Faça uma leitura de sua curva de consumo de energia. 
— Normal, Sr. Scott! A Bloodwing não está danificada, não apresenta 

problemas em seus motores e não ergueu os escudos... 
— Scott - disse Jim com urgência. - Entre em contato com ela! -Uhura... 
Ao longe, ouviram Uhura abrir uma frequência e chamar a Bloodwing. -

Na tela, Sr. Scott... 
— Enterprise, - soou uma voz familiar. Era Aidoann, excitada porém 

concentrada como sempre. O mal-estar de Ael passou e ela endireitou o 
corpo. -Sr. Scott, onde está a comandante? 

— Scotty - disse Jim. - Ponha-me na Unha. Aidoann, aqui fala Kirk, a 
comandante está conosco e passando bem... 

— Capitão, - disse Aidoann, - precisa sair dai! Não podemos prosseguir 
com a farsa por muito tempo. As outras naves logo estarão perto o suficiente 



para fazer uma leitura de nossas condições em seus sensores... 
— Ative os teleportadores, com ângulo bem aberto! - gritou Ael - Poderá 

nos teleportar em três grupos, quatro no máximo. Teleporte-nos para a 
Intrepid! Para onde, capitão? O salão de recreação? 

— Sim...! Spock, avise a todos. Scotty, forneça nossas coordenadas à 
Bloodwing, transportem todos que tenham um tradutor instalado, os vulcanos 
também os têm! Depressa... 

Phasers foram disparados na retaguarda. As pessoas se jogaram em todas 
as direções, retribuindo o fogo... 

... e o mundo se dissolveu numa nuvem avermelhada e tremeluzente, a 
forma de fogo que Ael, naquele momento, decidiu que seria sempre a sua 
preferida... 

Por meu Elemento! pensou ela, quando o transportador da Bloodwing a 
derrubou de dois metros de altura sobre o tapete. O tapete não amenizou em 
nada a queda. Ouviu muitas pessoas da Enterprise queixando-se da queda, 
enquanto os vulcanos pareciam ter todos conseguido cair em pé. 

— Mexam-se - gritou Júri. — Saiam dessas coordenadas. Há mais dois 
grupos chegando...! 

As pessoas correram desesperadamente para junto das paredes. Ael 
correu também, parando somente o suficiente para erguer o Dr. McCoy e 
arrastá-lo consigo. Ele estava tentando ficar em pé mas não conseguia Estava 
vendo se não tinha nenhuma fratura na perna e dizendo uma porção de coisas 
que o tradutor se recusava a traduzir. Ela o derrubou mais ou menos de 
encontro à parede, olhando freneticamente em volta para ver como o seu 
pessoal estava se virando. No meio do ar, outro grande grupo materializou-se 
e caiu com um estrondo no chão. 

— Nunca mais vou reclamar do nosso transportador - resmungou 
McCoy atrás dela. - O seu é ainda pior! 

— Doutor • disse Jim, com gentileza porém apressado, aproximando-se 
dos dois. - Mexa-se. Ou melhor siga para a enfermaria com o Dr. Selak e 
comece a tratar de algumas dessas pessoas. - Fez uma pausa para ver o 
terceiro grupo materializar-se e cair no chão. Apanhou o intercomunicador 
novamente. -Scotty, é tudo? 

— Sim, capitão - disse Aidoann. - Tivemos que erguer nossos escudos. 
Eles estão chegando perto o suficiente para ouvir nossas comunicações. 
Enterprise, estamos com vocês! - e desligou o canal. 

Ael começou a conter a respiração. 
— Temos uma carta marcada, Sr. Scott • disse Jim, tão jubilante quanto 

Chekov havia estado. — Vamos fazer esta criatura se mover... 
— Mas ela está fria! Vai levar quinze minutos, capitão... 
— Aguente o que puder, Scotty. Se a situação se tornar insustentável, 

ficam valendo minhas ordens anteriores. Vamos cortar as comunicações para 



que não fiquem sabendo que há alguém nesta nave. 
— Certo. Boa sorte, senhor... 
— Igualmente, Scotty. Desligando. Sehlk e T’Leiar encontraram Jim. 
— Senhor, temos um problema... 
— Onde está o capitão Suvuk? 
— Ainda inconsciente, na enfermaria. Capitão... 
— Eu sei. Os motores estão frios. 
— Isso não seria problema • disse Spock atrás de Jim - se tivéssemos um 

pouco de anti-matéria "quente" para iniciar a reação. 
— Muito tarde para teleportarmos esse material - disse Jim. - Tanto a 

Enterprise quanto a Bloodwing ergueram seus escudos e não podem abaixá-
los... 

Ael então retomou o fôlego que estivera contendo ao ouvir o som e o 
efeito visual do transportador da Bloodwing no meio da sala. As figuras se 
solidificaram: Eram Tr'Keirianh e t'Viaen da sala dos motores, trazendo 
consigo um recipiente magnético montado sobre um dispositivo 
antigravitacional. Caíram no chão e ergueram-se novamente, reclamando em 
voz baixa. O recipiente dentro do dispositivo ficou flutuando no ar. 

— Capitão - disse Ael, - estava dizendo que precisava de um pouco de 
antimatéria? 

Ele a fitou surpreso. 
— Ordenei que fosse preparada assim que a questão dos motores frios 

foi mencionada durante a comunicação - disse ela. - Infelizmente todos 
estavam tão ocupados... 

— Senhora,... - disse ele, novamente com aquela estranha cortesia, 
interrompeu-se e sacudiu a cabeça. - Não importa. Sr. Spock, Sr. Sehlk, 
venham comigo. Sehlk, vamos fazer algo ilógico e muito eficaz nos motores 
de T’Leiar... 

 
 
A ponte da Intrepid era, se possível, até mesmo mais bonita que a da 

Enterprise. Era maior, mais espaçosa e moderna. Naquele momento, estava 
também um pouco mais movimentada, com T’Leiar sentada na cadeira 
central e pessoas e ordens correndo em todas as direções. Ael achou 
engraçado o fato de que lá embaixo na estação, sob as piores condições, os 
vulcanos tivessem parecido maravilhosos, mas naquele instante, de volta à 
própria nave e teoricamente sob um perigo ainda maior, estavam todos 
imersos numa aparente calma que era extremamente sem graça. Defendem 
seu território, pensou Ael, tão bravamente quanto qualquer rihannsu. São 
mais divertidos quando estão sob perigo. É só olhar para T’Leiar: era como 
uma thrai raivosa quando estava lutando, agora parece uma mulher de 
negócios... 



— Sala de transporte - dizia T’Leiar. - Relatório! O transporte do 
material genético está completo? 

— A última remessa está chegando a bordo neste instante, comandante. 
— Tem certeza de que está tudo aí? 
— Comandante - disse a voz serena de uma vulcana no outro lado do 

comunicador - Teleportamos todo tipo de arquivos que se encontravam na 
estação: Fitas, papéis, filmes, metais... nada foi esquecido. O setor de carga 
quatro está lotado apenas com os papéis e fitas. O material genético ocupou 
todo o setor seis e quase todo o sete... 

— Muito bem Engenharia - disse T’Leiar. - Capitão Kirk? 
— Kirk falando. Mais cinco minutos, T’Leiar. Os motores de dobra 

estão em ciclo inicial neste instante e Spock e Sehlk estão passando pela 
descontaminação. Sihek disse que você já conta com impulso, se quiser. 

— Excelente. Si'jsk, tire-nos daqui em impulso máximo. Avise a 
Enterprise e a Bloodwing. 

— T’Leiar - disse Jim da Engenharia, - peça-lhes que estabeleçam curso 
para a Eta do Triângulo... mas que partam em três direções diferentes. 

— Senhor - disse T’Leiar educadamente, - Há somente duas naves. 
Sei disso, comandante, mas quero que você faça o mesmo... 
— Foi o que pensei, capitão. Mas a ambigüidade poderia... 
— Sim, imagino que sim. A comandante t 'Rllaillieu está aí? 
— Estou aqui, Jim - disse Ael. 
— Esqueci de lhe agradecer. 
— Pelo que? 
— Pela anti-matéria. 
— Não se importe com isso - disse Ael. - Talvez eu tenha que lhe pedir 

emprestado um pouco também algum dia. 
Jim riu. 
— Oh, oh, sinto muito T'Leiar. Um erro terrestre fez com que 

errássemos os cálculos. Não teremos os motores de dobra em cinco minutos. 
— Não, capitão? 
— Não. Já os temos agora mesmo. E aqui estão Spock e Sehlk antes do 

esperado. 
— Entendido, senhor. Senhorita T’Kiha, qual é a distância até a primária 

do sistema? 
— Trezentos milhões de quilômetros, senhora. Bem além do limite de 

dobra. 
— Muito bem. Dobra dois imediatamente, acelerar para dobra seis assim 

que possível. Avise a Enterprise e a Bloodwing. Sr. Setek, carregue os 
torpedos fotônicos e avise-me quando os phasers estiverem armados. 

— Torpedos fotônicos carregados. Phasers armados... 
— Muito bem. Estamos sendo perseguidos, T’Kiha? 



