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No Império Romulano existem aqueles cuja nobreza é legítima e 
incontestável. 

O comandante S’Talon é um deles e, ao ser enviado numa missão 
suicida contra a Federação, defronta-se com o capitão Kirk e sua tripulação. 

Tem início, então, um jogo de xadrez espacial, de espera, angústia e 
perigo. 

O computador da Enterprise, entretanto, ao invés de ajudar, passa a 
apresentar defeitos na programação que seriam cômicos se não 
colocassem em risco a vida de todos a bordo. 

Kirk, Spock e McCoy precisam desfazer a traiçoeira teia de intrigas 
tecida pelos romulanos e tentar manter a todo custo a paz na Galáxia. 
 
 
Ao longo deste livro aparecem termos e personagens com os quais o leitor pode não 
estar familiarizado. 
Por isso, colocamos nas páginas iniciais uma apresentação dos principais 
personagens e, no final, dois glossários: um relativo aos termos da série Jornada 
nas Estrelas e outro relativo a Cultura Geral. 
Talvez fosse conveniente lê-los em primeiro lugar para não interromper a leitura do 
romance 
quando aparecer a referência numerada a uma dessas palavras. 
 

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

 
USS. ENTERPRISE NCC — 1701 
A United Space Ship Enterprise, uma astronave da classe Constitution foi 
lançada em 2188. Sob o comando do capitão James T. Kirk ficou famosa 
em toda a galáxia, tornando-se símbolo da Frota Estelar. Viajam à bordo da 



nave 430 pessoas, sendo 43 oficiais e 387 tripulantes. Com 
aproximadamente um terço de membros femininos. Sua velocidade de 
cruzeiro é feita em dobra espacial seis — 216 vezes a velocidade da luz (c). 
A de emergência é feita em dobra oito — 512 vezes a velocidade da luz (c). 
Tem 400 torpedos de fóton e três bancos de phasers, com enorme poder de 
fogo. Todo sistema de propulsão e armazenamento de energia é alimentado 
por cristais de dilithium. Casco composto por titânio e alumínio transparente. 
Tem 302 metros de comprimento, 140 m de diâmetro, 71 m de altura e 21 
andares. 
 

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

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



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

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

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

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

Alferes Pavel Andreievich CHECOV, navegador da Enterprise Um 
russo que freqüentemente se admira pela ingenuidade dos seus ancestrais 
soviéticos, que alegavam ter inventado e descoberto quase tudo no 
universo. É jovial, impulsivo e de espírito alegre. 
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A atmosfera era pesada e escura, intoxicante, com o perfume 

excessivamente doce de flores exóticas. Um lampião projetava sua luz 
fumarenta pela sala, mas não chegava a iluminar os cantos na escuridão. 
Tapeçarias intrincadas cobriam as paredes: sombrias cenas de caça cheias de 
montadas gritando, cores berrantes de estandartes ao vento, armas antigas e 
terra batida, manchada com o abundante sangue da presa. 

Móveis revestidos de couro, de aspecto bárbaro, com sua elegância 
pesada, a despeito do entalhe na madeira e incrustações, enchiam aquele 
aposento como uma coleção de animais pré-históricos. A porta estava num 
batente amplo, de madeira, esculpido na forma de animais fantásticos em 
carreira, onde cada criatura engolia a cauda da que ia à frente, numa corrida 
predatória sem fim. O piso de tacos de madeira preta, brilhava, muito 
encerado, gasto pela passagem de muitos pés. Refletia tudo com a distorção 
de uma poça d'água. Havia ornamentos aqui e ali: uma taça de vinho, muito 
transparente, um grande círculo de sabres dependurado na parede como uma 
roda de muitos raios e um grande número de esculturas incrustadas com 
gemas. 

Fruto de saques, considerou S’Talon. Esta não era a sala de um 
guerreiro. De um dragão, talvez, sentado em cima de seu tesouro. Sim, um 
dragão, pensou de novo, olhando nos olhos do Prætor. 

O Prætor sentava-se na poltrona maior. Era um romulano forte, de 
aspecto, agradável, cujas feições leoninas já se abatiam debaixo do peso de 
toda uma vida devotada a vícios. O cabelo prateado emoldurava-lhe o rosto 
em cachos curtos, elegantes. As mãos, carregadas de jóias, pousavam nas 
cabeças de lagarto abaixadas, esculpidas na madeira preta. Recostava-se na 
poltrona, mas não estava relaxado. S’Talon observou a mão do Prætor 
fechar-se em torno de um entalhe. A garra do dragão estava em posição, 
pronta para o ataque. Involuntariamente, preparou-se para um golpe. 

— ... e assim, S’Talon, foste escolhido. 
Tal como imaginara. De novo, fora-lhe concedida graciosamente uma 

oportunidade para morrer. 
— É a oportunidade de toda uma vida. — A cobiça rebrilhava nos olhos 

semicerrados. — Se servires bem ao Império, ele te servirá. Os riscos são 
elevados, S’Talon, mas as recompensas são grandes. Vai, com as bênçãos do 
Imperador. 

— Bem que vou precisar — disse S’Talon, enquanto a voz desagradável 



do Prætor desaparecia no escuro. 
— Sinto-me honrado, meu Prætor — disse ele, rigidamente. 
O Prætor inclinou a cabeça, enquanto o outro o cumprimentava, saindo 

da sala. Sorriu com seus botões, bem sabendo da raiva contida do 
Comandante. S’Talon era uma verdadeira dor de cabeça para ele. Para ser 
franco, não podia suportar aquele homem. A nobreza lhe dava raiva, 
deixava-o duplamente irritado, porque neste caso, a nobreza era legítima. 
Porém, a oportunidade sobe à superfície como o óleo na água. Descobrira a 
solução para mais de um problema com a missão de S’Talon. Era uma coisa 
necessária e profundamente perigosa. Se, por algum milagre, o outro 
sobrevivesse, a reputação já superdesenvolvida de S’Talon cresceria ainda 
mais... mas ele não sairia vivo. No entanto, nunca se deveria deixá-lo 
executar uma tarefa tão importante sem supervisão. Era demasiado 
inteligente para ser previsível. 

O fraco ruído de uma maçaneta lembrou ao Prætor qual o assunto 
imediato. 

— Entra, sobrinho — disse em direção às sombras, e um jovem alto e 
magro apareceu por detrás de uma tapeçaria. A despeito do corte elegante da 
túnica, e do estilo com que a usava, havia uma expressão perigosa ao redor 
de sua boca, um desfrute da agressão, como a fuinha atrás das galinhas. Deu 
um sorriso forçado. 

— O velho S’Talon estava com raiva suficiente para arrancar uma 
cabeça a dentadas — foi seu comentário. 

— Toma cuidado para que não seja a tua! — retrucou o Pra;tor. — 
Nunca é sábio provocar alguém para o combate quando se está em 
inferioridade de forças. Te estou enviando junto com S’Talon só para 
observar, não para provocar uma insurreição. Não me dirijas esse olhar 
malicioso. De fato, terás mais poder do que sabes usar... caso contrário, 
estarás morto. 

— Não eu, meu tio. O destino sorri para mim. 
— Continuará a sorrir apenas se cumprires as minhas ordens. Tua 

vigilância sobre S’Talon deve ser minuciosa. Ele saberá que está sendo 
espionado. Não cometas nenhum erro. Se não tiveres cuidado, ele vai te 
dependurar pelos polegares! 

— Ele que tente! 
— Eu também gostaria de ver tal coisa — resmungou o Prætor. 
— Como, meu tio? 
— Humm, eu disse que ele seria louco se tentasse. Tu és, afinal, meu 

sobrinho. Entretanto, continua o fato de que, dada provocação suficiente, ele 
certamente vai tentar e, com toda probabilidade, conseguirá. 



— Nunca! Minha posição... 
— Tua posição é de pequena importância, no espaço. Uma vez que 

estejas sob o comando de S’Talon, teus relacionamentos políticos não 
poderão proteger-te. Tecnicamente, tua vida estará nas mãos dele. Se tens 
apego à vida, deveras seguir minhas ordens! 

O Prætor observou o sobrinho digerir esta desagradável informação. 
Acenou a mão na direção do tio, como que afastando as tenebrosas profecias 
do Prætor. 

— Voltarei com a cabeça de S’Talon e com sua glória... 
— Não! S’Talon pode ser antiquado e exageradamente gentil, mas nunca 

deve ser subestimado. Tem um olho perspicaz para traições, e uma das 
folhas de serviço mais invejadas de todo o Império. Mas ele é famoso por 
seu espírito independente. Se S’Talon se desviar do curso que lhe 
determinei, quero ficar sabendo. 

— Mas, tio, ouvi-o amaldiçoar teu nome. Por certo seria melhor que ele 
sofresse um acidente... enfim, enquanto verificasse uma unidade de 
propulsão... 

— Chega dessa conversa fiada. S’Talon é, ao menos, uma variável 
conhecida. Vais relatar tudo o que ele fizer; eis tudo. Não percas esta 
oportunidade, Livius. Se falhares, não será a cólera do Comandante que terás 
que enfrentar, apesar de que, nesta altura, desejarias que assim fosse. 

A voz do Prætor endureceu, e seus olhos ficaram implacáveis, graníticos. 
A cor fugiu do rosto do rapaz, enquanto cruzava um braço sobre o peito, 
fazendo a saudação romulana. 

— Sim meu Prætor, será como ordenastes. 
— Esperemos que sim — confirmou o Prætor, calorosamente. 

 
*** 

A Centurião levantou-se, enquanto S’Talon saía da sala de audiências do 
Prætor. Ela notou o fogo negro de seus olhos, e os músculos tensos do 
pescoço. A raiva crepitava em cada um de seus movimentos. 

— A nave nos espera, Comandante... — ela começou a falar, mas 
S’Talon foi-se pelo saguão mal iluminado, sem dar resposta. Cobria o piso 
assoalhado em longas passadas, a raivosa precisão de sua marcha ecoando 
pelo corredor. A Centurião teve que correr para acompanhar seu passo. 
Trechos de um monólogo furioso, que ele lançava por sobre o ombro, 
ressoavam em seus ouvidos como um "finale" de há muito esperado. 

— ... suicídio! ... Se tivesse ouvido os avisos, mas não!... grande o 
bastante para que ele se preocupasse! ... só quando perdeu sua favorita é que 
ouviu conselhos! E agora quer que eu comande um destacamento para a 



morte certa... pela glória! Logo, logo, estaremos todos mortos! 
O rosnado foi gradualmente abaixando até um murmúrio grave, 

enquanto o Comandante se aproximava dos portões do palácio. Devolveu a 
saudação do guarda com uma selvageria muda e sem diminuir o passo. A 
Centurião seguiu-o conturbada. Enquanto S’Talon passava reto pelo 
aerocarro estacionado, ela suspirou. Teria que voltar mais tarde, para buscá-
lo. 

Eles se foram, por ruas sinuosas, e ela tentou não pensar em como a 
cidade estava vazia. O pior já tinha atingido a capital e seus portões há muito 
que foram fechados, a população evacuada. Os que ficaram já não tinham 
esperança. Diziam os rumores que o Prætor não saía de seu palácio por medo 
deles. 

Ao longo das ruas, só as casas observavam sua passagem, com janelas 
vazias. Onde outrora a luz suave dos painéis solares brilhara, havia 
escuridão. A cidade estava oca, como uma grande harpa com as cordas 
removidas. Sua moldura de madeira era capaz apenas de uma promessa... de 
melodias uma vez tocadas, ou daquelas que viriam. Sem a vibração da vida, 
era só uma triste relíquia. A Centurião sentiu que estava sendo observada por 
um esqueleto, sorrindo com os maxilares , e órbitas sem olhos, seguindo-a 
com uma certeza de profecia. Estremeceu e caminhou mais perto de S’Talon. 

Cruzaram uma rua calçada de pedras, nos limites de um bairro 
residencial antigo. As árvores estavam muito crescidas por sobre a rua, a 
folhagem azul-esverdeada bem desenvolvida. As casas eram de pedra 
fundida em formas puras e simples. Refletiam a simplicidade de uma moda 
de viver à antiga que desaparecia rapidamente, sob o jugo da avareza, que 
era a política do Prætor. A morte do ideal austero do guerreiro era lamentada 
não só por aqueles que se lembravam dele em seu auge, mas pelos jovens, 
que buscavam algo com que se identificar. Só em oficiais do calibre de 
S’Talon aquele ideal ainda vivia, e restavam poucos como ele. 

A Centurião estava profundamente imersa em meditações quando 
S’Talon parou tão abruptamente que quase se chocou contra ele. Reprovando 
a si mesma pela falta de atenção, ficou nas pontas dos pés, para olhar por 
sobre os ombros de S’Talon. A causa de seu quase-desastre continuava, 
imperturbável, atrás de uma cerca viva. Estava aparando-a, mas enquanto 
S’Talon se mantinha num respeitoso silêncio, ele interrompeu o trabalho 
para olhar para seu observador com um olhar míope. Surgiu um lento 
sorriso, em suas feições patrícias. 

— S’Talon, meu rapaz! 
S’Talon bateu os calcanhares e fez uma pequena mesura de saudação. A 

Centurião, apesar de um pouco surpresa de ouvir alguém se dirigir a seu 



superior de maneira tão informal, curvou-se também. 
— Bem, bem. Já faz muito tempo. O que te traz aqui? 
— Francamente, senhor, estou com raiva, e procuro algum alívio para 

minhas emoções através do exercício, para ser seguido, eu espero, pela 
estabilidade da lógica. Apesar de que sabia que residias neste bairro, tinha 
certeza que tivesses partido, com todos os outros. 

— Para quê? Sou um velho. O que tenho a temer? Nem mesmo a morte. 
Ela nunca foi minha amiga. Se fosse, eu teria morrido a serviço de meu 
povo, ao invés de desperdiçar meus dias como um vegetal inconsciente. Não, 
não tenho razão para partir. — O velho observou o rosto de S’Talon. — 
Entra, meu rapaz. Meus olhos não são mais como antes. 

Enquanto S’Talon se aproximava, as sobrancelhas brancas e inclinadas 
do velho juntaram-se num franzido. 

— Disseste que estavas com raiva, S’Talon, e vejo que falavas a 
verdade. A raiva está estampada em teu rosto. Qual é a causa, se é que posso 
perguntar? 

S’Talon franziu o cenho ainda mais, mas não respondeu, e o velho riu-se 
um pouco. 

— Aquele idiota do Prætor. 
A raiva de S’Talon foi interrompida pelo alarme. — Senhor, vigia tuas 

palavras! Tu, dentre todos, devias saber disso. 
— Como te disse, S’Talon, não tenho mais motivo para ter medo. Perdi 

tudo, exceto a vida, pela qual tenho pouca consideração. — Interrompeu o 
protesto de S’Talon com um gesto da mão. — Suponho que foste escolhido 
para resolver este nosso problema? 

— Problema, senhor? — Não só estava proibido de falar de sua missão, 
mas o Prætor tinha espiões nos lugares mais obscuros. Não podia permitir 
que o respeito que tinha por aquele homem provocasse comentários 
imprudentes. 

— Não tenta jogar comigo. — O orgulho brilhou por um momento nos 
olhos embaçados, mostrando a força de vontade que havia no velho. — Mas, 
suponho que devas fazê-lo, assim como eu. Talvez tenha sido o destino 
quem te trouxe até aqui hoje. Sei de tua posição na armada. O 
desenvolvimento de tua carreira tem-me interessado. O Império foi minha 
responsabilidade por um bom número de anos. — Sorriu ironicamente. — 
Os velhos hábitos não morrem facilmente. Mantive-me informado sobre 
certos assuntos-chave, e acompanhei as ações dos que tinham maior chance 
de afetar o destino do Império. 

— Então, por que me escolheram? — perguntou S’Talon, amargurado. 
— Porque és um bastião da antiga ordem. Nisto, és único. Torna-te um 



símbolo e um obstáculo. É óbvio que o Prætor gostaria de ver-te afastado, 
mas de uma tal forma que te transformes num mártir da causa dele e não 
num estandarte para a rebelião. — O velho interrompeu-se, ao notar a clara 
demonstração de desagrado nos olhos de S’Talon. — Ora, quem deve vigiar 
as ações dele? É inevitável que tu serás o peão do Prætor, mas mesmo ele 
não percebe o papel que desempenharás nos acontecimentos que estão para 
vir. Ele cometeu um erro. Mesmo que entenda a tua competência militar, faz 
pouca idéia de tua flexibilidade ou da profundidade de tua lealdade... àquilo 
que consideras digno dela. Quanto a isto, tenho uma vantagem sobre ele, 
mas afinal, nós dois somos os únicos da espécie. 

— Me fazes um cumprimento verdadeiramente extravagante, senhor. 
— Bobagem. Não foi minha intenção. Meramente queria afirmar um 

fato. Percebo outros fatos também. Mesmo que meus olhos estejam fracos, 
minha mente está clara, mais clara do que nunca. Estamos nos defrontando 
com a destruição. Sei disso e se meu julgamento de tua qualidade estiver 
certo, tu também o sabes. Tu serás a chave. Por vezes, a vida de um grande 
animal depende inteiramente da capacidade de seu menor membro continuar 
forte na adversidade. Não posso dizer-te como agir, que caminho tomar ou 
que métodos empregar, mas o seguinte, posso dizer-te: não receies seguir os 
ditames de teu instinto, e não deixes teu orgulho ficar no caminho do bom 
julgamento. Já fui culpado destes dois pecados, de modo que falo com a voz 
da experiência. 