— A Lahai e a Helve estão nos perseguindo, mas não estão conseguindo 
nos acompanhar - disse a oficial do leme. - Estão ficando para trás. Além 
disso, a Enterprise informa que está lançando a última bóia de interferência 

— Excelente. Quais são as condições da Battlequeen! 
— Está nos alcançando, senhora. Dobra seis e acelerando rapidamente. 
O rosto de T’Leiar, apesar de toda a impassividade, indicava que não 

considerava aquilo "excelente". 
— Manobras evasivas. 
— Iniciadas. 
Ael sentou-se num posto lateral. Era uma boa manobra evasiva, mas não 

tão habilidosa quanto as do Sr. Sulu. Além disso, estavam sendo perseguidos 
pela Battlequeen. 

— Srta. T’Leiar, posso sugerir algo? 
As portas da ponte se abriram com um sibilo. 
— Sua serpente - disse Jim. - O que tem em mente desta vez? 
— Ora, apenas isto... - Ela percebeu que Jim piscou os olhos e achou 

engraçado, lembrando que estavam vivos graças à última vez em que ela 
usou essas palavras... e poderiam ainda vir a morrer por causa delas. - Jim, lá 
vem a Battlequeen... 

— Estou vendo - disse Jim, perturbado. Era difícil deixar de ver aquela 
nave. - Duvido que mesmo a Intrepid com seus motores aperfeiçoados 
consiga ganhar daquilo ali. E sei que a Enterprise não conseguiria. O que 
fazer então? 

— Bem. - Ael pôs a mão no bolso e tirou dali um sólido lógico. 
— Quer que dissimulemos uma identificação romulana? - disse Jim, 

meio irônico, meio perturbado. - Ael, não é hora de... 
— Claro que não, seu tolo! • Cabeças se voltaram em toda a ponte. Ael 

as ignorou. - Antes de Spock começar a infectar os computadores da 
Levaeri, estive examinando os sistemas e descobri algo interessante. - 
Brincou com sólido na mão. - O programa Sunseed. 

Ele a fitou sem compreender. 
— Sunseed! - disse Ael. - Eles tinham que tê-lo para poder capturar 

todas aquelas pequenas naves vulcanas, Jim. - Ergueu o sólido na frente dele. 
-Não gostaria de poder iniciar sua própria tempestade iônica e deixar aquelas 
três naves perdidas dentro dela? Aqui está o programa. 

— Oh, meu Deus - disse Jim - Sehlk! As portas se abriram com um 
sibilo. 

— Será que eu sirvo, capitão? - disse uma voz melodiosa. O capitão 
Suvuk entrou na ponte. Ele parecia desgastado e cansado. O curativo que 
McCoy e Sihek lhe haviam colocado pouco fazia para esconder os 
ferimentos no rosto. Era terrível pensar nas lesões que deveriam estar 
escondidas sob o uniforme. Mas o homem estava cheio de poder e confiança, 



apesar de mancar e ter que se apoiar no encosto da cadeira ao caminhar. 
— Senhor - disse Jim. 
— Eu ouvi - disse Suvuk. - Estava ouvindo tudo da enfermaria. 

Comandante, disse a Ael, - Será uma ironia usarmos contra nossos inimigos 
a mesma arma que usaram contra nós. Estou correto em supor que 
precisamos de uma estrela para fazê-la funcionar? 

— Sim, senhor. 
Ela e Jim seguiram Suvuk até o posto de comunicações. 
— Vamos estimular a coroa estelar não apenas com phasers e torpedos 

fotônicos, mas com nosso próprio campo de dobra. Entendo que funciona 
bem com uma nave, mas funcionaria melhor com duas ou três. 

— Duas, imagino eu, comandante. - disse Suvuk. - Duvido que a Blood-
wing consiga alcançar... - ele fez uma pausa para colocar o sólido na placa de 
leitura do posto de comunicações -... a velocidade de dobra onze necessária. 
E temos pouco tempo para colocá-lo em ação. Quanto menos naves tivermos 
que coordenar nesta manobra, melhor. 'Vejo que os parâmetros e a 
frequência dos phaser foram adaptados aos nossos padrões. T’Leiar 
transmita essas informações à Enterprise... 

— Já o fiz, senhor. Ael piscou os olhos. 
— Intrepid - disse Scott, - Aqui fala a Enterprise. 
— Estou aqui, Scotty, - disse Jim.- Não pare para discutir. Faça-o! 
— Sim, senhor - disse Scott e desligou. 
— Tempo até o inicio do processo, senhor... 
— Estou calculando agora • disse Suvuk. As portas da ponte se abriram e 

Spock entrou apressadamente, seguido de Sehlk. 
— Senhor, o que estamos... disseram ambos, praticamente em uníssono, 

para Jim e Suvuk, respectivamente. 
— Que programa fascinante - disse Suvuk, calmamente. - Sr. Sehlk, 

informe os ajustes dos phasers e torpedos fotônicos ao oficial de armas, 
imediatamente. Percebem a engenhosidade deste programa, senhora e 
senhores? O efeito ionizante se propaga a partir das descargas da coroa 
estelar, mas num padrão espiral, como um pulsar emitindo frentes de onda 
rotatórias. É claro que teremos que chegar muito perto da estrela, mas 
paradoxalmente a estimulação da coroa evitará que a cromosfera estelar seja 
super-estimulada. Uma maneira elegante... 

— Senhor - disse Sehlk, num tom de voz que parecia mais com o de Jim 
que o de Spock. Suvuk voltou-se, olhando calmamente para o primeiro 
oficial, com uma expressão mais de Spock que de Jim. Ael ergueu a mão 
para dissimular o riso. - O relatório da Enterprise está pronto. 

— Sr. Sehlk, posso Mar com minha nave? 
Sehlk fez um sinal com a cabeça para o painel de comunicações e o 

oficial de comunicações vulcano olhou para Jim. 



— Scott, falando - disse a voz com o forte sotaque. 
— Apenas isto, Scotty. Cuidado para não criar um efeito rebote. Não é o 

momento de voltar vinte e quatro horas no tempo! 
— Realmente não é, capitão - disse Scott, quase rindo, para surpresa de 

Ael, que não o ouvira nesse estado de espírito nos últimos dias. — Boa sorte 
para vocês. E para a Intrepid também. 

— Eles desejam o mesmo - disse Jim, olhando para o rosto tranquilo de 
Suvuk. -Desligando. 

— A Battlequeen está se aproximando, capitão - disse Sehlk. - Está a um 
minuto-luz de distância e ganhando terreno. 

— Inicie a tempestade iônica - disse Suvuk. 
Os grandes motores de dobra da nave começaram a rugir. Ael, olhando 

para Jim, percebeu que ele tinha se sentado num assento desocupado e tinha 
apertado os cintos de segurança. Spock fizera o mesmo do outro lado da sala. 
Ael sentou-se num dos postos de segurança e fez o mesmo. Suvuk, sempre 
se apoiando nas coisas, conseguiu chegar até a cadeira central. 

— Computador, fixe as coordenadas da estrela - disse Suvuk. - Desligue 
os sensores da nave quando estivermos no ponto mais próximo. Desligue as 
telas. 

Foi bem a tempo, pois já estavam mais próximos da primária de Levaeri 
do que Ael jamais desejara estar de uma estrela. Ela podia ver sua coroa já 
começando a chamejar e a contorcer-se violentamente à medida que se 
aproximavam. Infelizmente, não havia como saber, exceto pelos relatórios 
transmitidos, o que a Bloodwing estava fazendo ou quão próxima estava a 
Battlequeen... 

Ael começou a suar. Pensar que Lyillu poderia explodir a todos era ruim, 
mas imaginar que ele poderia aprisioná-los e levá-los de volta a ch'Rihan era 
ainda pior. Oh, Elementos, pensou ela, se tivermos que enfrentar uma dessas 
alternativas, que seja a primeira! Repreendeu-se então, pois talvez o pessoal 
da Enterprise preferisse sobreviver, achando que enquanto estivessem vivos 
haveria esperança. E podem ter razão, pensou ela, nunca vi tamanho grupo 
de sobreviventes... 

As portas da ponte se abriram com um sibilo novamente e o Dr. McCoy 
entrou, coxeando, com a perna esquerda envolvida por um imobilizador de 
pressão leve. Ele andou lentamente até Jim, agarrou-se ao anteparo e disse: 

— Quebrei a perna. Eu lhe disse que isso ia acontecer algum dia. 
— Doutor - disse Ael, achando graça. - Se já vinha prevendo isso há 

tanto tempo, porque está surpreso por finalmente ter acontecido? 
— Quanto a você - disse McCoy, - e sua maldita idéia idiota, deixe-me 

dizer-lhe, jovem senhora... 
Ael não disse nada, mas o olhar que trocou com Jim informou-lhe que 

havia sido incluída num grupo muito exclusivo: o das pessoas com quem 



McCoy ralhava. Ela o deixou ralhar e assentiu contritamente nos momentos 
certos, enquanto se concentrava no que estava acontecendo. 

— Cem milhões de quilômetros da estrela - disse Sehlk. - Noventa 
milhões... sessenta... trinta... 

Nesta velocidade pensou Ael, assombrada, se eu piscar o olho vou 
perder o show... E de fato, um segundo depois, tudo pareceu acontecer de 
uma vez. A Enterprise e a Intrepid mergulharam ao mesmo tempo na coroa 
A Intrepid foi violentamente sacudida ao arremeter-se contra as ondas de 
choque da estrela a uma velocidade maior que a da luz, enquanto criava suas 
próprias ondas atrás de si, juntamente com a Enterprise. A nave deu novas 
guinadas, quando os torpedos fotônicos e os phasers foram disparados. 
Houve então um terceiro abalo, acompanhado de uma terrível sensação de 
peso seguida de uma nauseante leveza voltando depois ao peso normal, 
devido à oscilação da gravidade artificial da nave, que lentamente tentava 
compensar a enorme massa da estrela. 

— Relatório - disse Suvuk, tão tranquilo quanto num dia comum. 
— A Enterprise relata estar intacta, capitão - disse Sehlk. - Terminamos 

a manobra. A Helve e a Lahai ficaram bem para trás, não estão sequer 
visíveis. A Battlequeen está se chocando com a onda de frente da tempestade 
iônica neste exato momento... 

— Leitura de força, por favor. 
— Força doze e subindo. 
— Evidentemente, estava certa, comandante, - disse Suvuk para Ael. - É 

mais eficaz com duas naves estelares. Eles estão recebendo muito mais do 
que nos deram como amostra. 

— A Bloodwing envia relatório, comandante t'Rllaillieu - disse o oficial 
de comunicações. - Eles relatam que estão cortando caminho e cruzaram o 
nosso curso hiperbólico á frente, além da tempestade iônica. Encontro em 
aproximadamente quatro minutos... 

— Obrigada, disse Ael. 
— A Battlequeen está diminuindo um pouco a velocidade, capitão, - 

disse Sehlk. - Provavelmente está perdendo o controle de navegação devido 
à extrema intensidade da tempestade... 

— Intrepid, aqui fala a Enterprise - disse a voz de Scott. 
— Aqui fala a Intrepid - disse Jim, quando o oficial de comunicações lhe 

acenou com a cabeça. - Como está se saindo, Scotty? 
— Tudo tranquilo, por enquanto - disse Scott - mas é melhor correrem 

um pouco mais. O rapaz lá está decidido a não aceitar um não como 
resposta. Está atravessando a onda de choque e acelerando de novo. 
Estamos mantendo dobra onze como velocidade de cruzeiro para a Eta do 
Triângulo. 

— Entendido, Enterprise, vamos igualar sua velocidade - disse Suvuk. - 



Ligue a tela, Sehlk. Erguer escudos defletores. Armar phasers. Comandante, 
a Bloodwing pode manter dobra onze? 

— Não por mais de alguns minutos, capitão - disse ela. Já vinha sentindo 
as mãos suadas por esse motivo. 

— Muito bem. Enterprise, a Bloodwing não pode manter dobra onze. 
Sugiro que nos aproximemos para formar um campo de dobra conjunto e a 
carreguemos dentro dele. 

— Capitão Suvuk - disse Scott, parecendo bastante perturbado. - Com 
iodo o respeito, isso é extraordinariamente perigoso para duas naves do 
mesmo modelo, quanto mais para naves com motores de especificações 
diferentes... 

— Como as nossas - disse Suvuk. - Concordo, Sr. Scott, mas não 
podemos deixar a Bloodwing para trás tampouco. Quer falar com seu 
capitão? 

— Agora não - disse Scott - Mas eu o farei mais tarde... Iniciando a 
manobra, senhor. Scott desligando. 

Suvuk olhou para Jim com calma aprovação. 
— Já percebeu que apesar de dirigirmos as naves, os engenheiros é que 

são donos delas?... 
Ael observou o sorriso espalhar-se lentamente pelo rosto de Jim. Ele não 

disse nada, apenas voltou as costas para a tela. 
— Visão traseira - disse Sehlk. E lá estava a Enterprise, grande e 

reluzente, com um rastro de fogo branco proveniente da primária de Levaeri 
iluminando a escuridão estrelada, o qual se dissipava à medida que se 
afastavam do sistema. Ela se aproximou rapidamente ... e emparelhou com a 
Intrepid, muito mais próxima do que qualquer dupla de naves viajando em 
dobra espacial tinha direito de estar uma da outra. 

— Estamos nos aproximando da Bloodwing - disse Sehlk. - Ela está 
acelerando para dobra onze para nos encontrar. Formando campo de dobra 
conjunto com a Enterprise... 

A Intrepid foi sacudida novamente, tão violentamente a ponto de fazer 
os abalos anteriores parecerem muito leves. 

— Campo de dobra acoplado à Bloodwing - disse Sehlk. E dessa vez até 
alguns vulcanos foram jogados de um lado para o outro na ponte. 

Mas não Suvuk. Ele estava como que colado ao assento central. 
— Completamos o emparelhamento - disse ele. - Srta. T’Khia, dirija-se 

para a Zona Neutra, rumo à Eta do Triângulo... 
— A Battlequeen está nos alcançando novamente, capitão - disse Sehlk. 

-Dobra doze... dobra treze... 
— Não poderemos mantê-la à distância por muito tempo - disse Suvuk, 

olhando para Jim e Ael, - se ela continuar a nos perseguir em dobra treze. 
— Quatorze agora - disse Sehlk. • Spock olhou para Jim, do outro lado 



da ponte, e sacudiu quase imperceptivelmente a cabeça. 
— O que recomenda, capitão? Comandante? - perguntou Suvuk. 
— Não permitir a abordagem, senhor - disse Jim. 
— Comandante? 
— Concordo. 
— Minha nave já recebeu essa ordem - disse Jim. Suvuk fez que sim 

com a cabeça. 
— A Battlequeen está novamente a um minuto-luz de distância, disse 

Sehlk. - Meio minuto-luz... 
— Capitão - disse Suvuk. - Apesar de algumas pessoas acharem os 

agradecimentos ilógicos, quero agradecer por mais três horas de vida. 
Jim fez uma reverência de seu assento, aprumando-se em seguida. 
— Somente lamento não poder devolvê-lo à sua nave antes disso - disse 

Suvuk, calmamente. - Nem à sua, comandante. 
— São os azares da guerra, senhor - disse ela. 
— Se é que existe o azar - disse Suvuk. - E se isto é uma guerra. De 

qualquer modo, agradeço-lhe também, comandante. Foi inesperadamente... 
gratificante... descobrir que nosso primos podem ser como irmãos. 

Ael inclinou a cabeça também. 
— Um décimo de minuto-luz - disse Sehlk, quebrando o silêncio que se 

fez na ponte. 
— Enterprise - disse Jim. 
— Sim - respondeu a voz de Scott, calando-se em seguida. 
— Bloodwing - disse Ael. 
— Comandante... 
— Espere um pouco - sussurrou Ael. - Ela nos alcançará em pouco 

tempo. 
— Quatro segundos-luz - disse Sehlk. 
Ael viu Jim olhar para Spock do outro lado da ponte, um longo olhar, e 

depois para McCoy. Voltou-se então para a tela, fitando o espaço vazio à 
frente, na direção da fronteira com a Zona Neutra, que jamais iriam alcançar. 

— Um segundo-luz - disse Sehlk. - Ela está disparando... 
A nave foi sacudida. E novamente, mas não do mesmo modo. Alguém 

estava disparando phasers próximo de seu campo de dobra, distorcendo-o à 
frente. 

— Contato... - gritou Sehlk. - Identificações... 
Mas Ael já tinha se erguido de um salto. Não havia como identificá-las 

pela forma. Eram apenas riscos brancos que passaram por eles, enchendo a 
noite estrelada de fogo. Mas ela sabia de quem se tratava. 

— Constellation - disse o Sr. Sehlk, - e atrás dela a Inaieu... 
Ael voltou-se para encarar Jim com assombro. Ele ainda fitava a tela 

estrelada, como se o ato de desviar o olhar pudesse mudar o que estava 



acontecendo. 
— Estão atirando - disse Sehlk. - A Battlequeen está se voltando para 

enfrentar a Constellation. Está disparando nela.. 
Ele tocou um controle e mudou a imagem da tela. Atrás deles, surgiu 

uma grande, súbita e violenta explosão, espalhando-se até o infinito. 
Lentamente, Sehlk sentou-se em seu posto. 

— A Inaieu disparou à queima-roupa na Battlequeen que passava diante 
dela - disse ele. - A Battlequeen foi destruída. 

— E quanto à Inaieu! - disse Jim, sem desviar os olhos da tela. 
— Intrepid, - disse o comunicador. - Aqui fala a Inaieu. Suvuk, seu velho 

maroto, por onde andou? Cabulando serviço de novo? 
— Sem dúvida, Nhauris - disse Suvuk. - Como em Organia. 
— Nhauris - disse Jim. - Bom trabalho. 
— Costumo cumprir meus compromissos - disse a denebiana e riu sua 

risada borbulhante. - Vamos cruzar a Zona Neutra, senhores, antes que os 
romulanos dêem pela falta da prata. Inaieu desligando. 

— Reduzir velocidade, T’Khia - disse Suvuk. - E estabeleça o curso. 
— Sim, senhor. 
Ael saiu de sua cadeira e caminhou até Jim, sem poder se conter mais. 

Ele desviou o olhar da tela e a encarou com um sorriso verdadeiramente 
insuportável. 

— Como você fez isso? - gritou ela. - Você acertou o minuto e o 
segundo, a todos esses anos-luz de distância! Como?! 