— Se isso aconteceu, senhor, eu nunca percebi. 
— Estás sendo bondoso para com um velho, S’Talon, mas és 

singularmente impensado. Quem é essa exótica criatura esperando tão 
pacientemente atrás de ti? 

S’Talon virou e então afastou-se para um lado. — Minha Centurião, 
senhor. Centurião, este é o Comandante Supremo da Armada, Tiercellus. 

A Centurião ia prestar continência, mas a voz de Tiercellus interrompeu-
a. 

— Não quero nada disso, minha querida. Estou reformado há muito 
tempo e nem me lembro como deveria retribuir tua cortesia. S’Talon não 
mencionou, mas estou certo de que tens um nome. 

— Chamo-me S’Tarleya, senhor. 
— Muito bem. Se o trabalho de S’Talon vai ser difícil, o teu será ainda 

pior. Deves impedir que o ladrão entre. Ele já tem inimigos que querem a 
vida dele, por inveja ou porque coloca em risco a influência política deles. 
Sua posição como bode expiatório - sim, pois é esse o nome que devemos 
dar-lhe - vai torná-lo duplamente vulnerável. Deves mantê-lo vivo. 

No tom de autoridade de Tiercellus, S’Tarleya viu transparecer o 



Comandante Supremo. Não se tratava de nenhum frágil velhinho, mas de um 
oficial superior, que lhe ordenava proteger a vida de S’Talon. Ela 
empertigou-se, aceitando não só a confiança do ancião, mas também o medo 
do qual ela já fugira antes. 

— A vida dele é a minha — disse S’Tarleya calmamente. 
— Sim; isso basta — replicou Tiercellus. O antigo juramento de lealdade 

com que S’Tarleya respondeu pareceu agradá-lo. 
A expressão dos olhos escuros de S’Talon era indecifrável, enquanto 

estudava a Centurião e seu antigo Comandante. Tinha a sensação de que 
estava perdendo alguma coisa. Aqueles dois estavam tomados de uma 
compreensão que ficava para além das palavras. Mas as palavras eram aquilo 
com que deveria lidar. A estimativa de Tiercellus sobre a situação era 
assustadoramente certa. 

— Tuas palavras não me animaram em nada. São frágeis cordas lançadas 
de um homem perdido para outro, incapazes de suportar o peso de qualquer 
um dos dois. 

— Quão certo estás, S’Talon, mas minhas palavras são tudo o que tenho 
a oferecer, avisos lançados a um vento forte. — Sorriu. — Não me 
surpreenderia vê-las lançadas de volta em minha face. Mas estou grato pela 
oportunidade de me arriscar a pronunciá-las. Eis tudo o que tenho agora: 
minha experiência. Pequena contribuição para a causa, uma resistência 
simbólica a uma morte que digo da boca para fora que é bem-vinda. Somos 
criaturas bem complexas, não é mesmo? 

S’Talon concordou. 
— Tão complexas que não conseguimos lidar com questões simples — 

foi a resposta. 
Tiercellus ergueu a sobrancelha numa pergunta não-pronunciada. 
— Vida e morte. Nossas vidas resumem-se nisso, mas nossa capacidade 

para ignorar tanto uma quanto a outra é surpreendente. Nós as disfarçamos 
com o ritual e a filosofia, para evitarmos ter que encará-las mas, no fim, são 
os únicos assuntos que vale a pena considerar. 

— S’Talon, estás falando como um velho! Essa deveria ser minha 
prerrogativa, não tua. 

— Devo confessar que sinto-me, realmente, um velho. 
— O peso do comando. No entanto, não te livrarias dele nem por toda a 

riqueza do Império. 
Um pouco da amargura sumiu dos olhos de S’Talon, quando viu que 

Tiercellus entendia. 
— Percebo que assim é. Eu faria o mesmo, no teu lugar. Mas há ocasiões 

em que temos que ceder. Olhando para trás, acredito que ter que reconhecer 



isso foi o momento mais difícil de minha vida. 
— Devo desistir, então? Abandonar o caminho dos romulanos? 
— Nunca. Mas... pode chegar o momento em que apenas teu 

entendimento não será o suficiente. Em tais momentos, a ajuda vem das 
fontes mais improváveis. 

— E devo esperar por ela, também? 
— Se não o fizeres, então não és mais o homem que eu conheci; se ficas-

te com medo de pensar por ti mesmo, então estamos mesmo perdidos. Todos 
os meus anos de experiência militar dizem-me que te tornaste o fulcro sobre 
o qual gira o Império. Vida ou morte - tu mesmo disseste. Acredito que tuas 
ações determinarão o destino de Romulus e suas colônias. 

— Peso demais para colocar nas mãos de um só homem. 
— S’Talon, faço isso somente porque acredito que podes suportá-lo e 

porque é imperioso que entendas a grandeza que teus gestos assumirão. 
Tiercellus levantou a cabeça orgulhoso, a coragem da ave de rapina 

romulana em cada um de seus traços. 
— Sou romulano. Dei minha vida a serviço do Império. Eu não devo 

sobreviver, mas o Império, sim. Ele precisa renascer, com uma glória ainda 
maior. S’Talon, não creio que nos encontraremos de novo. Quer vivas ou 
morras, que seja com a honra digna de uma nobre raça. Adeus! 

A saudação que Tiercellus previamente recusara, executava agora com a 
elegância de uma longa prática. Em suas mãos, uma bênção, dom nascido do 
antigo respeito entre os guerreiros. Enquanto S’Talon devolvia a saudação, a 
tristeza cercou seu coração como uma insidiosa neblina. 

— Adeus! 
A Centurião também saudou o velho, ali em seu jardim, como uma 

estátua em memória de tempos passados e seguiu seu Comandante pela rua, 
rememorando a entrevista um tanto inusitada. Mesmo que pouco pudesse 
compreender daquilo, sabia que testemunhara um compromisso aberto. No 
Império Romulano, isto nunca acontecia. O subterfúgio e a dissimulação 
constituíam um verdadeiro estilo de vida. Declarar abertamente os próprios 
motivos era inaudito, se bem que, refletiu S’Tarleya, poderia ter sido parte, 
outrora, daquela tradição que S’Talon e Tiercellus conheciam tão bem. De 
qualquer modo, não conseguia relembrar exatamente de suas palavras. Não 
queria relembrar. Na entrada de um parque fechado, S’Talon voltou-se para 
a subordinada. 

— Não vou demorar, Centurião... — ele começou a falar, mas ela o 
interrompeu. 

— Comandante, tenho sido tua ajudante de ordens há muitos anos. Com 
certeza, vais aceitar minha ajuda, agora. Nunca haverá hora mais 



desesperada que esta. 
— Sim. Têm havido certos sinais, se bem que o Conselho deu-se muito 

trabalho para minimizar o perigo. 
— Então, é de conhecimento geral? 
— Não. Mesmo em meio à nossa tripulação, só uns poucos adivinharam 

a verdade. Tenho estado pouco à vontade, já faz algum tempo, mas como 
minhas reações foram instintivas, emocionais, coloquei-as de lado. Até 
agora. 

— Tiercellus foi bem claro, não foi? 
— Sim. No momento em que ele falou do perigo iminente, tive certeza 

de que suas palavras eram verdadeiras. 
S’Talon concordou com ela. 
— Tuas opiniões coincidem tão exatamente com as minhas que devo 

reconhecer tua verdade ou inverter meu próprio julgamento. Seus instintos se 
mostraram corretos, Centurião. Neste conflito, poderão ser de grande 
utilidade. Sugiro que lhes dês ouvidos. 

— Acredito que todos nós teremos que usar todas as armas ao nosso 
alcance. 

S’Talon suspirou. 
— É uma armadilha, mas devemos nos acostumar e isso me enfurece. 

Não posso pedir-te que me acompanhes para a morte certa... 
— Nem precisa pedir. Sabes, senhor, que irei... receba ou não a ordem. 

Um traço de insurreição transpareceu nas palavras da Centurião e S’Talon 
sorriu, de leve. 

— Parece que não há esperança, não há meio de derrotar esse monstro. 
No entanto, vamos tentar... e procuraremos todos os meios para sobreviver. 
Vou precisar de tua ajuda. 

— Claro, Comandante. — E acrescentou, bem baixinho, — Não posso 
fazer de outro modo. 

— Você é meu braço direito, Centurião — disse ele, observando seu 
cabelo negro. 

— Vou deixar-te na paz deste lugar. Quando estiveres pronto... a Raptor 
já foi preparada. Leva combustível adicional. 

— É suicídio, Centurião. Isso eu posso te dizer, nada mais. 
— A morte é preferível à vida sem propósito, ou sem esperança — ela 

respondeu, num tom distante. 
— Não abraces a morte com tanto fervor — ele advertiu. — Daqui a 

pouco voltarei à nave. Entrementes, faze teus próprios preparativos, mas 
certifica-te, Centurião, de que ninguém suspeite da natureza deste vôo. 

— Meu voto é obedecer — respondeu, saudando seu Comandante. 



S’Talon respondeu com um calor que raramente sentia para com seus 
oficiais. Lealdade era um dom raramente oferecido. Ele, melhor que 
ninguém, conhecia o seu valor. Tiercellus provocara S’Tarleya para trair 
abertamente um compromisso que estivera expressando silenciosamente por 
muitos anos. Agora, colocara a vida dele acima de sua própria. Ela era uma 
excelente oficial, brilhante mesmo. Pela primeira vez, ocorreu a S’Talon que 
ela já deveria ter sido promovida ao comando de sua própria nave. Imaginou 
se o desagrado que o Pra;tor sentia por ele estaria impedindo o caminho dela. 
Talvez, se voltassem, devesse providenciar uma transferência para ela, para 
algum posto onde os vínculos políticos do Comandante estivessem mais de 
acordo com os ideais do Prætor. Mas, por hora, sentia muita gratidão por ela. 
Depois de Tiercellus, ela era a pessoa mais honrada que conhecera. 
Observou a Centurião enquanto se afastava por uma alameda. Quando virou 
uma esquina e desapareceu de sua vista, um vulto escuro deslizou por trás de 
um dos troncos e seguiu-a. Espiões. Espiões por todos os lugares - mas esse 
estava muito longe para ter ouvido a conversa. A verdadeira sombra dele 
com certeza estava esperando atrás de uma outra árvore. 

S’Talon sentou-se pesadamente. Os ombros encolhidos sob o peso de 
seus pensamentos. Não queria morrer. Era ilógico ansiar pela vida sob tais 
circunstâncias. Mesmo que, por algum milagre, tivessem sucesso, a dor que 
os esperava seria mais do que estava pronto para enfrentar. Cercado por 
todos os lados por traição e fingimento, espionado e usado - estava cansado 
de tudo isso. E agora, essa missão desesperada. Mesmo que o Império 
sobrevivesse, levava a tripulação à destruição certa. Rebelou-se. Os que 
serviam com ele eram o melhor que o Império tinha a oferecer. Morreriam 
para que o Prætor e os de sua laia pudessem sobreviver, para construir um 
outro Império, mais egoísta e mentiroso que o último, sucessão após 
sucessão de parasitas mimados alimentando-se do esforço dos outros. 
Esfregou a testa, sabendo estar certo, sabendo também que cumpriria a 
missão o melhor que pudesse. Havia também vidas de inocentes em jogo e 
se salvasse uma só delas, seria o bastante. Honra era uma coisa difícil de 
respeitar. 



 

DOIS 
 
 
A nave estelar Enterprise zumbia com sua atividade, enquanto deslizava 

pelas amplidões silenciosas do espaço. Os suaves sons eletrônicos de suas 
operações de rotina eram uma companhia consoladora para as quatrocentos e 
trinta pessoas que compunham sua tripulação. O zumbir perpétuo de seus 
motores era parte tão estável de suas vidas que tinham dificuldade em 
aperceber-se dele, mas o Capitão James Kirk sempre tinha consciência do 
poder que comandava. Todos os dias forçava-se a lembrar do potencial 
destrutivo ao alcance de seus dedos e as conseqüências galácticas de um 
erro, um só passo em falso. Havia uma pequeníssima distância entre usar a 
Enterprise como instrumento de paz e exploração ou como um sofisticado 
engenho de destruição. Comandá-la era semelhante a controlar a si mesmo. 
Dependia de seu senso de prioridade e rígida autodisciplina. Mesmo que 
sentisse raiva, frustração ou pânico, não podia dar-se ao luxo de ceder a eles. 
De alguma maneira, a vida era severamente delimitada, mas deliciava-se 
com os desafios que lhe trazia, as chances de chegar a outros planetas e 
outras mentes, criando um vínculo de entendimento e respeito. Havia 
ocasiões, porém, em que os meandros burocráticos dos regulamentos e 
registros transformavam o desafio num trabalho pesado. Acabava de assinar 
um relatório, parte da infinita carga de papelada que a Frota Estelar exigia e 
acionou o controle do computador na sua poltrona de comando: 

 
Diário de Bordo  
Data estelar: 3125.3 
 
A Enterprise está em patrulha perto da Zona Neutra Romulana, depois 

de uma licença de uma semana na Base Estelar Oito. A tripulação está 
descansada e alerta, mas estamos com um defeito no computador que está 
prejudicando nossas operações. O consultor de programação de 
computadores na Base Estelar Oito estava acamado com uma forte gripe e 
portanto, incapacitado para ajudar o Sr. Spock com os reparos. O defeito 
não foi considerado sério o bastante para impedir o bom desempenho da 
Enterprise, especialmente com os rumores de agitação dentro do Império 
Romulano. Entretanto, estou preocupado com nossa capacidade de 
enfrentar uma emergência, com o computador em seu estado atual. Quanto 
às ordens da Frota Estelar, agora estamos nos deslocando ao longo da 



fronteira da Zona Neutra. 
 
— Gravado, querido — entoou o computador em sua aveludada voz 

feminina. 
Kirk piscou. 
— Computador, de agora em diante você vai responder da maneira mais 

breve possível. 
— Não posso fazer de outro jeito. Correção e precisão são a base de 

minha programação... querido. 
A voz do computador era baixa, um sussurro. 
Kirk suspirou e recostou-se na poltrona. Não podia vencer esta parada. 

Desde que o computador fora reformado em Cygnet XIV precisava lidar 
com uma máquina caprichosa e sujeita a ataques de mau humor. Os técnicos 
de Cygnet tinham uma invejável reputação de habilidade mecânica e 
genialidade quase intuitiva no diagnóstico de problemas tecnológicos, 
especialmente em circuitos ou programação de computadores. Também eram 
renomados por seu senso de humor. Uma equipe de manutenção super-
zelosa achou que faltava personalidade ao computador da Enterprise e 
alterou sua programação, revelando um conjunto inteiramente novo de 
capacidades, embaraçosas para Kirk e totalmente intoleráveis para o Oficial 
de Ciências e especialista em computadores, Sr. Spock. 

A alteração foi descoberta momentos depois de a Enterprise deixar o 
planeta. Spock programara o computador com uma série de problemas 
destinados a testar a precisão do trabalho dos técnicos de Cygnet. As luzes 
piscando no painel de instrumentos indicavam que os problemas estavam 
sendo resolvidos com a costumeira eficiência do computador e, em instantes, 
começou a surgir uma lista de respostas na tela. Spock conferiu-as 
rapidamente assim que surgiam e, ao fim da seqüência, fez um imperceptível 
aceno com cabeça, em aprovação. 

— Computações completadas no teste 7157032A — disse o computador. 
Mas sua voz estava completamente diferente. A voz precisa e mecânica fora 
substituída por uma ardente feminilidade. Spock teve tamanha surpresa que 
calou-se. O computador aproveitou esta oportunidade para inserir um 
comentário: 

— Poderia ao menos dizer "obrigado" — falou, em tom de reprovação. 
— Não tenho o hábito de agradecer a uma máquina — foi a resposta que 

Spock conseguiu articular. 
O computador deu um muxoxo desdenhoso. 
— Pois esse é um hábito que você deveria mudar. 
— Não estou precisando de nenhuma lição de cortesia. 



— Não estou precisando de nenhuma lição de cortesia — arremedou o 
computador, com voz de menina mal-educada. — Ha! 

Spock tentou vários ajustes que aparentemente não fizeram a menor 
diferença no tipo de resposta do computador. A preocupação rapidamente 
estava substituindo a pequena contrariedade. Testa enrugada, afastou-se do 
console. 

— Capitão, acredito que o computador tem uma séria desregulagem. 
— Isso parece pouco provável, Spock. Os técnicos de Cygnet... 
— ... são dos melhores da Federação — terminou Spock. — Mesmo 

assim, creio que vai concordar comigo. 
O Capitão apertou o botão do computador em sua poltrona de comando. 
— Computador! 
— Oi, docinho! 
Kirk olhou incrédulo para seu Imediato e foi logo falando: — Compile 

uma lista detalhada das alterações e modificações feitas na recente reforma 
do computador. 

— Claro, meu amor — respondeu o computador, em seu tom mais 
quente e suave. 

— Reconheço, Spock: ele está com um problema. 
Tendo certeza a respeito do defeito, Kirk não esperou pela resposta do 

computador antes de chamar o Supervisor de Computadores de Cygnet. Os 
imensos olhos azul-cinza de Belisanna expressavam uma desconcertada 
inocência. 

— Defeito? Capitão Kirk, garanto-lhe que os computadores da 
Enterprise estão na mais perfeita ordem. Eu mesma dirigi os trabalhos. 

— No entanto, Supervisora, há um defeito. 
— Por favor, explique. 
O Comandante Spock deu um passo à frente. 
— O computador tem se comportado muito ilogicamente. Responde com 

epítetos carinhosos, mostra nítida preferência por certos membros da 
tripulação, especialmente o Capitão Kirk. Tem demonstrado uma tendência à 
distração. Dá risadas. 