Ele não respondeu para ela mas para McCoy, que o fitava com igual 
assombro, porém mais tranquilo. 

— Você me disse - disse Jim brandamente - para ter mais confiança no 
meu jogo... 



Dezenove 
 
Diário do capitão, data estelar 2816.3: 
 
Recebemos ordem de continuar a patrulhar a Zona Neutra até as naves 

estelares Potemkin e Hood chegarem para substituir a força tarefa. 
 
A Zona Neutra tem se mantido extraordinariamente calma desde que 

deixamos o espaço romulano. A capitão Rihaul especulou que isso tem a ver 
com a nossa posse não apenas do material genético vulcano pirateado (que 
os romulanos temem poder ser usado contra eles) mas também do programa 
de geração de tempestades iônicas Sunseed, que obviamente foi bastante 
divulgado, em sua própria linguagem de programação e protocolos, pelos 
seus meios de comunicação, com muitos documentos provando a 
cumplicidade entre o Alto Comando romulano, o Senado e a Pretória na 
alteração das condições climáticas locais. Suponho que não ouviremos muito 
dos romulanos, enquanto estiverem ocupados em realizar mudanças drásticas 
em seu próprio Império. 

 
Estou pedindo menções honrosas especiais às seguintes pessoas: 

primeiro oficial Spock, tenente-comandante Harb Tanzer, tenente-
comandante Nyota Uhura, tenente Hikaru Sulu, tenente Pavel Chekov. Há 
muitos outros na lista anexa. 

 
A tripulação da Bloodwing (antiga ChR Bloodwing) está se preparando 

para partir. Se fosse possível pedir uma menção honrosa para a sua 
comandante, Ael t’Rllaillieu, eu o faria. Ela mostrou, em todos os 
momentos, uma integridade e coragem que desfizeram muitos de nossos 
antigos mitos a respeito dos romulanos. 

 
 
... Jim interrompeu seu relato nesse ponto, aparentemente sem saber 

como prosseguir, ou mesmo se deveria dizer algo mais. Desligou o visor. 
— Ael, disse Jim. - Para onde estão indo? 
Ela se voltou para ele, deixando de examinar o sensor médico de um dos 

leitos da enfermaria, onde alguns dos feridos mais graves de sua tripulação 
estavam sendo tratados por McCoy. 

— Há muito espaço - disse ela, - que não pertence nem à Federação nem 
ao Império. Muitos planetas onde uma boa nave pode encontrar trabalho, 
empregando-se como mercenária, mercadora... talvez como pirata... 

— Ael!... 
— Ora, vamos - disse ela. - Você me conhece melhor agora. Ou pelo 



menos deveria. 
Ele balançou-se suavemente na cadeira. 
— Esta região do espaço não mais será segura para nós - disse Ael, 

voltando a olhar para o sensor. - Expusemos as pesquisas de controle da 
mente e o Sunseed, destruímos muito material teoricamente indestrutível 
pertencente aos romulanos. Tudo isso é muito comprometedor. Eles não 
ousarão atacá-lo em represália, mesmo que consigam achá-lo. Os rihannsu 
nunca tiveram sorte com a Enterprise, sem dúvida alguma... 

— Os vulcanos ficariam contentes em recebê-los - disse Jim. - Se o 
testemunho de Spock e Suvuk não for suficiente, e posso lhe garantir que 
será, vocês fizeram mais por essa raça do que... 

— Não fizemos por eles - disse Ael. - O que fiz foi pelo meu Império e 
meus juramentos. Não aceitarei agradecimentos circunstanciais, nem os que 
me são oferecidos pelo motivo errado. 

Pousou os olhos na porta da outra sala, onde McCoy estava trabalhando. 
— E quanto a ele? - perguntou Jim brandamente. 
— Não vai sobreviver - disse Ael, sem se voltar. - Isso é resultado dos 

meus atos. 
Jim olhou para a mesa. 
— Não pode se culpar... 
— Não é uma questão de culpa. - Sua voz estava bastante tranquila, mas 

uma mágoa enorme transparecia nela. - É apenas o modo como o universo 
funciona, como os Elementos agem. Descuide do fogo e certamente acabará 
se queimando. Traia e será traído. Mate e será punido com a morte. Eu fiz 
tudo isso. Agora estou pagando o preço, com minha própria carne e sangue. 
E mais: morrerei longe de casa, a menos que ouse desafiar o exílio, quando 
estiver mais velha, e volte a ch'Rihan novamente, para ser morta pelo 
primeiro que me reconhecer. E não haverá filho, nem família, ninguém 
exceto minha fiel tripulação para me acompanhar ao exílio. Ela é minha 
família... mas não é o mesmo. - Ela o encarou, quase com pena. - E eu faria 
tudo novamente. Você ainda não compreende... 

Jim olhou para ela tristemente, novamente sem conseguir pensar em 
nada para dizer. 

— Quando vai partir? - disse por fim. 
— Em dez ou quinze minutos. 
— Eu a verei na sala de transporte.  
Jim saiu. 
 
Foi um alívio, um peso tirado das costas, quando ele partiu. Mas o peso 

pior foi quando McCoy saiu da outra sala e olhou para ela, sacudindo 
levemente a cabeça. 

— A medula e o tronco cerebral foram gravemente lesados - disse 



McCoy -de modo não regenerável. Ele morrerá se for retirado dos aparelhos. 
— E se não for? 
— Alguns dias de dor. Algumas horas, se tiver sorte. 
— Mas o resultado será o mesmo. 
— Sim - A voz de McCoy era ao mesmo tempo suave e triste. Ael 

inclinou a cabeça e entrou. 
Ele estava ali, deitado já bastante pálido. O manto que o cobria apenas 

acentuava-lhe a falta do braço direito. Ela ficou parada por um bom tempo 
ao 

lado do leito antes de falar. 
Ela não o via como se encontrava naquele momento, à beira da morte. 

Tudo que podia imaginar era dez, vinte, quarenta anos atrás: uma criança 
brandindo uma espada de brinquedo, dizendo que ia ser como a mãe. Ele 
tinha sido e foi essa semelhança que o conduziu àquela situação. 

— Você leu o que escrevi - disse Tafv, numa voz tênue e sussurrada. 
Ael assentiu com a cabeça. A sala do computador estava cheia de 

escritos dele. Por anos ele estivera planejando vingar sua amada prima. Seus 
juramentos não o impediram quando a oportunidade apareceu, assim como 
não impedira Ael de trair a Levaeri V, a Cuirass e todos os outros. Ele vinha 
se preparando para essa oportunidade havia muito tempo, subornando os 
novos membros da tripulação com dinheiro e promessas de poder. A entrega 
da Enterprise em suas mãos pareceu a Tafv uma dádiva dos Elementos. Ael 
ficara sabendo, pelos seus escritos, o que ele faria com a nave e com ela 
própria. Ela seria rapidamente aprisionada e morta Ele nunca a perdoara por 
seu silêncio diante do Senado, por ter cessado de tentar salvar sua prima, a 
jovem comandante, mesmo que a tentativa pudesse ter matado a ambas. 

— Fiz o que tinha que fazer - disse ele. - E faria de novo. Era meu mnhei 
‘sahe. 

— Compreendo - disse ela. 
— Agora você também deve fazer o que seu mnhei 'sahe exige - disse 

ele. O esforço deixou-o exausto e ele se calou, ofegante. 
Ela levou bastante tempo para concordar. Então fez o que tinha que 

fazer, pois a recompensa da traição é a morte. 
Quando saiu, McCoy ficou a seu lado, sem falar, sem se mover. Ela se 

deteve apenas o suficiente para trocar um olhar com ele. 
— Obrigada - disse ela, e partiu. 
Havia então apenas uma barreira: A sala de transporte, onde Jim a 

aguardava. Felizmente não havia mais ninguém ali. 
— Spock pediu que eu me despedisse por ele - disse Jim. 
— Ele é muito especial - disse ela. - Todos os Elementos o acompanham. 

Cuide dele e agradeça-o por mim. 
— Eu o farei. 



Ela voltou-se para a plataforma. Jim fez um pequeno movimento que de 
alguma forma fez Ael parar. 

— Você nunca me disse o que "Jim" significa - disse ele. 
Ael olhou para a porta fechada e para o comunicador para ver se estava 

desligado e contou-lhe. 
Ele começou a rir efusivamente, como era de se esperar, e para sua 

própria surpresa, Ael começou a rir também. 
— Oh, - disse Jim depois de vários minutos, - Oh, oh, oh, não é de se 

admirar... 
—Sim. 
Ele ficou ali, com os braços cruzados, numa postura que sobrara após ter 

se abraçado de tanto rir, aparentemente para evitar que a barriga doesse ou 
porque ela já estivesse doendo. Esse homem... 

— Agora deixe-me contar-lhe o que significa "Ael" - disse ela, 
novamente olhando para a porta fechada. Ela lhe contou. Disse-lhe o 
significado do segundo nome e do terceiro. Depois, em voz baixa, do quarto. 

Ele ficou olhando para ela e não disse nada. Parecia ser o seu dia de ficar 
sem palavras. 

Ael subiu na plataforma de transporte e esperou que ele caminhasse até 
os controles. O assobio tornou-se progressivamente mais agudo na pequena 
sala. Um fogo brilhante começou a dissolver tudo: a pequena sala 
excessivamente decorada da grande nave e o homem que não tinha um 
quarto nome para lhe dar em retribuição. 