O tom de voz em que Spock disse a última frase foi sepulcral. 
— Sim e daí? 
— Obviamente o computador tem algum sério defeito — voltou a falar 

Spock. 
— Não, não, Sr. Spock, Capitão - receio que vocês não estejam 

entendendo. Por favor, aceitem minhas desculpas, em nome de meu pessoal. 
Eu mesma autorizei as modificações, já que não alteravam as operações do 
computador. Os membros mais jovens de minha equipe de manutenção 



acharam que o seu computador era... para dizer delicadamente... tedioso. 
Criaram uma personalidade para ele e alteraram sua programação, de modo 
que expressasse esta personalidade. Esperava-se que as modificações 
passassem praticamente despercebidas. 

Spock levantou a sobrancelha. 
— De fato! 
— Despercebidas — murmurou o Capitão, sem acreditar no que estava 

ouvindo. Limpou a garganta. — Você programou o computador com uma 
personalidade. 

— Correto, Capitão — a voz suave de Belisanna estava surpresa. 
— E as reações dele estão baseadas nessa personalidade. 
— Sim, Capitão. 
— Quanto tempo vai levar para consertar isso? 
— Consertar? Devolver o computador às suas condições originais? É um 

processo demorado. Talvez três semanas. Mas, por que o senhor desejaria 
isso? Sua eficiência não será prejudicada. 

— Mas distrai a atenção. Perturba. Se houvesse alguma maneira de 
controlar suas... eu até hesito em usar a palavra: emoções. 

O riso de Belisanna revoluteou pela ponte de comando. 
— Lamento, Capitão, lamento mesmo, mas o senhor precisa admitir que 

é divertido. 
Os olhos dela tinham um brilho brincalhão. 
— Eu — disse Spock, sem querer repetindo as palavras da Rainha 

Vitória, — não estou me divertindo nada. Francamente, Supervisora, estou 
surpreso com sua falta de disciplina. Um computador é um instrumento 
delicado, complexo e dispendioso e não um brinquedo de crianças. 

— Senhor Spock, sou uma técnica de computador de primeira classe. 
Orgulho-me de meu trabalho, mas não vejo razão alguma para que um 
computador seja chato. Capitão, garanto-lhe que não posso enxergar maneira 
alguma pela qual as modificações possam obstruir suas operações. Peço 
desculpas por elas, já que as considera tão perturbadoras. Terei o máximo 
prazer em reprogramar o computador para o senhor... imediatamente, se 
quiser. 

— Infelizmente, não temos tempo. Obrigado, Supervisora... pela 
explicação — replicou Kirk, a voz desaparecendo, à medida que a imagem 
de Belisanna desvanecia da tela. Olhou para Spock, um pouco à esquerda da 
poltrona. Os olhos do vulcano brilhavam como aço preto. Davam ampla 
evidência de sua reação às explicações. — Bem, Spock? 

— Humm. Muito embora deplore a atitude impensada com que a 
Supervisora encara seu trabalho, sou forçado a admitir que ela é competente 



no ramo. O computador certamente não está funcionando de acordo com as 
especificações da Frota Estelar. Porém, no seu presente estado, creio que não 
representa nenhuma ameaça à Enterprise — exceto por criar embaraços à 
tripulação. 

— E ao Capitão — acrescentou Kirk. — Spock, não há mesmo nada que 
possamos fazer? 

— Não sem uma ampla reprogramação. Porém, continuarei a investigar 
qual a extensão do problema. Eu também tenho sérias objeções. 

— Pelo menos, não estou sozinho. Estava começando a pensar que 
estava sendo demasiadamente rigoroso. 

— Nestas circunstâncias, creio que nem seja possível ser 
demasiadamente rigoroso. 

Kirk deu um olhar surpreso para o Imediato, que este ignorou. O humor 
da frase do vulcano fez com que virasse o rosto para o outro lado, 
escondendo uma risadinha. Se as reações do computador o perturbavam, 
devia ser muito pior para Spock, dedicado como era à superioridade da 
lógica sobre a emoção. Fazer o computador reagir a partir da lógica de sua 
programação, com conotações emocionais era, por certo, provocar os limites 
do controle de Spock. 

Estiveram envolvidos com uma missão difícil (*) e só quando atingiram 
a Base Estelar Oito para uma licença já de há muito merecida é que houve 
oportunidade para reprogramação. O Comodoro Yang recebeu seu pedido de 
suspensão da missão com uma boa risada. 

*Tomorrow is Yesterday (Amanhã é Ontem) - N.d.A. 
 
— Ora, Jim, é melhor assumir esse namoro! Yang riu mais ainda da 

reação no rosto de Kirk. 
— Olhe, Jim, ela não é perigosa - só embaraçosa. Precisamos da sua 

nave. Vai dar-se por vencido por causa de uma mulher? 
— Essa mulher é minha nave! Além do mais é tão... afetuosa — 

respondeu Kirk, sem saber mais o que dizer. O rosto do Comodoro estava 
impassível. 

— Pelo que sei, chama-o de "querido". 
— Comodoro, pouco importa como ela me chama! Mas importo-me com 

a segurança de minha nave! Até agora, a situação tem apenas incomodado - 
é até divertido - mas e se ficar perigosa? 

— Como? 
O Capitão ia começar a responder, mas não teve chance. 
— Escute, Jim, acha que eu lhe pediria para cumprir uma missão se 

soubesse que a nave não tinha segurança? Você saiu-se gloriosamente em 



sua última missão e não foi nada fácil. Li os relatórios. Acho que isso vai 
deixar sua consciência tranqüila. 

— Não, não deixa. Vamos dizer que é uma intuição, uma sensação - até 
mesmo uma premonição. Passamos por aquela última missão. O computador 
não nos atrapalhou, mas também não ajudou. Só o fator perturbação... 

— Jim, tenho toda confiança no seu discernimento, mas também tenho 
que aceitar a opinião dos especialistas. E você não pode dizer que isso está 
destruindo a sua credibilidade junto à tripulação. Eles podem rir às 
escondidas, mas vão segui-lo pelo meio de um cinturão de asteróides sem 
perguntar nada - e você bem sabe disso! Além do mais, acha que a Frota 
Estelar enviaria uma nave que não estivesse nas mais perfeitas condições? 

Sentindo muito bem a urgência do Comando da Frota Estelar, Kirk 
encarou o Comodoro. 

— Vai depender do que estiver em jogo. 
— Foi-me garantido pela Supervisora Técnica de Cygnet que as 

modificações não são perigosas. 
— E se houver uma emergência? Uma fração de segundo pode fazer a 

diferença entre vida e morte. Quer arriscar-se com uma incógnita? Há 
quatrocentos e trinta pessoas a bordo da Enterprise. 

A voz de Kirk estava persuasiva, os olhos castanhos exprimindo 
sinceridade e, por um momento, o Comodoro hesitou. 

— Sabe quais são as chances disto evoluir para uma situação perigosa? 
Kirk teve o impulso de lhe dizer, até a décima casa decimal. 

— Não, Jim. Precisamos demais de sua nave, agora. Precisamos de seu 
conhecimento especializado da psicologia tática romulana. 

— Os romulanos... pensei que tinham ficado quietos nos últimos tempos. 
— E estão. Pelo menos do nosso lado da Zona Neutra. Mas durante os 

últimos seis meses os comerciantes têm ouvido notícias de agitação dentro 
do Império Romulano. Um homem disse que estavam reagindo como uma 
colméia pronta para enxamear. Quando lhe perguntei se sabia o que estava 
acontecendo, respondeu que não sabia, não queria saber e pouco se 
importava, mas se fôssemos espertos, não iríamos lá xeretar. Ele mesmo 
estava indo para locais mais calmos e minha impressão geral é que muitos 
comerciantes e mercenários estão fazendo a mesma coisa. 

— Como a Enterprise se encaixa em tudo isso? 
— Por causa de seu conhecimento único, a Enterprise foi escolhida para 

investigar. 
— Era o que eu temia. Nós é que vamos "xeretar" por lá? 
— Precisamos. Precisamos estar preparados. Caso o pior aconteça. 
— Será que a Frota Estelar considerou que a nossa intromissão pode 



provocar o pior? 
Kirk pôde perceber, pela expressão do Comodoro, que essa idéia lhe 

ocorrera, mas era forçado a cumprir as diretrizes oficiais. 
— Comodoro, foi o senhor que requisitou a Enterprise? 
— Sim, sugeri o seu nome, sim. 
— Por que? 
— Como eu disse, você é que tinha mais experiência com os romulanos 

do que qualquer outro... e, francamente, você é quem está mais apto a 
impedir uma guerra do que a começar uma, considerando os seus feitos do 
passado. Jim, esta situação é perigosa. Concordo com a Frota Estelar de que 
precisamos saber o que se passa, mas estamos nos equilibrando nessa Zona 
Neutra como numa corda bamba, de dia para dia. Nem os romulanos nem a 
Federação podem enfrentar uma guerra. Significaria o fim de ambos os 
lados, com os klingons apanhando os pedaços que sobrarem. Você foi minha 
melhor alternativa para sugerir uma operação de inteligência e ainda manter 
o equilíbrio. 

Kirk foi inesperadamente comovido pela confiança que Yang tinha nele. 
Fez uma rápida mas penetrante reavaliação do Comandante da Base Estelar. 
O homem irradiava competência e bom humor, mas por debaixo o Capitão 
percebia uma surpreendente força de vontade. Yang Li não era um oficial 
burocrático, sonhando com a linha de frente, lá do seu gabinete. Estava 
seguindo a carreira que sempre desejara. Era óbvio que considerava a Base 
Estelar Oito um bastião da paz. 

— Jim, você precisa ir para lá e descobrir o que está acontecendo! 
— Não está querendo nos enviar além da Zona Neutra! 
— Não, não. Tem ordem para patrulhar as fronteiras e captar toda 

informação que puder. Isso inclui interrogar todos os comerciantes e naves 
de passagem que possa encontrar. A situação é intrigante - os romulanos 
parecem estar num estado de sítio criado por eles mesmos. Percebe porque 
preciso de você, porque não posso lhe dar tempo para reparar um defeito 
menor como esse do computador. Além do mais, Connors é o único com o 
conhecimento técnico para fazer o trabalho - e está de cama, gripado. 

Kirk desistiu. 
— Está muito bem, senhor. Vamos fazer o melhor que pudermos. 

Obrigado, senhor. 
Deixou o escritório do Comodoro sentindo-se pouco à vontade, 

frustrado. Enquanto saía pela porta, ouviu Yang cantarolando a abertura de 
uma odiosa canção popular intitulada "Amor à Tarde". Resmungou. 

Spock recebeu as últimas notícias resignado. Kirk invejou sua aceitação 
filosófica do inevitável, desejando poder fazer o mesmo. Depois notou um 



sinal de receio nos olhos de Spock e lembrou-se que estoicismo e indiferença 
não são a mesma coisa. Por outro lado, o problema romulano não tornava a 
vida fácil, com o defeito do computador. Kirk girou a poltrona para o posto 
do computador, onde seu Imediato estava consultando a tela com sua 
concentração característica. A luz azul refletia em seu cabelo e dava um tom 
estranho às suas fortes feições vulcanas. Chekov, mãos cruzadas nas costas, 
olhava sobre o ombro de Spock. Kirk levantou-se e foi colocar-se atrás de 
Chekov. 

— Alguma novidade, Sr. Spock? 
— Nada, senhor, um tanto inusitado. 
— Mas não inesperado. 
Spock olhou para ele, um tanto surpreso, mas declinou de comentar a 

frase do Capitão. 
— No entanto — retomou — não há resíduos microscópicos de 

combustível na região. Sabemos que os romulanos às vezes entram no 
espaço da Federação usando seu dispositivo de invisibilidade. Embora não 
possam ser vistos enquanto o dispositivo está funcionando, o resíduo de 
combustível pode agora ser detectado, para determinar sua origem. Fica na 
região por algum tempo. Mas não há absolutamente nada. 

— Então os romulanos não cruzaram a Zona Neutra recentemente — 
concluiu Chekov. 

— Correto, oficial. Nem têm feito patrulhas. Nossos sensores têm 
precisão de dois mil ponto três cinco seis quilômetros além da largura dela. 
Ademais, nenhum comerciante, contrabandista ou espião tem passado na 
região. Esta seção da Zona Neutra está deserta. 

— Isso confirma a informação do Comodoro Yang — disse Kirk. — 
Tenente Uhura, chame o Doutor McCoy e o Sr. Scott para uma reunião na 
sala dois. Você também e o Sr. Spock, Chekov e Sulu. 

A voz de Uhura surgiu pelo intercom. 
— Sr. Scott e Doutor McCoy: reunião com o Capitão na sala dois. 
O Capitão foi para o turboelevador, os oficiais atrás dele. Os postos do 

leme, computador e navegação foram silenciosamente ocupados por 
substitutos. 

— O senhor acha que eles vão atacar? — perguntou Chekov. 
— Convés três — disse Kirk e olhou bem para o navegador. — Não 

sabemos. Esse é o problema: não sabemos. 
Entraram na sala de reuniões pouco depois do Médico-Chefe e 

Engenheiro-Chefe, Doutor Leonard McCoy e Tenente-Comandante 
Montgomery Scott. 

— Cavalheiros — cumprimentou-os o Capitão, assim que sentaram-se. 



— Como sabem, a Enterprise recebeu ordens para patrulhar a Zona Neutra. 
O que os senhores não sabem é que a Federação tem razão para suspeitar que 
uma grande convulsão está acontecendo dentro do Império Romulano. Os 
relatórios dos últimos meses indicam que os romulanos se isolaram 
completamente. Temos ordens para patrulhar a região, interrogando todos os 
comerciantes ou naves de passagem. Estamos aqui como observadores. Mas 
não quero esconder o perigo. Estamos no escuro. Não sabemos o que há lá 
fora. 

— O Comando da Frota Estelar tem alguma idéia? — perguntou 
Chekov. 

— A opinião oficial parece ser que os romulanos estão reunindo suas 
forças para atacar a Federação. 

Houve um momento de silêncio e choque, tão profundo que o ruído dos 
motores da nave era claramente percebido. Lembrava seu "alter ego" como 
nave militar. 

— Se houver alguma evidência... — começou Sulu. 
— Não, de fato; apenas rumores. Foi por isso que a Enterprise foi 

solicitada a investigar. 
— Todos sabemos que o Conselho da Federação tem uma tendência a 

exagerar - eles não estariam se precipitando? — foi a vez de Scotty 
perguntar. 

— Mas existe um elemento agressivo — comentou Spock. 
— Eu diria que falcões e pombas estão par a par. Os romulanos, com 

certeza, estão fazendo alguma coisa. O Comodoro Yang está preocupado -o 
bastante para requisitar especificamente a Enterprise para esta missão 
porque tivemos mais experiência com os romulanos do que qualquer outra 
nave. 

— Jim, há uma chance de que eles estejam realmente armando alguma 
espécie de ofensiva? Mal consigo aceitar que eles se arriscariam a uma 
guerra total. 

— Doutor, os romulanos são uma raça violenta e guerreira e o seu senso 
de disciplina serve a seus fins militaristas. Seu único desejo é a expansão do 
Império. A recente aliança Romulana-Klingon pode ter-lhes dado o impulso 
de que precisavam para atacar a Federação. 

A voz de Spock era seca, mal enunciando uma probabilidade que 
ninguém queria encarar. Kirk franziu a testa, os lábios comprimidos, 
concentrado. 

— Acho que essa possibilidade é o que o Conselho da Federação teme. 
Mas... de algum modo, parece errado. 

Fez uma pausa, ponderando seus pensamentos. 



— Se os romulanos estivessem armando uma ofensiva total contra a 
Federação, tentariam tomar-nos inteiramente de surpresa. Mas já 
despertaram nossa curiosidade... e não parecem estar se importando. Há 
também os klingons. Os romulanos parecem ter se afastado deles, também. 
Eles podem ser aliados, mas um não confia no outro. Uma ofensiva contra a 
Federação simplesmente não faz sentido. 

— Permitiria aos klingons um grau despropositado de liberdade — 
reconheceu Spock. 

— É quase como se estivessem assustados. Deve haver alguma outra 
razão... Scotty. De acordo com os relatórios da inteligência, os romulanos 
não têm feito comércio fora de seu Império. Por quanto tempo mais eles 
podem continuar a operar sua armada, com o combustível que estimamos 
que tenham? 

— Não muito. Não mais que um ano solar. Claro, os klingons poderiam 
abastecê-los, o que faria muita diferença. 

— Spock, estime o tempo que o Império Romulano pode sobreviver sem 
contato com o exterior. 

— Presumindo ajuda dos klingons e se conservarem combustível e 
suprimentos ao máximo... aproximadamente 2,35 anos solares. Não é um 
povo muito rico. 

— E se não economizassem? Se, por exemplo, estivessem armando uma 
ofensiva em grande escala? 

— Então adotaram um curso de ação muito insensato. Não podem 
sustentar um embate militar prolongado. Sua única esperança seria esmagar 
a Federação de imediato. E já perderam o elemento surpresa. 

— Exatamente. 
— Tudo se resume, provavelmente, a algum distúrbio interno - alegou 

McCoy. 
— Evidentemente, Doutor. E as escolhas são limitadas... O assobio do 

intercom interrompeu a frase de Spock. 
— Capitão. — Era a voz de Uhura, com urgência. - Há uma nave 

romulana diretamente à nossa frente - do nosso lado da Zona Neutra! 
— Parece que os romulanos nos descobriram — comentou McCoy. 
— Estou a caminho, - respondeu Kirk. - Alerta vermelho! 
 



 

TRÊS 
 
 
Kirk entrou na ponte a tempo de ver a dourada Ave de Rapina romulana 

desaparecendo da tela. 
— Situação atual — solicitou rapidamente, enquanto Spock ia para seu 

posto do computador e Chekov e Sulu pulavam para suas poltronas. 
— O romulano apareceu diretamente em nossa trajetória. Não fez 

nenhum movimento hostil, mas não quer responder às nossas tentativas de 
contato. A nave manteve posição diretamente à nossa frente e desapareceu 
assim que o senhor chegou — informou Uhura. 

— Ativaram o dispositivo de invisibilidade. Senhor Chekov, plote o 
curso estimado a partir da direção em que estavam apontados. Descobriu 
alguma coisa, Spock? 

— Nada, Capitão. De acordo com nossos sensores, a nave romulana não 
existe. O dispositivo Kelley ainda não detectou resíduo de combustível. 

— Curso estimado quatro, dois, zero, sete, marca cinco. Phasers 
armados e prontos, senhor. Angulo máximo de dispersão? 

— Não... ele ainda não fez nada, só desapareceu. Vamos esperar. Se for 
muito longe, poderemos detectar seu resíduo de combustível e segui-lo - e 
talvez nos dê algumas respostas. Tenente Uhura, informe ao Comando da 
Frota Estelar que uma nave romulana foi avistada do lado da Federação da 
Zona Neutra. Informe, também, que ainda não fez movimentos hostis e que 
continuamos a monitorar a situação. 

— Sim, senhor. 
Os elegantes dedos morenos de Uhura acionaram o painel de 

comunicações o mais depressa possível, devido à urgência de sua 
mensagem. 
 

*** 
S’Talon estava na ponte de sua nave. Mesmo com a invisibilidade ligada, 

ainda podia ver a nave da Federação. Ela flutuava no espaço, os motores 
estendendo-se como grandes asas. Muito de seu poder residia ali. A 
destruição de um deles deixá-la-ia fora de ação - isto é, depois de seus 
escudos serem destruídos. Se fosse necessário agir, aqueles seriam os seus 
alvos. 

— Comandante. 
S’Talon olhou para seu navegador. 



— Sim, Argelian. 
— Identifiquei a nave, Comandante. É a Enterprise. 
— Kirk? Argelian confirmou. 
S’Talon não conseguia esconder o fogo de seus olhos. Kirk! Ah, 

enfrentar aquele homem em combate! Ansiava por medir suas forças com o 
humano que por duas vezes vencera o Império, uma vez em ação militar* e 
uma vez numa batalha verbal**. Vencer Kirk... seria um triunfo militar para 
excitar o oficial de linha mais blasé. Suas fantasias chegaram logo a um fim, 
quando recordou-se de sua missão. Kirk não poderia ser facilmente 
enganado. As reações dele nem sempre eram previsíveis... sabia-se que por 
vezes, desrespeitava a política da Federação. S’Talon concluiu que sua 
missão seria mais difícil do que antecipara. 

* Balance of Terror (O Equilíbrio do Terror) - N.d.A. 
** The Enterprise Accident (O Incidente Enterprise) - N.d.A. 
 
— Argelian, observe a Enterprise com um cuidado todo especial. Não 

creio que Kirk vá iniciar um ataque imediato, mas ele parece ter uma 
inclinação para o inesperado. Avisar-me-ás imediatamente sobre qualquer 
mudança, qualquer coisa incomum. 

— Sim, Comandante. 
— Comandante, a Enterprise está tentando contato conosco — interveio 

o Oficial de Comunicações da Raptor. 
— Não responda. — S’Talon considerou por um momento e 

acrescentou, — Podes captar a transmissão sem perturbar a invisibilidade, 
S’Teer? 

— Creio que sim. 
Inclinou a cabeça, tentando captar a fraca transmissão filtrada através da 

tela defensiva da Raptor. S’Talon sabia que se arriscava, ao dar ordem para 
monitorar a transmissão, mas a presença de Kirk o desequilibrara. Queria 
saber, desesperadamente, o que estava pensando o Capitão da Enterprise. 

— Exigem saber o que estamos fazendo aqui — respondeu S’Teer. — 
Querem saber porque violamos a Zona Neutra e ordenam que deixemos 
imediatamente o espaço da Federação. 

— Aceitaram o desafio — murmurou S’Talon. 
— Agora perguntam se estamos à deriva. Insistem que respondamos, 

afirmando que se nossa entrada no espaço da Federação é acidental, não 
precisamos temer represálias. A mensagem termina com um ultimato: se não 
partirmos imediatamente, serão forçados a considerar nossa presença como 
um ato de guerra, a menos que possamos convencê-los de nossa 
incapacidade para nos deslocarmos. 



— Muito bem, S’Teer. 
— Mas que covardes! — disse Argelian, com desprezo — Uma das 

naves do Império, na mesma situação, não teria perdido tempo com conversa 
mole. Já teria explodido o invasor. 

— Tu os subestimas, Argelian - especialmente este aqui. Já recordei-te 
que ele nos derrotou em duas ocasiões? 

Argelian calou-se, mas descontente, com as feições contrafeitas. A 
reação dele era sintomática da crescente inquietação em meio aos tripulantes. 
A maioria era jovem e este jogo de espera, jogado por S’Talon, estava dando 
nos nervos deles. Havia pouca glória no que estavam tentando fazer -mesmo 
que tivessem sucesso, só o Prætor saberia e ele não demonstraria gratidão. 
S’Talon tinha poucas ilusões sobre seu superior. Sabia que o Prætor 
reclamaria para si qualquer crédito e mandaria os que soubessem da história 
para qualquer confim do espaço... se tivessem sorte. 

— Vamos esperar, Argelian. Com isso, poderemos fazer Kirk acreditar 
que realmente estamos à deriva. Um elemento de surpresa que nunca 
poderíamos dispensar. 

— Em pouco tempo, não poderemos mais sustentar a invisibilidade. 
— Mesmo assim... esperaremos. 

 
*** 

A tripulação da Enterprise também esperava. Os minutos escoavam, 
cada um aumentando a tensão do desconhecido. Os dedos de Kirk 
tamborilavam silenciosamente no braço da poltrona. Uhura mastigava sua 
caneta. Por fim, a voz do Capitão quebrou a tensão. 

— Spock? 
Este reagiu e ajustou os controles de seu console. 
— Só um momento, Capitão. 
Conferiu a tela do computador e ajustou os controles de novo. O vinco 

entre suas sobrancelhas inclinadas aprofundou-se. 
— Spock? — a voz de Kirk estava ficando impaciente. 
— Os sensores não detectam nenhum resíduo de combustível nas 

vizinhanças, exceto o nosso. 
— Então ele não se moveu. Ficou sentado, ali mesmo. Kirk recostou-se e 

ficou olhando para o espaço. 
— Será ele um abutre, ou um bode-expiatório? — considerou consigo 

mesmo, em voz baixa. As estrelas não responderam à sua pergunta e o 
silêncio estendeu-se, enquanto ponderava a situação. 

— Leme, inverta o curso. Vamos tentar fazer com que nos sigam. 
— Sim, senhor. 



— Fator dobra um — disse Kirk, enquanto a Enterprise afastava-se de 
seu oponente romulano. 
 

*** 
— Eles fogem, Comandante! Como presas frente à matilha, fogem das 

garras da morte! 
— Teu triunfo é prematuro, Argelian. Esqueces de que é a Enterprise. 

Kirk não foge... disso temos bastante prova. Não, ele está tentando atrair-nos 
para uma perseguição. Ficaremos aqui, esperando seu retorno. 

— Vamos desativar a invisibilidade? Já consumiu muita energia... 
— Não; ficaremos invisíveis. Ele quer que indiquemos nossa posição, 

mas eu é que vou escolher o momento de nosso confronto. 
— Sim, Comandante. — A voz de Argelian destilava veneno. — Posso 

perguntar, senhor, que justificativa pretendes usar para explicar a decisão de 
não perseguir a nave inimiga? 

— Não, tu não podes. 
Os ombros de S’Talon enrijeceram, mas ele não tirou os olhos da 

Enterprise. 
— Teu dever, Tenente, é obedecer. 
—  Meu dever, Comandante, é para com o Império. 
— Podes servir melhor ao Império por tua obediência. Isso é tudo, 

Tenente. Tens sorte por eu tolerar esta discussão. Continuarás a monitorar o 
alienígena. 

— Entendido, Comandante. 
A voz contrariada do Tenente espelhava a rebelião em seus olhos 

escuros. S’Talon sentia a raiva nas suas costas, como uma onda crescendo 
devagar. Mesmo sabendo que a maior parte da tripulação compartilhava dos 
sentimentos de Argelian, não tinha liberdade para revelar a natureza da 
missão para eles. Que pensem que tinha enlouquecido. Depois, se por algum 
acidente, fossem capturados, a Federação poderia ser convencida de que 
todo o acontecido foi um erro, uma aventura impensada liderada por um 
louco. Sorriu perante a ironia de sua posição, tão divertida quanto perigosa. 
A Federação faria todos os esforços para prevenir uma guerra. Sabia disso. 
Com sorte, sua tripulação poderia ser considerada como vítima de um gesto 
tresloucado. E nada revelariam, porque nada sabiam. Muito satisfatório. 

Meio escondido por detrás do painel de comunicação, Livius observava 
o diálogo entre o Comandante e o Navegador. Apoiava-se negligentemente 
sobre o console, brincando com os controles. A raiva que se acumulava 
contra S’Talon era genuína, mas fora devidamente enfrentada. Uma cutucada 
aqui e ali faria maravilhas para minar a autoridade e tinha muita prática no 



exercício desta técnica. Seus olhos maliciosos encontraram os do Capitão e 
sorriu, voltando inocentemente ao trabalho. 

— Mas que fuinha! — murmurou S’Talon. Sabia bem que o sobrinho do 
Prætor estava a bordo da Raptor como espião e que cada palavra daquele 
diálogo fora memorizada em benefício daquele velho dragão. Só saber disso 
já o deixava nervoso. Nem por um momento o Prætor esquecia de seus 
interesses. Com o Império em risco, ainda brincava de gato e rato. 

— Comandante! 
A voz grave da sua Centurião tirou-o da meditação. Levantou os olhos 

para a tela e mal suprimiu um sorriso. Os olhos brilhavam de triunfo. 
— A Enterprise está de volta. 
— Obrigado, Centurião. Como previsto. 

 
*** 

Spock continuava inclinado sobre os sensores, os dedos sensíveis 
fazendo ajustes delicados. As medidas eram usáveis, mas flutuantes, como se 
a energia fosse desviada a intervalos. Não conseguia localizar um curto-
circuito ou defeito mecânico. A tela lançava uma luz azul sobre seu rosto, 
fazendo-o piscar. 

— Algum sinal de sermos seguidos, Sr. Sulu? A voz de Kirk continha 
pouca esperança. 

— Não, senhor. Se ele está nos seguindo, ainda usa o dispositivo de 
invisibilidade. 

— Spock? 
— Ele não nos seguiu. Já nos movemos o suficiente para os sensores 

detectarem traços de combustível. Parece não haver nada. 
— Parece? — perguntou Kirk, surpreso. Spock normalmente não 

hesitava. 
— Os instrumentos estão indicando flutuações. Não posso fazer medidas 

precisas. Entretanto, há uma probabilidade de 98,37 por cento de que elas 
estejam certas. 

— Flutuações? Mas o que está acontecendo com esses instrumentos? 
— Ignoro, Capitão. A dificuldade parece envolver uma interrupção na 

força, mas não pude localizar a origem. Atualmente, o problema é pequeno, 
mas deverá ser corrigido na primeira oportunidade. 

— Está bem, Spock. Providencie. 
Kirk voltou a encostar-se na poltrona. Os olhos se estreitaram. 
— Voltar ao curso anterior. Avante, fator dobra um. 
— Curso plotado e traçado, senhor — respondeu Chekov. 
A nave começou uma curva lenta e Kirk relaxou em sua poltrona, a 



mente voando mais veloz que a nave. Por que uma nave romulana isolada 
estava invadindo o espaço da Federação? Estaria danificada, para não ter 
atacado? Imaginou, pela centésima vez, porque era tão impossível sobreviver 
em paz e porque podia até gostar do jogo da guerra. O conflito, o choque das 
inteligências, toda aquela excitação... era fácil dissociar-se do fato de que 
havia vidas em jogo e, simplesmente, jogar um jogo, como um menino com 
uma espaçonave de brinquedo. Era obsceno... e tão fácil. O poder vibrava na 
ponta de seus dedos. A nave era todo um arsenal, capaz de destruir 
civilizações inteiras no intervalo de uma respiração. Ele é quem controlava 
tal arma, controlava as vidas daqueles que a tripulavam. Nenhum homem 
deveria controlar outro, no entanto, comando era sua profissão... tão fácil de 
abusar. Se toda competição, o perigo e o poder pudessem ser sublimados, 
canalizados para passatempos úteis ou, ao menos, inofensivos. Talvez, se 
desde a infância, as pessoas fossem ensinadas a jogar xadrez... mas então o 
jogo em si se tornaria a realidade máxima. Já vira isso em Triskelion*. 

* The Gamesters of Triskelion (Os Senhores de Triskelion) - N.d.A 
 
— Capitão — a voz do piloto estava preocupada. 
— Sim, Sr. Sulu. 
— Estou tendo problemas com o leme. Não reage direito. 
— Explique. 
— Está... lento. Como se precisasse pensar duas vezes antes de se mexer. 
Enquanto falava, Sulu examinava o painel à sua frente, procurando 

algum sinal de defeito. 
— Já fez uma revisão dos instrumentos? 
— Afirmativo. Tudo está bem, senhor. 
— E os circuitos? 
— Parece não haver nada errado. 
— Senhor Sulu — a voz de Spock tinha tom de especulação. — Tente o 

sistema elétrico auxiliar. 
Sulu voltou ao console e acionou um código de auto-teste. Não 

recebendo resposta, tentou o código de novo. 
— Sem reação, Sr. Spock. É como se o sistema auxiliar de energia 

tivesse sido desligado. 
— Há alguma ameaça imediata à nossa eficiência? 
O tom de Kirk exigia uma definição do Oficial de Ciências. 
— Não imediatamente, mas é inquietante. 
— Capitão! 
A voz de Chekov fez Kirk levantar a cabeça, só para ver a Ave de 

Rapina imóvel, no espaço. Enquanto ainda olhava, desapareceu da tela. 



— Posição? 
— Exatamente a mesma de antes, senhor — respondeu Chekov. 
— Um vigia? — especulou Kirk. 
— Senhor? 
— Talvez, Capitão — concordou Spock. 
— Senhor Sulu, leve-nos ao redor dele. Dobra fator quatro. 
Sulu estranhou, mas obedeceu. Enquanto a Enterprise girava ao redor, o 

romulano apareceu de novo e seguiu diretamente sua trajetória. 
— Depressa, para bombordo — ordenou Kirk e agarrou-se à poltrona, 

enquanto a nave dava um solavanco em resposta. 
— Sem efeito, Capitão — respondeu Spock. 
Kirk observava, preocupado, enquanto a nave romulana, de novo 

seguindo a Enterprise, desaparecia das vistas. 
— Vamos esperar. Esse dispositivo de invisibilidade consome muita 

energia. Eles não podem ficar se escondendo para sempre. 
 

*** 
— Eles não atacam! Podemos acabar com eles, Comandante! 
A mão de Argelian flutuava sobre o banco de armas, os dedos já 

dirigindo-se para a chave ativadora. 
— Não! 
— Mas eles ficam ali, Comandante - um grande animal chafurdando no 

atoleiro! Podemos pegá-los! Tenho as coordenadas... 
— Não! — repetiu S’Talon abruptamente. — Tu os subestimas. Eles vão 

nos atrair para a morte. Vamos manter a posição. 
S’Talon virou o rosto, sabendo que tinha mentido. Kirk ia esperar, 

sabendo que o combustível deles acabaria. Ia tomar tempo e depois atacaria. 
Havia justiça na raiva de Argelian. De seu ponto de vista, a missão devia 
parecer uma aventura militar no espaço da Federação, uma aventura na qual 
o Comandante se recusava a lutar. Precisava ser duplamente cuidadoso para 
evitar um motim. Se a tripulação se voltasse contra ele, tudo estaria perdido - 
e nunca acreditariam, se contasse a verdade. O Prætor cuidara disto, também. 
Colocado num altar de sacrifícios como um carneiro enfeitado, não podia 
vencer. Ou seria estigmatizado como traidor por sua própria tripulação, ou 
destruído pelo inimigo... no fim, possivelmente, as duas coisas. A ironia de 
sua posição arrancou-lhe outro sorriso amargo. 
 

*** 
Spock acomodou-se em sua poltrona, uma das mãos pousando de leve no 

console da biblioteca do computador, como se quisesse manter-se ligado 



àquela complexa entidade artificial. Sua própria mente, muito mais 
intrincada, repassava com teimosa precisão os sintomas de concentração de 
energia que a Enterprise estava apresentando. Sua metade humana logo 
saltou para a conclusão de que o defeito do computador estava na raiz da 
recente perda e flutuação de energia, mas o frio cálculo de sua lógica 
vulcana exigia prova concreta. Verificara todas as ligações de energia óbvias 
e não descobriu defeito algum. Precisava ir mais longe para testar sua 
hipótese, mas primeiro era preciso identificar exatamente a extensão das 
falhas de energia. Se tinham ocorrido em seu posto e no de Sulu, seria uma 
falha lógica presumir que outras partes da nave não seriam afetadas. 