Mas não, pensou ela. Ele tinha um quarto nome. E o deu para mim, não 
apenas o nome mas o que esse nome designa. Era seu... total e inteiramente 
seu. 

Para seu alívio e agonia, o efeito do transportador a levou para longe, 
antes que ela pudesse se mover para retribuir a dádiva, ousando tanto quanto 
ele ousara. 



Vinte 
 
Jim ficou em silêncio por quase quinze minutos, pensando nos nomes 

que ouvira, especialmente no quarto, e na espada com que fora ferido. Quão 
apropriado, pensou ele, lembrando-se de Ael no alojamento de Spock. A 
espada é um instrumento do ar e do fogo, e em quase todo o universo, as 
melhores espadas são as que cortam sem que a pessoa perceba até começar a 
sangrar... 

Deixou a sala de transportes, dirigindo-se para a ponte: um lugar 
familiar, seu, que ele podia controlar. 

Algo que não havia perdido. 
Passaram-se dois meses até retornar à Terra, depois do que seguiram-se 

vários dias de relatórios deprimentes e enfadonhos sobre o incidente em 
Levaeri. 

Ele suportou tudo, pois esse era o preço que tinha que pagar pelo posto 
de capitão. Mas sua mente estava longe dali, especialmente no último dia. 

Por sorte ou alguma outra razão, a entrevista foi realizada na sede da 
Frota, em San Francisco, e a Enterprise estava em órbita bem em cima da 
cidade. Ele saiu do escritório, por volta das cinco, caminhou para dentro da 
neblina e chamou Spock. Ao voltar a bordo, dirigiu-se ao seu alojamento 
para apanhar um pequeno pacote e o levou imediatamente para a sala de 
transporte. 

O chefe de transporte havia saído, o que era muito conveniente para Jim. 
Ele se deteve apenas o tempo suficiente para admirar a Terra na tela e 
perceber com satisfação que começava a anoitecer na costa da Califórnia. 
Seattle, San Francisco e Los Angeles eram pequenos pontos dourados numa 
escuridão aveludada, levemente prateada pela luz da lua. Perfeito, pensou 
ele, desligando a tela. Jim ajustou o transportador para as coordenadas 
desejadas, verificou se o intercomunicador estava preso à cintura e ligou o 
temporizador. 

Quando o brilho se desfez, olhou em volta um pouco preocupado: não 
visitava aquelas coordenadas havia anos e não sabia se o lugar tinha mudado 
muito ou não. Ficou alegremente surpreso ao ver que nada mudara. Jim 
estava cercado de altos montes, formações arredondadas cobertas de 
arbustos, manzanitas, oliveiras selvagens, pinhas e, ocasionalmente, uma 
palmeira. O ar frio trazia o aroma de artemísia e o cheiro fresco do riacho 
que passava à direita. O riacho corria por onde sempre correra, para onde 
tinha que correr, murmurando ao redor do que pareciam ser as mesmas 
velhas rochas. Jim sorriu. Raramente, bem raramente, as coisas permaneciam 
da maneira esperada. 

Começou a andar ao longo da margem do riacho, em direção à nascente. 
Fazia muito tempo que não visitava aquele lugar. Sespe tinha sido uma 



reserva para condores, centenas de anos no passado, quando essas aves 
estavam em vias de extinção. Eles agora abundavam e Sespe era apenas um 
setor do Departamento de Áreas Selvagens da América do Norte: um lugar 
sem estradas nem casas, somente acessível a pé ou via transportador. Na 
verdade, Jim poderia ter se teleportado diretamente para o lugar que 
pretendia visitar, mas assim não teria tempo de preparar o espírito para o que 
tinha em mente. Começou a caminhar em silêncio, movendo-se o mais 
suavemente possível. Não havia qualquer outro ruído em volta, a não ser o 
leve soprar do vento, e seus passos pareciam por demais barulhentos para a 
santidade crepuscular da região. 

Atravessou outros leitos de rio enquanto anoitecia. Eles estavam secos, 
como era de se esperar naquela época do ano. Mas o curso d'água que Jim 
seguia ao subir a montanha não fora afetado pelo clima. Resfolegando um 
pouco pelo esforço, Jim continuou a subir, atravessou o riacho, sentindo o 
frio da água, e encontrou a margem do seu lado bloqueada por uma rocha. 
Uma volta do riacho, outra e... 

Jim parou. Tudo estava exatamente, exatamente como ele se lembrava. 
Na encosta do monte alto e escuro, a água brotava e escorria lentamente, 
como se saísse de um ferimento na rocha. Acima da nascente, havia uma 
árvore saindo da encosta nua e curvando-se para cima. Ela parecia ter 
passado por maus pedaços desde que Jim a vira pela última vez. A velha e 
retorcida oliveira tinha sido atingida por um raio e por isso tinha alguns 
galhos faltando no topo. Tinha marcas de patas, o cartão de visita dos ursos 
negros, arranhadas profundamente em seu tronco. Mas a árvore sobrevivera. 
Suas raízes ainda estavam enterradas no coração da montanha e o aroma 
penetrante de seus frutos enchia o ar. Jim olhou para a árvore com silenciosa 
aprovação e começou a escalar o monte para alcançá-la. 

Não foi fácil: as pedras da encosta estavam soltas, mas Jim não desistiu. 
Finalmente alcançou o grande tronco horizontal, subiu nele e caminhou até 
onde os ramos da árvore começavam a se inclinar para cima. Um galho forte 
e grosso, carregado de azeitonas, projetava-se acima da nascente. O cheiro 
da água borbulhante misturava-se ao dos frutos novos, um aroma fresco e 
picante de vida. É aqui, pensou Jim, este é o lugar. Apanhou o pequeno 
pacote que trouxera da nave, desamarrou o barbante que o envolvia e 
desenrolou a pequena bandeira: uma faixa de tecido sintético flexível que 
seria içada naquele lugar e permaneceria inalterada por muitos anos de chuva 
e ventos. Jim procurou nos bolsos as fitas para prender a bandeira. Passou as 
fitas de material sintético nas argolas da bandeira e esticou o braço para 
prendê-las uma a uma no galho da árvore. Fixou-as no lugar derretendo-as 
com o phaser ajustado no mínimo. 

Desceu da árvore e voltou-se para admirá-la de seu ponto preferido, ao 
lado da nascente. A bandeira pendia do galho, balançando levemente na 



brisa que vinha do sopé do monte: a escuridão transformara o vermelho da 
bandeira num cinza avermelhado e as letras pretas, quase invisíveis, eram 
apenas sombras pouco nítidas. Não se via muito, por causa das montanhas 
que o cercavam, mas as estrelas mais brilhantes já eram visíveis e outras 
estavam aparecendo. O Triângulo estival, Deneb, Vega e Altair, a oeste 
próximo ao horizonte. Jim sorriu discretamente para Deneb. Voltou-se então 
para o norte, além da base do Triângulo, seguindo a tênue faixa da Via 
Láctea e o Equador Galáctico, passando por Cisne, Lagarto, Cassiopéia, 
Andrômeda. Ali estava a Beta de Andrômeda e um pouco mais para o sul... 
Jim pousou os olhos naquela direção e esperou que eles se acostumassem à 
escuridão. Sabia que não conseguiria ver a estrela que procurava. Mas, 
naquele instante, ver com os olhos não era tão importante. Ele esperou. 

Quando sentiu que o momento era propício, aprumou-se e proferiu o 
nome dela, repetindo cinco vezes, conforme rezava o costume, o quarto 
nome pelo qual a pessoa era conhecida pelos Elementos e seus regentes. 
Uma vez para a terra, outra para o ar, outra para o fogo e outra para a água; e 
mais uma para o arqui-elemento que envolvia todos os outros, para que Ele 
ouvisse e concedesse à alma cansada um lar junto de si quando ela 
finalmente deixasse esta vida. Quando repetiu o nome pela quinta vez, o 
vento cessou. Um silêncio respeitoso caiu sobre todo o lugar. Jim não se 
moveu. 

Foi então que um grande vulto negro sobrevoou o topo dos montes, a 
baixa altitude. Planando sobre o riacho com sua envergadura de dois metros 
e meio, as penas negras, mostrando o branco da parte inferior da asa, um 
visitante negro, silencioso, gracioso, livre, indiferente e frívolo. Voando na 
corrente de ar quente, o condor passou acima de Jim, uma sombra entre ele e 
as estrelas. Inclinou-se então para bombordo, voou para longe, passou a 
montanha seguinte e desapareceu. 

É o animal que simboliza nossa Família, ela havia dito. 
Uma ave carniceira, feia e enorme... mas nada voa como ela... 
Jim fitou-o e deixou escapar uma arfada de riso, incerteza e assombro. 

Ora vejam só, pensou ele. A brisa da noite começou a soprar novamente em 
direção ao galho da oliveira. A bandeira-nome se agitou. 

Jim apanhou o intercomunicador. 
— Kirk para Enterprise. 
— Spock falando. 
— Sr. Spock, envie alguém para a sala de transporte e teleporte-me a 

bordo. 
— Sim, capitão. - Houve uma pausa. Jim sentiu que Spock estava 

olhando ao redor na ponte, para ver se ninguém o ouvia, pois quando falou 
novamente seu tom de voz era baixo e confidencial. - Jim, você está bem? 