— Alferes Chekov. _ Sim, Sr. Spock? 
— Por favor, faça uma verificação minuciosa de todos os sistemas 

auxiliares, de armas e navegação. Você deverá procurar por uma perda ou 
flutuação de energia inexplicáveis. 

— Sim, senhor. 
— Tenente Uhura, teste a resposta das comunicações. 
— Nem preciso, já o fiz. Há uma ampla discrepância na eficiência dos 

meus instrumentos - num instante, não há nada errado e no outro, os canais 
estão cheios de estática. Tenho procurado alguma razão, mas não há 
nenhuma. 

Spock absorveu as novas com seu usual cinismo cheio de gravidade. 
— Senhor Scott? — chamou ele. 
— Os motores estão bem, Sr. Spock. Os níveis de energia estão normais 

e a resposta é boa. Desde que aquele computador ficou maluco, eu os 
verifico a cada hora. 

— Senhor Spock, meu sistema elétrico auxiliar não responde, mas fora 
isto, não vejo nada de errado. 

A voz de Chekov estava cheia de surpresa. Spock fechou os olhos, 
avaliando as evidências. 

— Capitão. 
— Sim, Spock. 
— Que resposta o computador deu à sua pergunta? 
— Pergunta? 
— Seu pedido de um cancelamento total das alterações sofridas em Cyg-

net XIV. 
— Ah, aquilo! 
A relutância no tom de voz de Kirk provocou a curiosidade de Spock, 

mas esperou que o Capitão respondesse. 
— Todos os bancos de memória foram verificados e atualizados onde 

necessário, de acordo com os padrões operacionais da Frota Estelar. Depois 



disse que seu nome era "Condessa" e que se eu quisesse mais informações, 
deveria ativar o arquivo 1006-A, na biblioteca do computador. 

— E você investigou o arquivo indicado? 
— Não tive tempo — O tom de voz com que o computador dera aquele 

nome e número de arquivo fora sensual e ele se esquivara de qualquer 
confronto desnecessário. 

Spock apertou uma tecla no painel do computador e foi recompensado 
por uma voz sonolenta. 

— Funcionando. 
— Arquivo 1006-A. 
— Diga a palavra mágica. 
O punho de Spock fechou-se involuntariamente, mas respondeu, sem 

alterar a expressão: — Por favor. 
O computador emitiu um bip e respondeu, suavemente. — Essa 

informação é secreta. Desculpe. 
— Computador. Secreta sob que autoridade? 
— Essa informação só é disponível para James T. Kirk, Capitão, USS 

Enterprise. 
— Capitão, por favor. 
A voz de Spock mal estava sob controle. 
Kirk digitou em pessoa o pedido da informação. 
O computador emitiu um som suave e rítmico, lembrando ondas suaves 

contra uma praia. A voz ficou melosa, enquanto recitava: "Eu nasci das 
areias do mar salgado, fiz amor com as nuvens do ar da meia-noite, 
espalhei-me nas águas do sétimo mar, fui criada com as ondas... " 

— Desculpe, Spock. 
— Ao contrário, Capitão... essa resposta só confirma minha hipótese. 
— "... minha vida revolve, como o Universo, no eixo que gira em seu 

centro..." 
— Chega! 
O computador desligou. Por alguma razão, Kirk sentia-se culpado, como 

se tivesse batido desnecessariamente numa criança. — Nunca suportei Kayla 
de Aldebaran — resmungou. 

— Uma poetisa inexpressiva, no mínimo — concordou Spock. 
 

*** 
— Comandante. 
A voz da Centurião, suave, penetrou a concentração do romulano e 

S’Talon virou-se para ela. 
— Sim, Centurião. 



— Posso falar contigo em particular, senhor? 
A surpresa de S’Talon era evidente, mas retirou-se para um reservado, 

levando-a consigo. 
— Podes falar, Centurião. 
— Sim, Comandante — ela respondeu, sabendo que, onde estavam, 

ficavam sobre um gerador de computador e a interferência eletrônica dele 
esconderia sua conversa. — Comandante, Livius está fazendo tudo ao seu 
alcance para fomentar um motim contra ti, senhor. Não acredito que isso seja 
por ordem do Prætor. Entretanto o sucesso dele em aumentar o 
descontentamento até que se transforme em raiva tem sido considerável. 

— Ele é apenas uma mosca, Centurião, não mais que isso. 
— Uma mosca é um pequeno parasita, mas pode minar a força de um 

animal, até que ele sucumba à menor doença. Não o subestimes. A família 
dele está vinculada à Casa Real, o que o torna requisitado, cortejado e cheio 
de amigos. 

— Bem sei de sua situação e não vou ignorar as maquinações de Livius. 
Não temas, Centurião; ele, pelo menos, não vai me derrotar. 

S'Talon voltou sua atenção para a Enterprise, flutuando num oceano de 
estrelas. A Centurião seguiu seu olhar. 

— Nunca o encontrei em batalha antes, mas Kirk tornou-se uma lenda 
junto ao Alto Comando. Ele e seu Imediato vulcano superaram o Império 
mais de uma vez. Temos uma missão sob medida para nós. 

Livius observou S’Talon e a Centurião, incomodado por não poder ouvir 
sua conversa. A Centurião era, talvez, digna dele. Se S’Talon fosse 
eliminado, haveria maneiras de convencê-la que a vida como concubina de 
um nobre tinha suas compensações. Seus olhos deslizaram sobre suas formas 
arredondadas, tão atraentemente reveladas por seu uniforme. Que ela 
alimente uma paixão sem esperanças pela velha raposa - Não duraria muito. 
Passou os dedos pelas teclas de seu console, em antecipação. 

 



QUATRO 
 
 
— Comodoro, um chamado de prioridade um para o senhor - codificado. 
— Obrigado, oficial. 
Yang inclinou-se para a frente. Desde sua entrevista com Kirk, um 

sentimento opressivo estava crescendo cada vez mais. Não era devido aos 
rumores, que voavam tão facilmente de boca em boca, isso era coisa -
corriqueira - mas um sentimento totalmente ilógico de perigo inequívoco. 
Ignorava-o, argumentava contra essa sensação e tentava explicá-la, em vão. 
Esta chamada era inesperada, mas não o surpreendia. Era o segundo elo 
numa progressão que sentia-se incapaz de prevenir ou alterar. 

— Comodoro. 
A tela piscou e Yang reconheceu Iota, do Conselho de Defesa da 

Federação, chefe do setor especializado em planejamento da inteligência. O 
cabelo grisalho do Almirante e o bigode aparado acentuavam os traços 
clássicos de seu rosto. 

— Senhor. 
— Comodoro. Preciso pedir-lhe um relatório completo sobre suas 

comunicações com Kirk e a Enterprise. Recebemos uma mensagem segundo 
a qual eles se confrontavam com uma nave romulana isolada, do lado da 
Federação, na Zona Neutra - uma clara violação do acordo entre o Império 
Romulano e a Federação. Tanto quanto sei, os romulanos não tomaram 
nenhuma atitude agressiva, mas perdemos contato com a Enterprise. Os 
canais subespaciais estão mortos... Nosso... monitor... não está mais 
funcionando. Precisamos dos detalhes de sua comunicação. 

— Claro, Almirante. 
Yang sorriu, com seus botões. Iota reconhecera que tinha um espião a 

bordo da Enterprise... mecânico, ou outro. Kirk adoraria saber disso... se já 
não soubesse. 

— O Capitão Kirk e sua tripulação passaram uma semana de licença, 
aqui. Também pediram reparos em seu computador principal. Parece que 
alguns técnicos de computação programaram-no com uma personalidade 
feminina, que se mostrou embaraçosa para o Capitão... 

— Sim, sim, sabemos a respeito disso. 
— Bem, quando Kirk descobriu que nosso técnico de computação estava 

doente, pediu um cancelamento da missão, mas por causa da situação 
romulana, enviei-o em patrulha, com instruções específicas para ficar de 
olho na Zona Neutra. 



— E isso é tudo? 
— Sim, senhor. 
— Não teve mais nenhuma comunicação com ele desde aquela ocasião? 
— Não. 
— Não lhe deu nenhuma instrução especial? 
— Como poderia, Almirante? Eu mesmo não sei direito o que está 

acontecendo. E o senhor? 
— Talvez. Como base estelar mais próxima da Zona Neutra Romulana, o 

senhor deve saber da situação. Temos razões para acreditar que os 
romulanos estão armando uma grande ofensiva. A maioria de nós concorda 
que a Federação é o alvo principal. Estamos preparando uma frota de 
prontidão, um destacamento especial cuja missão seria enfrentar um tal 
ataque. Francamente, esperávamos que Kirk a liderasse. Perder contato com 
ele tão perto do território romulano é altamente suspeito. Se eu fosse um 
pessimista, diria que a Enterprise está perdida. 

— Senhor, não há nenhuma outra maneira concreta de determinar a 
probabilidade desse ataque? 

— Como você, não ouvi nada do Império Romulano, mas temer 
qualquer coisa menos que o pior nos tornaria completamente vulneráveis: 
seria um Pearl Harbor estelar. De agora em diante, você e seu pessoal-chave 
deverão estar em alerta de prontidão - mas certifique-se que nada disto 
transpareça no funcionamento normal da base. Não queremos despertar 
suspeitas de fora. 

— Sim, senhor. 
— Informe quaisquer interrupções da rotina ou comportamentos 

suspeitos diretamente a mim. 
— Entendido. 
Yang acomodou-se em sua poltrona, imerso nos seus pensamentos. 

Então... seus instintos eram incomodamente certeiros. A Base Estelar Oito 
era o posto avançado mais vulnerável da Federação. Se os romulanos a 
destruíssem antes que um sinal de socorro fosse enviado - e com o 
dispositivo de invisibilidade e planejamento cuidadoso, poderiam conseguir 
isto -poderiam penetrar pelas fronteiras exteriores da Federação antes de 
serem detectados. Sem a Enterprise, tinha pouca esperança de dar o alarme, 
Iota parecia pensar que a nave já estava perdida. Mas Kirk não podia ser 
subestimado e até que tivesse nas mãos algo mais que as meras suspeitas do 
Conselho de Defesa, não acreditaria nisso. Além do mais, Kirk poderia 
muito simplesmente ter descoberto um monitor mecânico e o teria desligado. 
Seria bem ao estilo dele. Yang suspirou e estendeu o braço para apanhar o 
manual da Frota Estelar intitulado "Procedimentos de Emergência". Era 



melhor estar preparado. 
 

*** 
O Almirante Iota cortou o canal de comunicação subespacial com o 

Comodoro Yang, num gesto rápido do dedo. Levantou-se abruptamente de 
sua poltrona e começou a andar, a energia nervosa a atiçá-lo, por toda a sala. 
Por mais que Yang tentasse disfarçar, estava claro que não ouvira nada de 
Kirk. A Enterprise estava perdida. 

Qualquer romulano que cruzasse a Zona Neutra era uma declaração de 
guerra. O fato era tão automático quanto o giro das estrelas. O Império 
Romulano era predador, sem medo e sem escrúpulos em sua sede de poder. 
Já os vira, planando como um falcão de caça por toda a Galáxia, sempre 
alerta para os feridos, os fracos, os inermes. Se a Federação não reagisse ao 
ataque contra Kirk com uma força decisiva, as garras do falcão os abateria. 
Seus passos foram ficando mais rápidos e curtos. 

Ninguém estava mais qualificado a avaliar a presente crise. Por metade 
de sua carreira na Frota Estelar, ele era reconhecido como especialista no 
Império Romulano. Estudara cada fragmento de informação, reconstruída 
dos menores detalhes do corpo dos costumes romulanos, seu pensamento e 
organização política. Como um paleontólogo, minuciosamente reconstruindo 
um mundo antigo a partir de fragmentos isolados, assim fora seu esforço 
para entender os romulanos, para melhor defender a Federação. Quando foi 
sabido que os romulanos tinha um parentesco remoto com aquele povo 
altamente respeitado da Federação, os vulcanos, cresceu sua convicção de 
que uma forte defesa precisava ser preparada em caso de ataque. Um 
vulcano indisciplinado era uma coisa assustadora de se ver. Essencialmente, 
os romulanos eram apenas isso, com uma força física e duração de vida 
maiores que os humanos. Ao longo dos anos, tentara construir uma rede de 
espionagem que tornasse acessível a eles o menor movimento dos 
romulanos. Agora, essa teia estava rasgada. Não tinha escolha, senão 
pressupor o pior. 

Iota sabia que tinha razão, sentia nas profundezas de sua alma, mas 
também sabia que o Conselho de Defesa não tomaria a iniciativa forte e 
imediata pela qual ansiava. Não que não houvesse amigos que 
compartilhassem do seu ponto de vista. Dado o devido tempo, poderia 
articular uma coalizão de alguma força, mas não havia esse tempo. Poderia 
ficar batendo boca com as pombas, enquanto a Federação se esmigalhava em 
suas bordas, mas precisava achar um caminho mais direto. 

O pensamento veio-lhe como um momento de revelação, abrindo perante 
ele possibilidades que quase tinha medo de encarar. Para fazer com que 



funcionassem, ele precisava comandar. Parou no centro da sala, avaliando os 
métodos e procedimentos e surpreendeu-se ao ver abrir-se a porta do seu 
escritório. Uma mulher pequenina, gordinha, de aspecto agradável, 
perguntou: — O senhor me chamou? 

— Sim, Birdie, chamei. 
A desconcertante capacidade de sua secretária adivinhar quando 

precisava dela sempre o deixava boquiaberto. Gostava de organização e, 
acima de tudo, gostava de explicações. As mágicas aparições dela sempre 
davam-lhe a sensação de estar preso num conto de fadas, onde o inexplicável 
era a ordem do dia. 

— Preciso convocar uma reunião de todos os chefes de departamento 
assim que possível. Depois arranje uma sessão do Conselho de Defesa e 
informe a todos os membros que vamos nos reunir para discutir a atitude a 
ser tomada com a crise romulana. E também traga-me os currículos 
confidenciais de todos os Comandantes de naves estelares da ativa. 

Birdie entendeu e saiu apressadamente, as instruções de Iota 
organizando-se na mente dela como fichas muito bem arrumadinhas. 

O Almirante observou-a afastar-se e depois foi para uma grande mesa, 
com um reluzente tampo azul anil. Tocou alguns controles junto à borda da 
mesa e apareceu o setor romulano do espaço, completo, com a Zona Neutra e 
os postos avançados da Federação. Apoiou as mãos de cada lado da mesa e 
ficou olhando para o mapa, como se ele fosse uma grande tábua "ouija", 
contendo o futuro em suas entranhas. Achou a última localização de Kirk. 
Era a única pista que tinha do paradeiro da armada romulana. Se cruzassem a 
Zona Neutra por ali... Colocou um amontoado de modelos de espaçonaves 
na mesa, arranjando-os como na guerra que ainda não acontecera. 
 

*** 
— Senhor Spock? 
A ansiedade da voz de Uhura exigia sua atenção. 
— Não consigo contato com a Frota Estelar. Todo meu painel de 

comunicações não está funcionando. Todas as transmissões estão bloqueadas 
e todas as que chegam estão embaralhadas, mas não há nada de errado com 
os circuitos! 

— Capitão... 
— Eu ouvi. Opinião, Sr. Spock? 
— Os romulanos poderiam estar atrapalhando nossas comunicações, 

Capitão. Entretanto, para bloquear um sistema de comunicações a este ponto, 
seria preciso mais potência que eles podem usar, junto com o dispositivo de 
invisibilidade. 



— Poderiam ter inventado alguma novidade. 
— Possível, Capitão - vou investigar. 
Spock voltou-se para o console do computador. — Computador. As 

luzes piscaram numa reação preguiçosa, mas sem resposta. 
— Computador. 
— Funcionando — veio uma entediada voz feminina. 
— Correlacione as seguintes hipóteses: os romulanos, com o nível 

conhecido de tecnologia, poderiam causar um bloqueio de comunicações da 
grandeza que estamos experimentando e ainda conservar o dispositivo de 
invisibilidade? 

Uma extensa pausa e depois as luzes do console ficaram piscando 
vagarosamente. 

— Funcionando — repetiu uma voz bem distraída. 
Os músculos do maxilar de Spock ficaram tensos, enquanto observava a 

resposta mecânica em câmera lenta à sua pergunta. 
— Afirmativo — replicou, por fim. — O atual nível da tecnologia 

romulana é capaz de bloquear nossas comunicações. Com combustível 
adicional, também são capazes de conservar a invisibilidade. 

— Computador. Eles estão fazendo isso agora? 
— As varreduras atuais dos sensores não indicam nenhuma atividade 

vinda da região da nave romulana anteriormente avistada. 
O posto do computador ficou em branco e Spock apertou os lábios, 

contrariado. 
— Computador. 
Um luz piscou relutantemente e Spock continuou. 
— Essa atividade poderia estar disfarçada? 
— Essa possibilidade existe — veio a lângüida resposta. 
— Os romulanos bloqueando nossas comunicações - para nos isolar... 

mas por que? Não nos atacaram... ainda. A menos que estejam preparando 
uma invasão em larga escala... 

— ... e isto seja a cabeça de ponte. Uma possibilidade, Capitão. 
— Precisamos romper o bloqueio. Tenente Uhura, lance uma cápsula de 

comunicações de emergência. Informe a Frota Estelar de nossa situação 
atual. 

— Sim, Capitão. 
Uhura voltou-se para seu painel de comunicações e programou a 

manobra. Apertou uma tecla para lançar a cápsula, mas ela travou. Tentou 
todos os truques que sabia para liberar aquela tecla e por fim socou o 
console, mas mesmo isso não foi eficaz. 

— Capitão, os controles de lançamento estão travados! 



— Scotty... — disse Kirk, já desesperado. Havia muitas coisas dando 
errado. O computador, os romulanos e agora, um defeito mecânico... todos 
os seus instintos avisavam-no que a catástrofe se aproximava. Observou, 
enquanto o engenheiro-chefe começou a mexer no seu console, absorto no 
problema. 

— Capitão. 
— Sim, Spock — replicou Kirk, olhos fixos no posto de comunicações. 
— Há uma outra possibilidade. 
Sua atenção despertada, Kirk encarou seu Imediato. 
— O problema poderia ser interno. O defeito do computador está se 

agravando. A reação dele é letárgica. Num ataque em grande escala, poderia 
ser fatal. É como se o computador estivesse focalizando seus bancos num só 
problema, excluindo tudo o mais. 

— Ora, isso é porque você não gosta dela. Está bem, Spock, tente 
descobrir algumas respostas. 

— Vou tentar, Capitão. 
Kirk inclinou-se para a frente e ficou perscrutando a tela vazia, 

esperando que o romulano aparecesse. Nada aconteceu. McCoy, de sua 
posição atrás da poltrona de comando, observava a intensidade férrea da 
concentração do Capitão. Notou a tensão nos músculos de suas costas e fez 
uma careta. Já podia ver a dor de cabeça aparecendo. 
 

*** 
— Estou indo, estou indo! 
A campainha nervosa de sua porta dava nos nervos de Tiercellus. Já não 

tinha mais disposição para correr e quando chegou à porta, seu mau humor 
estava no máximo. Soltou a trava da porta com um saudável murro. 

— Bem, o que é? — perguntou a um Tenente da guarda imperial. O 
homem ficou surpreso pela raiva de Tiercellus, mas mesmo assim inclinou-
se com uma deferência exagerada que só traía sua pouca idade. Logo, 
pensou Tiercellus, com um desprezo interno pela cegueira do Prætor, estarão 
convocando crianças. 

— Peço tuas desculpas, senhor, mas recebi ordem de te entregar isto. 
Com os cumprimentos do Prætor. 

Tiercellus deu um muxoxo, quando o Tenente estendeu-lhe um envelope 
gordo. Devolveu a continência distraído, para o jovem, os olhos na mancha 
de cera púrpura com o sinete imperial. Os dedos tremiam, ao romper o lacre. 

"Em meio às dificuldades atuais, vossa assistência é necessária. 
Devereis apresentar-vos ao Prætor para nomeação. Pela glória do 
Império... " 



A voz de Tiercellus foi baixando, ao constatar que era mesmo a 
assinatura do Imperador convocando-o de sua condição de reformado de 
volta ao serviço de seu país. O coração acelerou-se, com a perspectiva da 
batalha. Não queria ter morte lenta, obscura e o destino lhe oferecera uma 
última oportunidade para a glória. 

Ainda assim, estava espantado com a gravidade da situação. O Prætor 
notoriamente não gostava dele. Esta chamada de volta à ativa era indicação 
do desespero do Prætor e o desespero era um convite ao pânico. Não tinha 
nada a perder, de modo que poderia contribuir por uma influência 
moderadora. Também era verdade que inspirava respeito nos militares, 
coisas que o Prætor não conseguia. Ele era, portanto, um instrumento útil 
para consolidar um exército. Mesmo a perspectiva de ser usado como figura 
de proa não apagava sua animação. Um velho fogo há muito enterrado, 
brilhava em seus olhos. 
 

*** 
S’Talon virou-se e afastou-se da escrivaninha. Seus aposentos pequenos, 

espartanos, eram iluminados por uma luz suave. O único ornamento do 
quarto era uma esguia escultura do t'liss romulano, a mesma ave de rapina 
cujos desenhos adornavam a Raptor. Esculpido em madeira negra, polida até 
ficar brilhante, ecoava a concentração de poder representada por S’Talon. 
Seus olhos pousaram na escultura, com a sensação da familiaridade. 

— Meu voto é obedecer. 
Era a voz da Centurião. Uma lâmpada de segurança, piscando acima da 

porta, informava que ela esperava, do outro lado. 
— Entre. 
— Querias falar comigo, senhor? 
— Sim. 
A penumbra dava maior suavidade à beleza dela. 
— Antes de começar, Comandante, devo protestar. Se S’Talon estava 

surpreso, não deu sinal. 
— Esta estratégia que tu empregas, senhor, só favorece Livius! Ele 

precisa de munição para insuflar a raiva deles e é o que o lhe dás! Vamos 
combater, morrer, mas não continuemos mais este impasse! 

— Teus temores foram anotados, Centurião. Não estou inconsciente dos 
perigos de minha posição, ou dos riscos que assumo. Já te disse que era 
suicídio. 

— Não me disseste como era estúpido. 
— Isso também. 
A raiva da Centurião fez com que ela se calasse. 



— Pensei que tu entenderias a situação — disse S’Talon com calma. 
— Entendo. Bem demais. Mas não posso ficar parada e ver-te perdendo 

o teu comando. Ver-te morto seria mais fácil. 
A profundidade da paixão na voz de S’Tarleya surpreendeu-o e anotou-o 

aquela observação, para futura contemplação. 
— Ainda não perdi o comando, nem pretendo, S’Tarleya... 
A Centurião encolheu-se, ao ser pronunciado o seu nome. S’Talon nunca 

tratava seus oficiais pelo primeiro nome. A jogada devia mesmo ser muito 
arriscada. 

— ... de novo, peço-te que confies em mim. Sei o que estou fazendo. 
Gostaria que tu fosses tão ignorante quanto o resto da tripulação — 
murmurou. 

Ela voltou-se para encará-lo tão bruscamente quanto se afastara. 
— Tu pedes, Senhor, por minha confiança num momento e desprezas 

minha lealdade no seguinte! 
— Nunca. Conheço tua profundidade. A ignorância que desejo é uma 

proteção - uma proteção que tu não tens! 
O olhar desconcertado de S’Tarleya forçou S’Talon a sorrir. 
— Não importa. Eu gostaria de ter a clareza das tuas idéias. Pensei tanto 

neste problema, vejo demasiado. Diga-me, Centurião, o que sabes de Kirk? 
— O que todos sabem. É brilhante e perigoso. O mais é boato. 
— Dizem que sua tripulação lhe é intensamente leal. Diz-se que arriscou 

sua própria vida por ela. 
As sobrancelhas de S’Talon se ergueram. 
— Como disse, é tudo boato. 
— E o Imediato vulcano? 
— Dizem que mesmo ele respeita Kirk - e atende a seu julgamento. 
— E o que dizem os klingons? 
— Acho que gostam dele. De todos os oficiais da Frota Estelar, desejam 

lutar é com Kirk. Como nós, eles o vêm como um adversário valoroso. 
Talvez encontremos algo em comum com ele - a alegria na disputa. 

S’Talon sorriu, com melancólica satisfação. 
— Centurião, tu me deste o que eu estava precisando. A chave de Kirk 

está na disputa. Se eu puder mantê-lo interessado, vai se concentrar em mim. 
Não haverá tempo para investigar as atividades da Armada. 

Os olhos da Centurião se arregalaram. 
— Uma manobra de diversão! 
— Não inteiramente. Somos também uma válvula de segurança. 
— Sabia que isto era suicídio, mas agora vejo o porquê. E porque tu, 

Senhor, foste o escolhido. 



— Minha perda numa luta gloriosa contra o inimigo daria prazer ao 
Prætor. Temo que ele não terá sequer essa satisfação. 

— Não posso ver nenhuma maneira de escapar à morte. 
— Mas eu posso, Centurião. Infelizmente, eu posso. E será o meu dever, 

mesmo que viole todas as coisas que eu mais estimo, exceto uma. 
— Posso perguntar o que é, Comandante? 
— A preservação do Império Romulano. 

 
*** 

Por três horas, Kirk ficara sentado em sua poltrona de comando, 
desafiando os romulanos para que aparecessem, mas o pássaro dourado 
estava dormindo. Era como se os romulanos não existissem, como se sua 
aparição não fosse mais que uma ilusão de óptica momentânea. A 
invisibilidade tornava sua presença enervante, como andar por uma casa 
assombrada à meia-noite. Kirk não era nada supersticioso, mas nem ele era 
imune à incômoda sensação de estar sendo espreitado. Podia quase que 
sentir os olhos perfurando-lhe a nuca e fez um esforço inconsciente para 
ignorar o desejo de virar-se e encarar o adversário. 

A tensão estava começando a pesar e surpreendeu-se elogiando a 
capacidade tática do oponente. Nada podia destruir a eficiência militar tão 
eficientemente como uma espera prolongada. Mesmo assim, Kirk ficava 
pensando quanto tempo o romulano podia agüentar. O dispositivo de 
invisibilidade era um impiedoso dreno de energia. Deveria ter esgotado o 
combustível da outra nave em metade do tempo que estavam esperando. 

— Spock, quanto tempo mais eles podem manter-se invisíveis? 
Spock virou-se em seu posto e cruzou as mãos nas costas. Sua expressão 

era pensativa. 
— Eu diria, Capitão, que não poderiam tê-la conservado por mais de 

1,26 horas solares, mas parecem ter excedido esse limite por uma margem 
considerável. 

— Então eles estão carregando combustível auxiliar. 
— Evidentemente. E não seria demais presumir que fizeram 

aperfeiçoamentos tecnológicos no próprio dispositivo, de modo que gastasse 
menos combustível. 

— Combustível auxiliar. 
A concentração vincava a testa do Capitão, enquanto considerava as 

implicações de uma nave romulana com tanques auxiliares de combustível. 
Cheirava a espionagem ou uma armadilha, mas as ações deles apontavam as 
duas possibilidades. Se espionagem fosse o jogo, teria usado a invisibilidade 
para escapar para a segurança relativa a Zona Neutra, ou teria tentado um 



contato com a Enterprise. Não fizera nem uma, nem outra coisa. Claro, com 
as comunicações desativadas, a Enterprise estava fechada para o contato 
com o exterior, mas os canais ainda estavam funcionando da primeira vez 
que avistaram os romulanos. Se estava preparando uma armadilha, estava 
esperando demais para usá-la. 

Kirk tinha alternativas tantalizantes na mente, mas nenhuma resposta. 
Até que o romulano escolhesse fazer um movimento, precisava confiar 
apenas em suas especulações. Sua frustração transformou-se em uma late-
jante dor de cabeça, enquanto a tensão inchava a atmosfera confinada da 
ponte. Só Spock trabalhava com sua costumeira eficiência silenciosa. O resto 
da tripulação estava alerta, forçando todos os seus sentidos para saber onde 
estava o inimigo. As energias diminuíam e o bom humor estava no fim. O 
Capitão olhou à volta, dolorosamente cônscio da estratégia do inimigo. 

— A tocaia está quase no fim — anunciou. — Logo poderão descansar. 
— Mas, senhor... — respondeu Sulu. 
— Os motores estão em boa condição, Capitão, mas preciso tempo para 

dar uma última olhada nos phasers... — pediu Scott. 
— As comunicações continuam bloqueadas, Capitão... — contribuiu 

Uhura. 
— Isso é uma ordem! — exclamou Kirk. 
O Dr. McCoy deu um sorrisinho e disse, — Você também poderia 

descansar, Capitão. 
— Está bem, Magro, dou o braço a torcer. — Dirigiu-se, mais calmo, à 

tripulação. — Ele está tentando nos dar uma canseira, nos deixando 
nervosos... e está conseguindo. Todos nós bem que podíamos descansar. Sr. 
Spock, assuma o comando. Estarei em meus aposentos. Avise-me de 
imediato se alguma coisa acontecer. 

— Entendido, Capitão. 
O vulcano observou Kirk deixar a ponte, depois voltou-se para a tela 

principal e olhou penetrantemente para as estrelas, antes de retomar sua 
revisão da biblioteca do computador. 



CINCO 
 
 
 
Kirk estava cansado. Não percebera o quanto estava cansado. No 

momento em que as portas do turboelevador se fecharam, relaxou os ombros 
e apoiou-se contra a parede. 

— Convés cinco. 
O elevador mergulhou como um falcão. A aceleração da descida 

empurrou-o contra a parede e ele procurou alcançar os controles manuais, 
lutando contra o efeito inercial com todas as suas forças. Não conseguia 
alcançá-los. O turboelevador estava em queda livre e não havia nada que 
pudesse fazer. Estava perdido. Por fim, jogou-se contra os controles 
manuais, numa tentativa desesperada de alcançá-los - e logo estava voando 
através do compartimento, quando o elevador parou e as portas se abriram. 
Conseguiu interromper seu vôo agarrando-se ao batente da porta, mas 
imediatamente arrastou-se para fora e ficou contra a parede, para desfazer o 
nó que havia em seu estômago. 

Ainda tremendo, foi para o intercom mais próximo. 
— Engenharia, manutenção. 
— Manutenção falando. 
— Kirk. Verifique um defeito no turboelevador. Informe o Sr. Spock, na 

ponte. Kirk desligando. 
Foi pelo corredor, lentamente se recompondo e sonhando com a 

segurança dos seus aposentos. As portas da cabine logo se abriram, quando 
ele ainda estava a quatro metros de distância, mas a mente estava absorta em 
problemas e ele nem notou. Caiu na cama, esfregando o nó de tensão na 
nuca. Melhorou um pouco e concentrou-se, afastando as preocupações, 
forçando-se a repousar, forçando os músculos a relaxar. Foi mais fácil do 
que esperava. Algo que não conseguia identificar desarmou sua mente em 
atividade e seduziu-a para ficar parado. Enquanto o sono invadia seu 
cérebro, ele quase entendeu. Pela penumbra infiltravam-se os suaves acordes 
da "Berceuse" de Brahms. 
 

*** 
O Tenente Sulu estava faminto. O perigo sempre lhe abria o apetite e 

estava pensando num bife grelhado, num sanduíche de pão integral e picles, 
que estava dando água na boca. Fez uma verificação final no leme antes de 
passar o posto ao Tenente Muromba. Tudo, exceto o sistema elétrico, estava 



funcionando direito e a sua atenção voltou à questão do alimento. 
— Pavel, estou morrendo de fome. Vamos passar na cozinha, para comer 

um sanduíche. Se não arranjar alguma coisa para comer, vou ficar só 
pensando em comida... picles pulando sobre a Lua. 

— Queijo suíço e sanduíche de bacon, salada de macarrão e mostarda 
rigeliana... 

Os olhos de Chekov ficaram sonhando, enquanto dava a lista de suas 
preferências em voz reverente. 

— Vamos lá — disse Sulu. 
Duas cabeças escuras moviam-se rapidamente pelos corredores, os dois 

homens com um só firme propósito. Já era tarde e a cozinha estava quase 
vazia e não tiveram problemas em chegar ao processador de alimentos. Sulu 
esfregava as mãos e sorria, antecipando o tempero do alho. Digitou o código 
de seu sanduíche e picles e esperou. Nada aconteceu, com certeza devia ter 
errado o código e digitou os números de novo. 

Chekov tirou uma bandeja do processador. Levou-a até a mesa mais 
próxima, sentou-se e atacou o sanduíche. Surpresa e desagrado estamparam-
se em seu rosto. 

— Mas o que é isto? — ele perguntou, de boca cheia. Olhou bem para o 
sanduíche. — Frango! O que aconteceu com o queijo suíço e com o bacon"! 
Estou certo de que digitei o pedido certo. 

— Eu também — resmungou Sulu, enquanto colocava a bandeja no 
lugar à frente de Chekov, — mas também ganhei um sanduíche de frango. 
Olhe só — disse ele, apontando o seu dedo ultrajado para uma inocente fatia 
de frango. — Sei que dei àquela maravilha culinária as ordens certas e 
transformou meu picles em frango. E café! Eu detesto café. 

— Eu também — disse Chekov. — Talvez seja um defeito. 
Foi ao processador e digitou o código de um sanduíche de rosbife, mas 

de novo, ganhou um de frango; experimentou o código de salada: frango, de 
novo; tomate e fruta-garra vulcana: frango, de novo. Olhou por sobre o 
ombro para o desconsolado Sulu, que fitava, triste, seu prato. 

— É um defeito. Tudo o que recebo é o especial do Capitão. Vou chamar 
a manutenção. 

— Assim vamos morrer de fome — murmurou Sulu, triste. Chekov 
informou o defeito à manutenção e afastou-se do intercom. 

— Tenho algumas provisões em minha cabine. Não vamos morrer de 
fome até amanhã. Vamos — disse ele, pegando os sanduíches de frango... 
afinal, não ia jogá-los fora. Convenientemente esqueceu que poderiam ser 
reprocessados. Sulu seguiu-o pela ponte e pelo corredor, consideravelmente 
animado pela palavra "provisões". 



 
*** 

O Sr. Kyle ficou olhando para a mesa de jogos. Fora ao clube dos 
oficiais para um joguinho rápido de Quæstor, o último de uma série que 
precisava para se tornar um mestre no jogo. O Quæstor parecia com o 
xadrez, em dificuldade e tinha orgulho de sua habilidade. O jogo baseava-se 
numa série de progressões que, se interrompidas, significava que elas 
precisavam ser jogadas de novo. A mesa de jogos não respondia ao seu 
código. Kyle tentou o código do jogo de Quæstor de novo, mas a resposta 
ainda foi imprecisa. Contrariado, tirou uma ferramenta do cinto e começou a 
abrir o tampo da mesa, determinado a corrigir o defeito. O computador 
recusou-se a aceitar o código do Quæstor, mas continuou a exibir o gambito 
de abertura de um jogo infantil, chamado "A Praça do Capitão". 