— Estou bem. - Jim olhou para o fio d'água, para a direção em que 



desaparecera o negro vulto e, pela primeira vez em muitos dias, sentiu-se 
verdadeiramente aliviado. O sentimento vinha com certo atraso, mas ele não 
se importou e o desfrutou. 

— Sr. Spock... não creio que haja lugares na galáxia onde sejamos 
necessários neste exato momento, estou certo? 

— Capitão - retornou a voz tranquila - as novas instruções de patrulha 
vindas da Frota Estelar, recebidas na última meia-hora, incluem duas 
rebeliões armadas, uma praga e uma greve do correio; vários desastres 
naturais atribuídos à Deidade e desastres não naturais atribuídos à 
inflação, acidente e quebra de diplomacia. Dezessete casos misteriosos de 
desaparecimento de pessoas, lugares e coisas, com ou sem pedidos de 
auxílio. Oito recém-descobertas espécies humanas, três das quais 
declararam intenção de unirem-se à Federação e à Frota Estelar e uma das 
quais anunciou que nos deixará em paz se lhe pagarmos tributo. E 
provavelmente a mais séria de todas: um predador escapou do zoológico da 
maior cidade de Arcturus VI e, na falta de sua presa natural, passou a 
comer os gatos de estimação das pessoas. Jim fez uma pausa. 

— Bem, Sr. Spock - disse ele, com muita seriedade. - Vamos levar pelo 
menos uma semana para resolver todos esses problemas. Acho melhor 
sairmos daqui e começarmos logo, não acha? 

— Sem dúvida alguma, capitão. Ativando teleportadores. 
O mundo se dissolveu num brilho dourado tremeluzente causado pelo 

efeito do transportador. 
A bandeira tremulou novamente, agitando uma palavra em letras negras, 

um nome ao vento, na forte caligrafia rihannsu. 
A luz das estrelas refletia-se nas águas tranqüilas. E uma pequena estrela 

lentamente deixou as outras, voando cada vez mais rápido, passou pelo 
crescente lunar e desapareceu na velha noite. 



 

Glossário Star Trek 
 
 
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados 

neste livro. Procuramos destacar os nomes próprios que têm alguma 
importância na trama e os termos técnicos mais frequentemente 
mencionados na série Jornada nas Estrelas. Os conceitos científicos 
deste Glossário fazem parte do universo ficcional da série, não 
devendo, portanto, serem confundidos com os conceitos científicos 
reais abordados no Glossário Cultural. 

 
 
 

ANDORIANO: Os andorianos são uma raça 
humanóide que habita o Sistema Epsilon Indi. Foi a terceira 
civilização inteligente contactada pelos exploradores terrestres. 
Devido ao elevado nível de cobalto em seu sangue têm pele azul e 
cabelos brancos. Possuem duas antenas na cabeça que funcionam 
como verdadeiros ouvidos. São guerreiros fortes, prepotentes e 
arrogantes. 

 
COMANDO DA FROTA ESTELAR: Localizado na São Francisco 

do século XXIII, onde as decisões mais importantes da Federação de 
Planetas são tomadas. 

 
DOBRA ESPACIAL Conceito físico que se utiliza das 

características métricas do espaço-tempo. Para ir de um ponto à 
outro de um mesmo espaço, em vez de percorrer todos os pontos 
entre eles, "dobra-se" o espaço, fazendo os dois pontos ficarem mais 
"próximos". Sua utilização para vencer distâncias interestelares foi 
proposta pelo cientista Zefram Edark Cochrane, um nativo de Alpha 
Centauri, e propiciou um avanço da exploração espacial, derrubando 
as barreiras das distâncias interestelares. Nos primórdios da era 
espacial do planeta Terra, em fins do século XX, a nave mais veloz 



construída na época atingia velocidades da ordem de 50.000 km/h. A 
essa velocidade, uma viagem até a estrela mais próxima - a centauri 
- teria demorado quase 100.000 anos! 

 
ESCUDO DEFLETOR: Uma barreira física invisível que suporta 

cargas (disparos e impactos) de altíssima intensidade Todos os 
escudos do sistema de defesa são ativados automaticamente por 
qualquer objeto em curso de colisão com a nave 

 
FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS: Organização política, 

econômica e social fundamentada no conceito da diversidade com 
diferentes mundos, espécies e culturas. Reconhece os direitos 
individuais de todos os seres à autodeterminação, o direito de 
escolher e seguir seu próprio destino. Seus membros não podem 
interferir com o desenvolvimento natural de qualquer cultura. Os 
planetas fundadores da Federação são: Terra, Vulcano, Tellar, Andor 
e Alpha Centauri. O Conselho da Federação de Planetas é o seu 
órgão de maior autoridade e constantemente avalia suas próprias 
decisões. O Conselho se autofiscaliza e se autogerencia. Fazem 
parte dele as mentes mais sábias da Federação, o que inclui 
diplomatas, educadores, dirigentes, cientistas e outros profissionais. 

 
FILOSOFIA DE SURAK: O planeta Vulcano passou, nos 

primórdios de sua história, por um período sangrento no qual 
diversas tribos digladiavam-se na busca da soberania do planeta. 
Surak, um filósofo, historiador e político, usando seu carisma e seus 
imensos poderes mentais, iniciou uma campanha para substituir as 
emoções pela lógica. Graças a essa filosofia, baseada na "disciplina 
lógica", é que os vulcanos conseguiram escapar à auto destruição e 
floresceram como uma das raças mais inteligentes, sábias e 
pacíficas do Universo. Os dissidentes que não aceitaram a filosofia 
de Surak, emigraram de Vulcano e acabaram fundando o Império 
Romulano. 

 
FROTA ESTELAR: Uma divisão de segurança e pesquisa da 

Federação que controla a navegação espacial. Frequentemente toma 
decisões no tocante ao bem-estar das civilizações. Apesar de ser 
taxada de braço militar da Federação, a Frota é controlada por leis 
muito rígidas como, por exemplo, a Primeira Diretriz, que proíbe a 
interferência física, política ou ideológica em outras civilizações. 

 
IMPÉRIO KLINGON: Constituído por vários planetas sob um 



regime violento e ditatorial dos klingons, uma raça de cultura 
militarista. A guerra é o conceito central da religião klingon - um 
complexo código de ritual, honra e crueldade - e tem suas bases 
firmadas na conquista de outros planetas. Seus objetivos se chocam 
diretamente com os interesses da Federação. Apesar disso nunca 
ocorreu uma guerra interestelar entre as duas organizações, graças 
ao Tratado de Paz Organiano, firmado pelas duas partes. Isso 
porém, não impediu freqüentes escaramuças com naves da Frota. 

 
KATRA: O "conhecimento" de uma pessoa, tudo que ela foi e 

sabia, para a filosofia vulcana. Deve ser transferida para uma pessoa 
de confiança no momento da morte para ser posteriormente 
depositada num dos pavilhões do complexo nas montanhas de Gol 
sob os cuidados dos Mestres do Kolinahr. 

 
PHASER Armamento básico da Frota Estelar que sobrepujou o 

antigo laser. É usado em armas portáteis para defesa pessoal, 
canhões de pequeno porte e em bancos de armazenamento de 
astronaves para ataque e defesa em manobras no espaço. 

 
PRIMEIRA DIRETRIZ: Afirma que o direito de cada espécie 

senciente de viver de acordo com a sua evolução cultural natural é 
inviolável. Ninguém da Frota Estelar pode interferir com o 
desenvolvimento da vida e cultura alienígena. Tal interferência inclui 
a introdução de conhecimento superior, força ou tecnologia para o 
mundo cuja sociedade é incapaz de usar tais vantagens de maneira 
sábia. Ninguém da Frota pode violar esta primeira diretriz, até 
mesmo para salvar sua vida ou sua nave, a menos que esteja 
atuando no caso de violação anterior ou contaminação acidental de 
tal cultura. Esta Diretriz tem precedência sobre quaisquer outras 
considerações e assume a mais alta obrigação moral. 

 

ROMULANOS: Acredita-se que 
sejam os descendentes dos separatistas vulcanos liderados por 
S'task que, contrários às idéias pacifistas de Surak e sua "disciplina 
lógica", deixaram Vulcano em busca de um novo mundo. 
Encontraram dois planetas, Cr’rihan e Cr’hauran, onde 



estabeleceram uma civilização baseada em um complexo código de 
coragem, honra e poder. Posteriormente esses planetas foram 
chamados de Romulus e Remus pela nave USS Carrizal após as 
primeiras tentativas de contato. Sendo uma cultura essencialmente 
militar e guerreira, começaram imediatamente uma violenta guerra 
com a Federação, que terminou com o Tratado de Alpha Trianguli, 
provavelmente o único tratado da história da Federação negociado 
inteiramente por computador. Os representantes dos dois lados 
nunca se conheceram. O Tratado estabeleceu a Zona Neutra, 
marcada e guardada por satélites de defesa e monitoramento de 
ambos os lados. 

 
TRANSPORTADOR: Um aparelho de teleportação que 

desmaterializa qualquer pessoa, "dissolvendo" sua estrutura atômica 
e materializando-a novamente em qualquer outra parte. 

 
TRICORDER: Aparelho portátil de múltiplas funções, misto de 

computador e sensor. Mede, analisa e arquiva uma infinidade de 
parâmetros. Existem várias versões, dependendo das 
especialidades: o tricorder médico tem suas funções voltadas para 
análise de órgãos internos de seres vivos; o de engenharia para 
análise de materiais e assim por diante. 



 

Glossário Cultural 
 
 
 
Este Glossário contém verbetes sobre diversos ramos do 

conhecimento humano. Objetiva não apenas uma compreensão de 
alguns termos usados neste livro, mas procura também servir de 
alicerce, estímulo e motivação para a ampliação e busca de novos 
conhecimentos. 

 
 
 
ANO-LUZ: Distância que a luz percorre, no vácuo, em um ano 

terrestre. Como a velocidade da luz é da ordem de 300.000 km/s, um 
ano-luz é da ordem de 10 metros (ou 10 trilhões de quilômetros). 
Rara distâncias interplanetárias é muito usado, também, o minuto-
luz, ou seja, a distância que a luz percorre em 1 minuto. O nosso Sol, 
por exemplo, dista da Terra 8 minutos-luz. 

 

 BRIDGE Jogo de cartas para quatro inventado por 
membros da colônia Inglesa de Constantinopla no fim do século XIX. 
Originalmente o atout (naipe dominante) era determinado pelo 
jogador que distribuía as cartas. Posteriormente, no auction bridge o 
atout era determinado pelo que mais apostasse Em 1926 ele 
assumiu sua forma final, o contract bridge, no qual o atout é 
determinado pelo leilão que os dois pares de jogadores efetuam 
antes das jogadas propriamente ditas. Esse jogo, muito praticado nos 
países anglo-saxônicos, é considerado, por alguns, como mais 
estimulante e difícil que o próprio xadrez. 

 



CORPO CALOSO: Estrutura do 
cérebro que liga o hemisfério direito ao esquerdo. É responsável pelo 
intenso trânsito de informações que circulam entre as duas "mentes" 
do homem: o lado esquerdo, racional, analítico e simbólico e o lado 
direito, intuitivo, sintético e analógico. 

 
CRIPTOANALISADOR: Equipamento informático que decifra 

mensagens em código. 
 

DNA: O DNA (ácido desoxirribonucléico) é 
constituído por uma molécula muito longa composta por ácido 
fosfórico ligado a um açúcar denominado "desoxirribose". A cada 
molécula de desoxirribose liga-se uma base nitrogenada que pode 
pertencer a um desses 4 tipos: Citosina (C), Guanina (G), Timina (T) 
e Adenina (A). Quando uma cadeia destas, formada por uma 
determinada seqüência, encontra-se num meio rico em seus 
componentes, induz a formação de outra cadeia de igual 
complexidade: a citosina atrai a guanina e a timina atrai a adenina. 
Decorrido um certo tempo, a seqüência original terá induzido a 
formação de outra molécula a ela associada cuja seqüência de bases 
lhe é complementar. Por exemplo, a seqüência: CCTGTA induz a 
formação da seqüência complementar GGACAT. Esta duas 
seqüências unidas, a rigor, é que formam o DNA completo. As duas 
cadeias complementares enrolam-se no espaço de maneira 
helicoidal formando longos filamentos. Sob a ação de certas 
substâncias a hélice dupla se abre como se fosse um zíper e cada 
uma das duas seqüência fica livre para recolher as moléculas 
adequadas que estejam nas vizinhanças, induzindo a formação da 
cadeia complementar. Onde tínhamos um filamento de DNA, agora 
temos dois. Essa coisa tão estupidamente simples é o que 
chamamos de VIDA! Essa propriedade que o DNA tem de se 



reproduzir facilita a vida dos engenheiros genéticos: mesmo 
dispondo de uma amostra microscópica de DNA, colocando-a no 
meio de cultura adequado conseguem, em pouco tempo, uma 
quantidade apreciável de suas cópias. Mas a grande importância dos 
ácidos nucléicos não está somente na habilidade que eles têm de 
produzir cópias de si mesmos. Eles induzem também a formação de 
outras moléculas complexas como as proteínas. O mecanismo é um 
pouco mais complicado e não cabe aqui detalhá-lo. O que importa é 
que toda a bioquímica de uma célula viva é ditada pelas informações 
contidas na seqüência de bases do DNA. Cada seqüência diferente 
induz a formação de uma proteína diferente: cada uma delas tem um 
significado! As características de cada ser vivo deste planeta (e, 
talvez, de muitos outros) são determinadas pelas seqüências de 
bases nos ácidos nucléicos contidos em suas células. A bactéria 
Escherichia coli, por exemplo, tem um DNA com 4,7 milhões de 
pares de bases em seu DNA. Já o camundongo (mus musculus) tem 
3 bilhões de pares de bases, superando o próprio homem, que tem, 
aproximadamente, 2,8 bilhões! A seqüência de códigos do DNA 
humano (genoma) já foi integralmente mapeada mas está muito 
longe de ser decifrada. Só para se ter uma idéia, se quiséssemos 
publicar a seqüência do nosso DNA numa linha do tipo: 
CCTGCATTAC...(com letras deste tamanho) ela deveria ter pelo 
menos 8 000 km de comprimento! 

 

DUANE, DIANE (1952 - ) Escritora norte-
americana casada com o famoso autor de fantasia Peter Morwood 
(1956 - ) com o qual colaborou em três livros. E bastante conhecida 
por seus livros de fantasia (séries Epic Tale of Five e Wizard). Na 
área de ficção científica produziu vários romances de sucesso 
ambientados no universo Star Trek: Meu Inimigo, Meu Aliado 
(volume 15 da coleção Star Trek da editora Aleph), O Mundo de 
Spock, The Romulans Way e Doctor’s Orders. 



HIDROPÔNICA: Cultivo de plantas fora do solo, em águas 
contendo substâncias químicas. 

 
ISÓTOPOS: Os átomos são constituídos por um núcleo que é um 

agrupamento de prótons (eletricamente positivos) e nêutrons, e por 
uma eletrosfera formada pelos elétrons (eletricamente negativos). As 
propriedades químicas dos elementos são determinadas pela 
eletrosfera e esta, por sua vez, pelo número de prótons existentes no 
núcleo. Assim sendo podemos ter átomos com as mesmas 
propriedades químicas (e portanto representativos de um mesmo 
elemento) mas que diferem por terem diferentes quantidades de 
nêutrons. Como eles estão em iguais (iso) posições (topos) na tabela 
periódica, são denominados isótopos. O elemento hidrogênio (H), por 
exemplo, pode ser representado por hidrogênio normal H¹ , Deutério 
H², e Deutério H³ , todos com um único próton em seu núcleo mas 
com 0, 1 e 2 nêutrons, respectivamente 

 
KAMIKAZE: Inspirados pelo código de honra samurai de auto-

sacrifício, os japoneses criaram , durante a II Guerra Mundial, uma 
força suicida de pilotos de avião: Kamikaze, "Vento Divino". 
Deliberadamente jogavam seus próprios aviões, carregados de 
explosivos, contra os alvos inimigos. 

 
PARSEC: Unidade de distância usada em Astronomia para 

indicar distâncias estelares e galácticas. Equivale à distância a que 
deve se encontrar um astro para apresentar uma paralaxe anual 
(aparente deslocamento máximo sobre o fundo de estrelas 
afastadas) de 1 segundo de arco. Um observador, nesse astro, veria 
a Terra e o Sol afastados, no máximo, de 1 segundo de arco. Um 
parsec corresponde a cerca de 3,26 anos-luz (mais de 30 trilhões de 
quilômetros). Parsec é a contração de "parallax in arc seconds". 

 
PRÆTOR; Na Antiga Roma, o prætor era um magistrado eleito 

anualmente para administrar a Justiça. Hierarquicamente situava-se 
logo abaixo do Cônsul. 

 
RÔMULO E REMO: Conta a lenda que Enéas, um dos filhos do 

rei Príamo de Tróia, fugiu para a Itália após a invasão de sua cidade 
pelos gregos. Entre seus descendentes houve uma vestal 
(sacerdotiza da deusa Vesta dos latinos) que, seduzida pelo deus 
Marte, deu à luz a dois gêmeos: Rômulo e Remo. Estes foram 
abandonados nos campos e acabaram sendo criados por uma loba. 



Ao crescerem resolveram fundar uma cidade da qual somente um 
seria o rei. Buscaram orientação nos augúrios e decidiram que 
aquele que visse maior número de aves antes da cerimônia seria o 
rei. Rômulo ganhou e, com um arado, traçou o sulco que delimitaria o 
perímetro da futura Roma. Remo, com inveja do irmão, desrespeitou 
a proibição de penetrar nos limites antes da consagração e foi morto 
pelo irmão que acabou se tomando o primeiro dos sete reis que 
Roma teve. 

 
TACHYONS: Partículas hipotéticas que se moveriam com 

velocidade superior à da luz no vácuo. 
 
XENOFOBIA: Em grego, xenos significa estrangeiro, estranho, ou 

hóspede. Em português, "xenofobia" significa aversão, medo, ódio 
por estrangeiros. 