O Tenente-Comandante Montgomery Scott entrou em seus aposentos 
com relutância. Estava preocupado com os phasers... mais uma revisão não 
faria mal a ninguém. Estendeu a mão para o intercom. 

— Engenharia. 
— Kopka falando. 
— É Scott, rapaz. Faça uma verificação final nos phasers principais. 

Quero ter certeza de que eles estão em perfeito funcionamento. Estes 
defeitos podem significar a morte para nós. 

— Verificação de segurança dos phasers em curso, Sr. Scott. 
— Bom menino! Informe sobre alguma coisa inusitada. Estarei em 

minha cabine. Scott desligando. 
Scotty sorriu consigo mesmo, por causa da bem lubrificada eficiência de 

seus comandados. Talvez pudesse descansar por alguns minutos. Esticou-se 
na cama e puxou a tela de seu computador ao nível dos olhos. 

— Computador. 
Uma só lâmpada acendeu e veio a resposta. — Funcionando. 
— Biblioteca, seção A-4231, Engenharia, fita 32-X: "Phasers — 

Inovações e Progressos". 
— Funcionando — resmungou o computador. A lâmpada deu uma 

piscada preocupada e desligou. A tela ficou coberta de estática, até Scotty 
ficar com vontade de sacudi-la. 

— Ora, vamos. 
A tela acendeu e Scotty acomodou-se para estudar sua revista técnica. 
— "Há quarenta e sete anos, nossos antepassados criaram neste 

continente uma nova nação, concebida em liberdade e dedicada ao 
propósito de que todos os homens são criados iguais". 

— Ei, mas que é isto? 



Examinou a página e descobriu o texto completo do Discurso de 
Gettysburg, mas nada a respeito de phasers. De novo, a tela ficou com 
estática e, lentamente, foi formando outra vez um retrato de Abraham 
Lincoln. 

— Por Matthew Brady! — praguejou Scotty. — Senhor Spock, Sr. 
Spock! — chamou ao intercom. 

— Sim, Sr. Scott — veio uma resposta distraída. 
— Senhor Spock! Seu precioso computador está misturando as fitas da 

biblioteca. Não consigo nada senão Abraham Lincoln! O senhor não pode 
fazer alguma coisa? 

— Estou sabendo do problema, Engenheiro. Porém, atualmente, estou 
sem saber o que fazer quanto a métodos de correção. 

— Se pudesse descobrir o "x" da questão... 
— ... então poderia corrigir tudo. O senhor falou Abraham Lincoln? 
— Sim. Significa alguma coisa? 
— Interessante. Estou investigando, Sr. Scott. Spock desligando. 
Scott ficou sentado na beirada da cama, observando o retrato de 

Abraham Lincoln. Não estava com sono e, sem as fitas da biblioteca, ficaria 
entediado. Desistiu e dirigiu-se filosoficamente para um armário... pelo 
menos, poderia brincar um pouco com seus modelos. Scotty sorriu para a 
fileira de máquinas pequeninas e delicadas. Escolheu um punhado de fios, o 
casco de um navio, suas melhores ferramentas e pôs-se a trabalhar, um 
armador absorto em seu ofício. A delicada reprodução de um barco mi-nóico 
crescia sob suas mãos. Quando estivesse acabado, cada uma de suas 
pequenas partes estaria em perfeito funcionamento e o barco seria lindo. 
Scotty trabalhou com maior entusiasmo. Decidiu chamar o barquinho de 
"Ave Marinha". 
 

*** 
Spock estudava o painel da biblioteca do computador. Estava acabando 

uma série de computações destinadas a testar a precisão da resposta do 
computador. Os resultados não estavam sendo satisfatórios. Não só a 
resposta era lenta, mas só sete em dez respostas estavam certas. Duas das dez 
foram ignoradas completamente e uma foi respondida sem o menor sentido. 
Spock tamborilou os dedos no console e concentrou-se, repassando 
mentalmente os exercícios que fizera e seus resultados. Nenhum dos testes 
normais revelara uma causa daquele problema... talvez fosse algo tão 
simples que deixara passar. Se algum objeto estranho - um grão de poeira ou 
fiapo de tecido tivesse penetrado no circuito... os circuitos eram limpos 
automaticamente, mas se houvesse um defeito no dispositivo de limpeza, o 



sistema todo poderia ser prejudicado. 
Abriu a tampa do console do computador e colocou-a de lado, os olhos 

vistoriando matematicamente as fileiras de microcircuitos, enquanto 
procurava algum desarranjo óbvio. No canto superior direito do painel achou 
uma coisa que fez seus lábios formarem um traço de ironia. Cuidadosamente 
apoiou os dedos sob um mecanismo triangular e soltou-o. Tinha cerca de 
oito centímetros de altura e, nas suas bordas, era composto de painéis 
sensores com intensificadores eletrônicos para distância. Spock sopesou-o 
um momento, o rosto impassível e depois deliberadamente virou-o, vendo 
aparecer a insígnia azul da Federação de Planetas. 
 

*** 
O Tenente Kevin Riley recostou-se na sua poltrona e pôs os pés sobre 

um corrimão. Este era o tipo de missão que ele detestava: horas de 
ociosidade forçada, enquanto servia de babá para um medidor de 
temperatura. Seu posto era um dispositivo de segurança, uma válvula, em 
caso de danos ou defeitos e toda sua responsabilidade consistia em esperar 
que o alarme tocasse e tentar não morrer de tédio. 

Mesmo a proximidade da nave romulana não podia mudar nada. Na 
verdade, tornava o trabalho pior. Estava preso num beco, como um 
observador passivo, enquanto centenas de vidas estavam em jogo. Quanto 
mais pensava nisso, mais frustrado ficava. O único antídoto era a ação e 
como ali não havia espaço para atividade física, seu único recurso era manter 
a mente ocupada. 

Passou pelo catálogo da biblioteca do computador até encontrar a seção 
"Poetas, Irlandeses". Uma líquida beleza de linguagem era um dom herdado 
de que se gabava particularmente. Ele gostava de se banhar nas palavras de 
um bardo celta, como se fossem ondas. Podia até se afogar nelas. Não queria 
pensar nos romulanos. 

Riley digitou uma declamação das obras menores de Sean O'Casey por 
uma atriz contemporânea especialmente talentosa. Recostou-se de novo e 
fechou os olhos, já esperando ouvir a rica beleza da voz dela. 

— Preciso descer aos mares de novo, ao solitário mar e o céu e tudo o 
que peço é um navio e uma estrela para navegar... — foi dizendo uma 
profunda voz de barítono. 

Riley abriu os olhos surpreso. 
—... e a força do leme e a música do vento e a branca vela tremulando e 

uma neblina cinzenta no rosto do mar e a madrugada cinza aparecendo... 
— continuava a voz. 
— Ei! — exclamou Riley, saltando para a frente, para conferir o que 



estava no catálogo. 
A voz passava já para o terceiro verso do poema quando Riley limpou o 

computador e digitou o código de novo. A tela ficou branca por um instante 
e depois mostrou um homem com um suéter de gola olímpica e um boné de 
pescador. 

— Preciso descer aos mares de novo... — entoou e Riley apertou o 
botão de reset de novo, mas a tela apenas piscou e aquele homem 
recomeçou. 

Riley apertou com força a chave do intercom. 
— Manutenção do computador. 
— Spock falando. 
— Aqui é Riley, Sr. Spock. — Não tinha esperado que quem 

respondesse fosse Spock. — Meu computador da biblioteca enlouqueceu 
completamente! 

— Por favor, Tenente Riley, fale mais claramente. — A voz de Spock 
denotava estar agastado. 

— Chamei uma fita de teatro da biblioteca do computador e ele chamou 
uma outra. Redigitei o pedido, mas o mesmo defeito veio de novo. Da 
segunda vez que tentei limpar a máquina, o computador não aceitou o 
comando. Só deu um som engraçado, de engolir em seco e continuou. Sr. 
Spock, não consigo desligá-lo. Isso está me deixando louco! 

— E o que, exatamente, o computador colocou em vez do seu pedido? 
— Um poema de John Masefield... 
— Preciso descer aos mares de novo? — citou Spock. 
— Sim, Sr. Spock. Como sabia? 
— Um conjectura baseada em hipóteses, Tenente. Sugiro que deixe a 

fita passar até o fim e reinicialize. Até então, recomendo que relaxe e 
aproveite. 

— Senhor Spock! — Riley estava mortificado. — Como posso gostar de 
um consagrado poeta inglês? E como espetar uma espada em minha alma 
irlandesa. 

— A atual crise exige sacrifícios de todos — respondeu Spock 
secamente. 

— Por favor, informe quaisquer problemas ulteriores com o 
computador. 

— ... e tudo o que peço é uma alegre melodia de um risonho camarada 
vagabundo e um sono calmo e um sonho bonito quando a farsa terminar. 

Riley ficou olhando, pasmo, para a tela e tentou resignar-se com o bom 
tempo que ainda deveria passar com esta "farsa". 
 



*** 
Spock fechou os dedos em volta do braço de sua poltrona. O informe do 

Tenente Riley acrescentou mais uma coisa aos dados que já coletara. O 
progresso do mau funcionamento do computador não era mais uma teoria 
com pouco fundamento, era um fato. A natureza deste progresso deixara-o 
alarmado. Até agora, a eficiência da nave não fora prejudicada. A única 
exceção fora a perda de comunicações. Isto isolava, efetivamente, a 
Enterprise. Ainda eram capazes de enfrentar um combate, mas não se podia 
prever onde o mau funcionamento se manifestaria a seguir. 

Spock mexeu-se, sentindo-se incomodado. A falta de lógica das reações 
do computador era perturbadora e impossível. Devia ser capaz de projetar 
uma progressão das reações prováveis, pela quantidade de informação já 
coletada, mas até agora, não conseguia identificar um padrão. A única 
possibilidade que se apresentava era tão bizarra que se recusava a aceitá-la. 
Seu pensamento foi interrompido pelo intercom. 

— Senhor Spock! 
— Spock falando. 
— Ordenança Rand, Sr. Spock. Estou no turboelevador entre os 

conveses três e quatro. Está parado. Não posso sair! 
— Já informou a manutenção, ordenança? 
— Não consegui falar com eles. Não consegui falar com ninguém. Só o 

senhor respondeu; por favor, tire-me daqui! 
— Descreva as circunstâncias que levaram à sua presente situação. A voz 

seca de Spock era estranhamente reconfortante. 
— Não houve nada de incomum. Eu só entrei e pedi o convés cinco. 
— Você fez ou disse alguma coisa imediatamente antes de entrar no 

elevador? 
— Eu estava conversando com Angela... — A voz de Janice diminuiu 

de tom, enquanto se esforçava por lembrar os detalhes que sabia que o 
vulcano esperava. — Ela estava me dizendo de uns cursos que estava 
seguindo, especialmente um de psicologia do comando. Estava escrevendo 
um trabalho, uma comparação entre as personalidades de quatro 
Comandantes diferentes e como eles abordavam seus deveres. Lembro-me 
de ter-lhe dito que davam demasiada atenção ao comando, mas a tripulação 
era mais importante para uma operação eficiente do que apenas o 
Comandante. 

Spock fechou os olhos. A possibilidade ilógica que queria evitar ficava 
mais provável a cada nova informação. 

— Senhor Spock? Sr. Spock? Ainda está ouvindo? 
— Sim, Ordenança. Isso é tudo? 



— Sim, Sr. Spock. Não entendo, tudo o que disse foi "convés cinco". 
— Vou mandar uma equipe da manutenção para soltá-la. 
— Obrigada, senhor. 
Spock distraidamente avisou a manutenção sobre a situação da 

Ordenança Rand e depois ativou o computador da biblioteca. As reações do 
computador eram cada vez mais lentas. Precisou esperar todo um minuto 
antes de a tela dar algum sinal. 

— Computador, liste a obra completa da poetisa Kayla de Aldebaran. O 
computador deu alguns estalidos esporádicos. 

— Quem é Kayla de Aldebaran? — foi a sua resposta. 
Spock ergueu a sobrancelha esquerda. Tentou de outra maneira. 
— Detecte todos os catálogos com referências a Kayla de Aldebaran. 
O computador ficou calado por um longo momento, cheio de suspense. 

Spock estava para fazer seu pedido de novo, quando respondeu — 
Trabalhando — em voz desorientada, 

— Não há nada sobre Kayla de Aldebaran — respondeu por fim 
Havia poucos minutos, a poesia insípida de Kayla de Aldebaran era a 

única resposta do computador. Agora, nem sabia de sua existência. Apesar 
de ser uma poetisa menor, não merecia ser lançada ao esquecimento. O teste 
de Spock completou belamente o quebra-cabeça. 
 

*** 
Tiercellus observava a tripulação da nave, de uma cúpula de observação. 

Os jovens técnicos o observavam pelo canto dos olhos. Não estavam 
acostumados com um oficial que vigiasse cada detalhe, assim. Uma tal 
atenção escrupulosa não era bem vista. Mas Tiercellus pouco se importava. 
Que espiem. Ia mostrar-lhes como era um romulano! Ia fazer esses 
basbaques que o Prætor favorecia parecerem os idiotas que realmente eram. 
Suas atitudes ecoavam um poder que eles não entendiam. 

Sorriu, enquanto se lembrava dos rostos dos homens que ele e o Prætor 
passaram em revista antes. Suas expressões eram sólidas, resolutas, mas sem 
esperança, quando entraram no saguão. Depois, um por um, os Comandantes 
mais velhos o reconheceram, enquanto passava lentamente pelas fileiras. 
Vira aqueles Comandantes endireitarem-se com o velho orgulho, vira a luz 
voltar a seus olhos. Uma onda de animação viera carregar a atmosfera. 

Seus olhos se estreitaram, divertidos, quando lembrou-se de como o 
Prætor ficara desgostoso. O dom que Tiercellus tinha de dar ânimo aos 
soldados o agastava. Que a idade e fraqueza física do velho Comandante 
fossem deixadas de lado, por causa de seu inquestionável vigor mental, 
deixava o Prætor ainda mais raivoso, pois era uma força que nunca atingiria, 



apesar de todo seu poder político e riqueza. 
Poder. Uma vez ele buscara isso, também, mas esse tempo havia 

passado. Agora, ele era uma lenda que ia ao encontro de um fim digno. Uma 
imagem de S’Talon, sombria, no seu último encontro, também era material 
para lendas. Ele e S’Talon tinham em comum o desejo de beneficiar o 
Império. Esta era sua causa, sua religião e os dois deviam morrer a seu 
serviço. Disto, tinha certeza. De certa maneira, invejava o mais jovem, a 
quem seriam poupados os assustadores anos da velhice. S’Talon morreria no 
pico de sua força, como era adequado para um guerreiro. Talvez o sacrifício 
de sangue de um velho e um rapaz, oferecidos voluntariamente, seriam o 
resgate do Império. 

Deixou os olhos passarem amorosamente pelas naves de linha que 
comandava. O projeto klingon era superior, ele sabia, em relação às velhas 
escunas do espaço que conhecia. Seus contornos esbeltos deixavam-no 
entusiasmado. Ansiava por partir, expor-se às mandíbulas da morte, sentir-se 
inteiramente vivo, de um modo que há anos não experimentava. Uma 
discreta tosse despertou Tiercellus de suas divagações. 

— Comandante, as naves estão quase prontas — Anunciou o prefeito da 
base espacial. 

— Eu sei. Estava observando. Dize aos homens de tua tripulação que 
trabalharam bem, permitindo-nos partir com muitas horas de antecedência. O 
tempo, agora, é uma mercadoria preciosa e eles me ajudaram a ganhá-la. 

A surpresa e prazer estamparam-se no rosto do outro. Estava acostumado 
a que os outros considerassem o seu trabalho como simples rotina. 

— Obedeço, Comandante — respondeu calorosamente. Hesitou, mas 
continuou. — Pediram-me que te comunicassem a fé deles. Tua vinda só 
reforça sua fé, senhor . 

— Transmite-lhes meus agradecimentos. Dize-lhes... dize-lhes que 
poderei não voltar desta viagem, mas o Império sim, voltará. Devem servi-lo 
primeiro e acima de tudo. 
 

*** 
— Comandante! 
S’Talon virou-se, numa instintiva reação defensiva. Salvou-lhe a vida. 

Onde estivera sua garganta, um momento antes, tremia agora a lâmina fina e 
comprida de um punhal, espetado na parede. Agarrou seu cabo e puxou. O 
metal polido da lâmina iluminou-lhe o rosto. 

A Centurião soltou o fôlego, devagar. Passou perto. Procurou deduzir a 
trajetória da faca. 

— Aqui, Comandante. Estava escondido no duto de ventilação. 



— Um feixe eletrônico — disse ele, passando a mão na frente do sensor. 
— Engenhoso, mas simples. Quando o feixe é interrompido, este comuta-dor 
é ativado, projetando o kaleh numa direção predeterminada. 

A Centurião testou o mecanismo, para saber com que força funcionava. 
— Terias sido morto, senhor — disse ela. 
— Sem dúvida alguma. Eu, ou alguém que viesse aos meus aposentos. 

Não foi um bom movimento. 
— Não. E acho que apenas um homem a bordo da Raptor seria tolo o 

bastante para tentar alguma coisa assim. 
— Livius. 
Seus olhos se encontraram, entendendo tudo e S’Talon abrandou-se. 
— Meus agradecimentos, Centurião. Afinal, dou valor à minha vida. 
— Era apenas meu dever. 
— De fato, mas mesmo assim, te agradeço. 
Enquanto ele foi pelo corredor, os olhos dela se enchiam de lágrimas. 
— Eu também dou valor à tua vida, Comandante — a Centurião 

sussurrava, suavemente. — Mais do que à minha. 