 
 

O Glossário Cultural e o de Jornada nas Estrelas 
foram preparados com a colaboração de: 

Claudia Freitas, Paolo F Pugno, Ivo Luiz Heinz, 
Lilia Leal de Oliveira, Geórgia Robles, 

Luiz A. Navarro, Pierluigi Piazzi, Renato da Silva Oliveira, 
Christiano Nunes e Silvio Alexandre. 

 

 



 

MENSAGEM AOS PAIS E MESTRES 
 
A disseminação de microcomputadores pessoais em todas as áreas de 

atividades fez com que determinados conceitos e ferramentas de raciocínio, 
antes usados apenas pelos "cibernéticos", se tornassem familiares aos mais 
diferentes tipos de especialistas. 

Nos profissionais que estudam a mente humana (psiquiatras, 
neurologistas, psicólogos (?), psicanalistas (??), etc.) isso causou uma 
reviravolta em relação à maneira de encarar o cérebro. Essa revolução ainda 
está no começo mas já permitiu sedimentar determinados fatos 
importantíssimos, dos quais vamos destacar três: 

 
 
/- Inteligência se aprende 
Assim como o computador tem hardware (circuitos projetados na 

fabrica), firmware (programas pré-gravados, também, na fábrica) e software 
(programas adquiridos posteriormente), o cérebro humano, numa analogia 
grosseira porém interessante, teria elementos equivalentes. O hardware 
(estrutura neurológica) e o firmware (estrutura de instintos e 
comportamentos inatos) são herdados dos ancestrais. O software, porém, é 
adquirido durante a vida através do aprendizado. 

É indubitável que a inteligência de cada indivíduo tenha uma 
componente hereditária (algumas pessoas, por exemplo, processam mais 
rapidamente que outras, como se fossem micros turbinados) mas a parte 
adquirida pelo aprendizado é muito mais significativa e determinante. 

A nossa escola, infelizmente, não leva isso em consideração e, ao invés 
de contratar professores inteligentes para ensinar inteligência, utiliza 
medíocres mal remunerados para entupir a cabeça dos pobres estudantes 
com um amontoado de informações desconexas. Sabe-se que a erudição é 
fruto da memória enquanto que a cultura é fruto da inteligência. E a escola 
brasileira, infelizmente, só se preocupa, em demasia, com a erudição. 

 
 
//- A Inteligência é modular 
Estudando neurologicamente o cérebro humano detectou-se, nas 

chamadas funções superiores, a existência de sete módulos de 
processamento, funcionando em paralelo. 

Isso significa que podemos definir pelo menos sete tipos independentes 
de inteligência: 

1- Verbal - É a habilidade de lidar com palavras. Se considerarmos como 
analfabeto o indivíduo que não lê ou, mesmo sabendo ler, não consegue 



extrair informações da palavra escrita, podemos afirmar que, se o Brasil tiver 
150 milhões de habitantes, pelo menos 149 milhões são analfabetos! Em 
Buenos Aires, em compensação, há mais livrarias que no Brasil inteiro. E no 
Brasil há 15 vezes mais vídeo-locadoras que livrarias. 

2- Lógico-matemática - É a habilidade de lidar com concatenações 
lógicas, deduções, inferências e quantidades. Muito pouco desenvolvida pela 
escola brasileira, que se apóia ainda no modelo ibérico de privilegiar as 
"letras" em detrimento das "ciências exatas", é a que mais faz falta aos 
políticos, jornalistas e economistas, ou seja, aos que decidem e criticam o 
que fazer com a economia do país. 

3- Espacial - Quando pedimos uma informação nos Estados Unidos, é 
comum ouvirmos respostas do tipo "siga três quadras para o Norte, vire para 
Oeste e ande mais quatro". Aqui, ao pedir de sopetão para qualquer grupo de 
pessoas para que apontem para o Norte, a maioria aponta para cima! Faça a 
experiência. O jornal O Estado de São Paulo, durante meses publicou o 
mapa do céu com os pontos cardeais trocados! 

4- Musical - É a que permite criar e usufruir da música como meio de 
expressão e fonte de prazer. Quando nossa escola resolveu ensinar música, 
ao invés de despertar nos alunos a vontade de ouvir e criar, começou a 
ensinar, pasmem, solfejo! Felizmente a música surge espontânea no povo, 
independentemente dos que, a deturpam, e nisso nos destacamos 
mundialmente. 

5- Intra-Pessoal - É a inteligência da introspecção. É a que permite 
monitorar os próprios processos mentais. É a que usamos para "refletir" e 
nos vermos pensar. 

6- Inter-Pessoal - É a habilidade de se lidar com outras pessoas e grupos. 
Pessoas carismáticas tem esse tipo de inteligência bem desenvolvido. E 
indispensável, por exemplo, para se eleger para um cargo político. 
Infelizmente, não tem quase nenhuma utilidade para bem exercê-lo! 

7- Psico-Cinética - É desenvolvida através do esporte e das atividades 
manuais. O Pele, por exemplo, foi um gênio no uso desse tipo de 
inteligência. 

 
O que cada indivíduo herda, a rigor, não é a propensão a desenvolver um 

ou mais tipos de inteligência, mas sim uma maior ou menor intensidade de 
prazer ao exercer alguma atividade. 

As pessoas que herdam o prazer em ouvir e contar histórias, por 
exemplo, acabam desenvolvendo uma maior inteligência verbal. Os que 
sentem prazer em resolver enigmas e problemas acabam se tornando bons 
lógico-matemáticos (isso se a escola não estragar tudo traumatizando-os). 

 
 



///- Informação altera a estrutura do cérebro 
O computador tem uma capacidade de memória pré-estabelecida que vai 

sendo preenchida até a saturação. O cérebro humano, ao contrário, vai 
criando espaço para armazenamento das informações à medida que elas 
chegam! 

Para entender esse mecanismo basta lembrar que os neurônios do 
cérebro se interligam através das sinapses formando a chamada rede neural. 
As informações e habilidades que vão sendo adquiridas não se localizam em 
algum lugar em particular (como na memória de um computador) mas ficam 
armazenadas na própria estrutura geométrica dessa rede. O processo de 
aprendizado, então, só ocorre quando acontece uma alteração na topologia 
da rede neural, ou seja, quando se formam mais sinapses. 

Mas não basta ficar exposto à informação para alterar a rede e 
consequentemente aumentar a capacidade de processamento, a inteligência. 
Como não adianta nada freqüentar uma academia para ver os outros fazerem 
ginástica. O meio através do qual essa informação chega até nós é 
fundamental para determinar o grau de desenvolvimento da inteligência que 
ela causará. 

Os atos de ouvir rádio ou assistir TV, por exemplo causam 
desenvolvimentos diferentes. Adivinhe quem ganha? A rádio! 

Se pensarmos bem, isso não é surpreendente: ao ouvir rádio somos 
obrigados a imaginar, ou seja estamos exercitando o cérebro, estamos 
criando sinapses aumentando a complexidade da rede neural. A TV, ao 
contrário, imagina por nós. A informação chega mais precisa, mais 
mastigada, mais fácil, mas o grau de retenção é muito menor. 

Um pouco de meditação sobre esse fenômeno nos mostra que a 
ferramenta mais eficiente para desenvolver inteligência (mas não 
necessariamente para se informar) é o livro, se possível sem figuras! 

Sem entrar no mérito de outras técnicas sofisticadas para desenvolver 
tipos particulares de inteligência, o procedimento mais simples, mais 
imediato, mais barato é ler, ler, ler! 

Mas, pelo que vimos antes, ler com prazer. Ler mergulhando na história, 
fazendo uma viagem, sendo capturado pelo livro. Ler tão absorto e 
envolvido a ponto de esquecer que está lendo. 

A função da escola deveria ser, então, não a de simplesmente ensinar a 
ler mas, principalmente, estimular a descoberta do prazer da leitura. 

O pseudo-academicismo e o chauvinismo da escola, porém, fazem com 
que as primeiras leituras sejam textos obsoletos e pernósticos, os chamados 
clássicos. Ou então uma Literatura Infantil produzida e escolhida com base 
em critérios muito mais comerciais do que pedagógicos. Como resultado, as 
crianças criam um verdadeiro ódio pela leitura, uma ojeriza que carregarão 
pelo resto da vida. 



Quando defendemos a adoção do livro, O PORTAL DO TEMPO (da 
série Jornada nas Estrelas) como leitura escolar, levantamos uma celeuma 
xenófoba entre os puristas. Onde já se viu, adotar um seriado de ficção 
cientifica como leitura escolar? E, ainda por cima, americano! 

A idéia, entretanto, é a de se transformar a TV em aliada da leitura, 
fornecendo rostos e cenários para quem ainda não foi treinado no ato de 
imaginar, para tornar o mais suave possível o primeiro degrau de uma longa 
escada. E a escolha da ficção científica foi para compensar a falta de prazer 
pela ciência, infelizmente tão comum em nosso ensino. 

 
Que se curta o Sr. Spock hoje para que se possa curtir o Dom 

Casmurro amanhã! 
 
Pierluigi Piazzi - professor de Física do Anglo Vestibulares de SP, 

professor de Teoria Geral dos Sistemas e Cibernética da PUC-COGEAE, 
professor de Técnicas Avançadas de Processamento e Inteligência Artificial 
na Universidade Santa Cecília de Santos. 
 