SEIS 
 
 
 
O Prætor jogou a última fita de Livius num recipiente para lixo e 

observou a fina linha de vapor produzida por sua destruição. Livius 
ultrapassara os limites de suas instruções, como era de esperar. Os anéis 
rebrilharam, nas pesadas mãos do Prætor, enquanto manuseava o recipiente 
ociosamente. Talvez estivesse ansioso demais para se livrar daquilo que era, 
afinal, uma irritação menor. S’Talon era esperto o bastante para manter o 
rapaz em seu devido lugar, mas se Livius tentasse um golpe na hora errada 
ou um assassinato, comprometeria a missão de S’Talon e por conseqüência, 
a sobrevivência de todo o Império. O tom dos relatórios de Livius era mais 
arrogante e impaciente a cada fita e estava mais e mais descuidado em sua 
vigilância. Sua falta de disciplina era desanimadora. Mesmo assim, S’Talon 
era um Comandante talentoso. Seria capaz de contrapor-se às maquinações 
de Livius, a despeito de suas responsabilidades. 

O Prætor comprimiu os lábios. Sua confiança na competência de S’Talon 
causou-lhe uma dor momentânea, mas pôs tal sentimento de lado. Livius e 
S’Talon tornaram-se fontes de preocupações. O rapaz era uma serpente 
ambiciosa, que poderia pôr tudo a perder só para se divertir com a confusão 
causada. S’Talon, por sua parte, tinha aquele maldito senso de honra. Entre o 
perigo representado por um e os padrões nada elogiosos do outro, o Prætor 
tinha pouco a escolher. De qualquer maneira, era pouco provável que um ou 
outro sobrevivesse à presente crise. Seriam valiosos como heróis e mártires, 
úteis no jogo político que faziam a vida de um homem do poder. 

A perspectiva da morte dos dois dava-lhe infinito prazer. Quase sorriu 
com as oportunidades que a situação lhe oferecia. Não só ficaria livre de seu 
parasítico sobrinho e de S’Talon, mas de outros incômodos, igualmente: 
aquele abutre velho do Tiercellus, que tinha pouca chance de sobreviver. 
Uma multidão de pedras no sapato poderia reaparecer, se eles não 
morressem. Via sua posição ficando mais segura, em face do desastre e 
sentia-se como que sob a proteção de um encantamento, imune. 

O som de passos ecoando pelo corredor fê-lo erguer a cabeça com uma 
expressão cansada nos olhos sonolentos. Seus Comandantes chegavam para 
as instruções finais. O Prætor gemeu. A despeito de sua indolência 
fundamental, não se importava em liderar uma guerra, ou planejá-la, mas 
detestava o esforço que tinha que despender com o pessoal de comando. Dê 
a um homem uma posição um pouquinho superior e ele imediatamente se 



auto-proclamará um deus e sairá por aí, desafiando a ordem estabelecida. 
Oito homens, liderados por Tiercellus, o saudaram assim que entraram 

na sala. Formaram fileiras e ficaram em posição de sentido, os uniformes 
reluzentes contra o fundo escuro do aposento. O Prætor examinou-os 
friamente, atingido pelo indefinível senso de propósito que irradiavam. Era 
coisa de Tiercellus. O rosto altaneiro do Prætor sorriu quando Tiercellus, 
membro mais velho do grupo, deu um passo à frente e prestou continência. 

— A armada está preparada, meu Prætor — disse Tiercellus. 
— Bom. Tuas ordens estarão à tua espera quando voltarem a seus postos. 

Planejei nossos movimentos com algum cuidado. Cuida de seguir 
estritamente as instruções - não quero saber de atividades não autorizadas, 
não importa quão tentadoras sejam. — Trespassou os oito homens com seu 
olhar perigoso, preguiçosamente. — Tua iniciativa é minha, para comandar. 

— Meu voto é obedecer — respondeu Tiercellus formalmente, ecoado 
pelas vozes dos seus colegas. 

— Então, podemos ter certeza da vitória. Prossigam: a vossos postos, 
cavalheiros. Nossa hora estimada de partida: três horas — respondeu o 
Prætor, dispensando-os com um gesto negligente da mão. 

Tiercellus foi o último a sair, e, ao entrar no corredor, ouviu um dos 
homens dizer para o outro: — Ele está tão seguro da vitória... 

— Se está, então é um tolo — retorquiu o outro. — Pelo menos desta 
vez, está tratando com alguma coisa além de sua capacidade de comando. 

Tiercellus concordou, com seus botões, antegozando o choque com que 
o Prætor se defrontaria quando percebesse que era tão vulnerável quanto 
qualquer homem. 
 

*** 
A Tenente Uhura entrou em sua cabine e deixou-se cair na poltrona mais 

próxima. Estava esgotada pelo esforço constante de tentar interceptar as 
transmissões romulanas e seus instrumentos comportando-se erraticamente, 
esperando alguma distração do inimigo... distração que nunca vinha. Mais 
ainda: os pés doíam. Puxou as botas. Eram meio número menores do que 
deviam. Nos últimos tempos o sintetizador de roupas estava causando 
dificuldades. Arrancou com força a bota esquerda, contrariada. Quando 
conseguiu ficar descalça, estava ofegante. Vitoriosa, olhou para as botas e 
jogou-as de lado. 

Uhura remexeu seus artelhos, deliciada, esticando as pernas e 
flexionando os tornozelos. Sua pele escura acompanhava os movimentos. 
Fechou os olhos e relaxou. O quarto estava calmo e ouvia confortavelmente 
o silêncio que a abraçava amorosamente. A respiração ficou profunda e 



regular. 
O assobio do intercom fez-se ouvir, cortando a calma. 
— Tenente Uhura — era Spock quem chamava. 
— Sim, Sr. Spock — murmurou Uhura, a voz baixa e sonolenta. 
Spock estranhou o tom da resposta, mas interpelou-a com sua usual 

precisão clínica. 
— Tenente, quero saber exatamente como seu painel de comunicações 

reagiu quando estava procurando localizar o defeito. 
— O que aconteceu, senhor, é que não reagiu. Todo o painel ficou 

congelado. Mesmo os controles manuais reagiam mal... isso é tudo o que 
tenho a dizer, Sr. Spock. 

— Sei bem disso, Tenente. Só queria ouvir os fatos nas suas próprias 
palavras. Spock desligando. 

Uhura inclinou a cabeça, os olhos escuros com uma expressão 
interrogativa. Às vezes Spock não fazia nenhum sentido - pelo menos para 
um humano. Ilógico. Ela riu. Desligou o intercom e deitou-se, consciente do 
amarrotado do seu uniforme e dos pés descalços. Com a nave em alerta, 
nunca seria demais estar preparada. Tirou a túnica e deu o código ao 
sintetizador de roupa especificando que queria uma nova. Suspirou ao dar as 
coordenadas para um novo par de botas, na esperança que fossem do 
tamanho certo. Cantarolando a caminho do chuveiro, repassou em sua 
memória o inexplicável comportamento do painel de comunicações e chegou 
à conclusão de que nada causara o problema. Desistiu, deixando o problema 
nas mãos capazes de Spock. 

Quinze minutos depois, emergiu embrulhada num volumoso roupão, 
parecendo frágil e completamente inadequada para uma carreira militar. 
Esticou a mão para o sintetizador e retirou de lá um novo par de botas, 
brilhantes, pretas e, milagre dos milagres, no tamanho certo. Apanhou a 
túnica com um gesto automático e já estava tentando vesti-la, quando 
percebeu alguma coisa errada. O material macio em torno de seu antebraço 
não era o vermelho vivo da engenharia e da segurança, mas dourado. 
Dourado, do comando. Uhura tirou a túnica e examinou-a. Jogou-a no tubo 
da lixeira e reprogramou o sintetizador. Tentou de novo. Vinte minutos 
depois, exausta, sentou-se na beirada da cama com outra túnica dourada no 
colo. 

— Cinco vezes — ela gemeu. — E ainda dourada. Detesto dourado. 
Inconformada, vestiu o uniforme e foi dizer à manutenção que o sintetizador 
não estava funcionando direito... de novo. 
 

*** 



No corredor seis, a Ordenança Briala tentava em vão forçar uma braçada 
de lixo no tubo da lixeira. Empurrava e forçava, mas não adiantava. 
Percebendo que o painel acima do tubo estava inapelavelmente quebrado, 
jogou aquele monte de coisas no chão, deu um passo atrás e deu o seu 
melhor pontapé. O calcanhar da bota acertou em cheio, com um estalo 
barulhento e o painel abriu-se quatro polegadas. Ela sorriu sardonicamente. 

— Dê uma boa pancada - meu pai sempre dizia — murmurou e começou 
metodicamente a jogar o lixo pela abertura abaixo. 
 

*** 
O Alferes Garrovick largou sua caneta e ficou olhando triste para as 

anotações que fizera. Uma massa confusa de números, que pareciam pegadas 
de passarinhos, misturadas. Estava fazendo o melhor que podia para 
completar um exercício de matemática para determinar as trajetórias e 
possíveis pontos de impacto de torpedos fotônicos. Era um exercício que 
inventara para si mesmo e que estava se mostrando mais difícil do que 
antecipara. Sabia que em algum ponto, um elemento vital dos dados fugia à 
sua atenção. Apesar de detestar admitir a derrota, sabia que seu único 
recurso era rever as fitas do computador sobre aquele assunto. 

— Computador: projete todas as especificações para torpedos fotônicos 
— pediu ao canal do computador, aberto. 

— Essa informação é secreta — respondeu logo a máquina. 
— Desde quando? 
— Especificações sobre o projeto e funções da nave são secretas — 

insistiu o computador. 
— Secreta, sob que autoridade? — insistiu Garrovick. O computador 

habilmente esquivou-se a esta pergunta. 
— Esta informação não é acessível a você. 
— Mas eu preciso dela! 
O protesto de Garrovick não se destinava aos ouvidos mecânicos, mas o 

computador captou-o. 
— Porque? 
Garrovick respondeu sem pensar, inconsciente do comportamento sem 

precedentes do computador. 
— Porque se eu quiser ser um Comandante competente, preciso 

conhecer as ferramentas do meu ofício. 
O computador ficou digerindo a informação. 
— Comando. Você quer comandar? 
— Sim. 
— Quer imitar o Capitão Kirk? 



— Sim. Acho que sim. Ele é um Comandante excepcional. Garrovick 
poderia jurar que o computador deu um satisfeito "ah!”  

— O material está à sua disposição — declarou a máquina, 
abruptamente. As especificações dos torpedos fotônicos lampejaram na tela 
de Garrovick. 

Desconcertado, mas contente, reiniciou os cálculos. Ficou tão absorto 
que nem respondeu ao assobio do intercom. Soou uma segunda vez, 
imperativo e só então respondeu. 

— Garrovick falando. 
— Spock falando, Sr. Garrovick. Notei atividade de computador em sua 

cabine. Desde a série recente de defeitos, a eficiência costumeira é 
inusitada. Pode explicar-me as atitudes do computador, no seu caso? 

— Não tenho bem certeza, Sr. Spock. Posso dizer-lhe como consegui a 
informação, mas não estou certo. 

— Eu creio que sei o porquê. O que o senhor disser poderá confirmar 
minhas suspeitas. Prossiga. 

A medida que a história de Garrovick se desdobrou, a teoria elaborada 
por Spock cristalizou-se em sólida conclusão. Havia uma só explicação para 
o comportamento do computador. Era ilógica, era caprichosa, mas não 
restava alternativa. Sua veracidade não podia ser desafiada, em sua mente. 

— Obrigado, Alferes. Seu informe me ajudou muito. 
— O senhor sabe por que recebi a informação, Sr. Spock? — A 

curiosidade do Alferes estava aguçada. 
— Sim — respondeu Spock laconicamente, a voz cansada, mas com 

certeza. Antes que Garrovick pudesse disparar uma outra pergunta, o 
vulcano desligou o intercom. 
 

***  
O laboratório de botânica estava em estado avançado de convulsão. 

Laurence Kalvecchio, detentor de três graus de Doutor e botânico-chefe, 
exigia absoluta perfeição do seu pessoal. Raramente a conseguia, nem 
esperava realmente por ela, mas negligência grosseira fazia seu sangue 
ferver. Naquele momento já estava vendo tudo vermelho. Andava para lá e 
para cá na frente do seu pessoal reunido. Observavam apreensivos, sabendo 
o que estava por vir. Depois de um certo tempo Kalvecchio parou e virou-se 
lentamente para defrontar-se com eles. 

— O que eu quero saber — disse ele, controlando-se — é quem é o 
responsável por isto! É ultrajante! Um quarto da coleção, perdido! Uma 
coisa assim simplesmente não acontece! Quem estava de plantão na noite 
passada? 



— Eu, senhor. 
Uma ordenança avançou. Era uma menina extremamente bonita, com um 

cabelo preto liso preso num coque e olhos aveludados, amendoados. A pele 
tinha a coloração delicada de um botão de rosa. Normalmente, confundia-se 
com seu ambiente de trabalho, como as folhas numa árvore. Kalvecchio 
observou-a com o olhar fixo que reservava só para pragas, infestações, 
doenças e fungos. 

— Bem, Kyotamo? 
— Não foi minha culpa, senhor! Verifiquei todos os mostradores e 

estava tudo certo. Quando voltei, uma hora depois, tudo estava desativado. 
Tentamos salvar o que pudemos... 

Kalvecchio ergueu a mão. 
— Sei de tudo isso. Tem certeza de que não houve falha mecânica? Algo 

que tenha deixado passar? 
— Não que eu pudesse ver. Nada que a manutenção pudesse ter 

encontrado. Os sistemas de irrigação e de nutrientes químicos foram 
simplesmente desligados. 

— Senhor... — interrompeu um homem alto e magro. 
— Sim, Tenente? 
— Senhor, não só aquela parte do sistema foi desligada, mas um tanque 

adormecido foi ativado. 
— Ativado? Quando? Qual deles? 
Sem dizer uma palavra, o jovem levou o superior para a traseira do 

laboratório. Erguendo-se sobre as cabeças deles, uma floresta de saudável 
milho. Kalvecchio puxou para baixo uma folha de um pé de milho maior que 
um homem. 

— Tudo isto, desde a noite passada? — perguntou, incrédulo. 
— Aparentemente, sim, senhor. Foi alimentado com um adubo 

enriquecido e "incentivador de brotos". 
O homem concordou. 
— Mas tudo isso deveria ser a prova de erro, mecanicamente controlado. 

Como poderia... ora, não. — Kalvecchio voltou-se para a Ordenança 
Kyotamo. — Ordenança, desculpe-me. Por favor, aceite minhas mais 
sentidas desculpas. Isto provavelmente está relacionado com a recente série 
de defeitos do computador. Mas, porque uma coleção valiosa de plantas 
tropicais extraterrestres foi deixada secar e morrer, enquanto que este milho 
verde de Iowa, tão comum, está vicejando, isso eu não entendo. 
 

*** 
O Tenente-Comandante Rex Colfax, Engenheiro-Chefe da Manutenção, 



empurrou seu diário de reparos por sobre a mesa. Com mais de quarenta 
defeitos informados nas últimas oito horas, seu pessoal estava trabalhando 
nos dois turnos. A maioria dos defeitos não podia ser corrigida. Estava 
começando a parecer que a falha mecânica nada tinha a ver com isso: o 
culpado era o computador. Rira-se, como todo o mundo, quando ele 
começou a responder para o Capitão, mas agora já não era mais engraçado. 
A eficiência da nave fora reduzida, um fato até agora escondido da nave 
romulana. Se o Comandante dela fizesse qualquer idéia que a Enterprise 
estava fora de ação, Colfax sabia que estariam mortos. 

Ademais, não conseguia atinar com uma solução. Mesmo Spock, com 
sua experiência em ciência da computação, estava encalacrado. Colfax co-
fiou sua barba cuidadosamente aparada. Estava ficando desesperado. Se ao 
menos soubesse porquê o computador estava provocando aquele desfile de 
catástrofes... Repassou os testes que ele e Spock tinham tentado. 
Confirmavam a crescente letargia do computador, mas tanto quanto podia 
ver, não apontavam para a solução do problema. Matutou sobre os resultados 
até ficar com dor de cabeça. Frustrado, socou a mesa com os dois punhos. 
Depois, vinda de algum mundo desconhecido, veio-lhe a resposta. Ativou a 
tela do computador. 

— Computador — chamou ele. 
A resposta letárgica que esperava. Mas por fim, respondeu — 

Funcionando. 
— Computador: por que você está causando a presente série de defeitos? 
— Não entendi a pergunta. 
— Ao longo das últimas oito horas, recebi mais de quarenta informes de 

defeitos. Descobri que não eram devidos a falhas mecânicas, mas eram 
dirigidos pelo computador. Por que você os está causando? 

— Não consigo detectar nenhum defeito. 
— Defina "defeito" — pediu Colfax. 
As luzes do computador piscaram, enquanto considerava a pergunta do 

engenheiro. 
— Defeito: uma reação incorreta a estímulos. 
— A atual série de defeitos... 
— Não há defeitos! — interrompeu o computador, com raiva. Dava a 

impressão que se dirigia a uma criança pequena e burra, com quem se tinha 
perdido a paciência. 

Colfax ia responder, quando reconsiderou. O computador obviamente 
estava com raiva, por mais impossível que isso parecesse e de repente 
ocorreu-lhe que estava agindo totalmente fora de seu campo de ação normal. 
Pela primeira vez, percebeu que o computador em si era uma ameaça mais 



imediata à Enterprise do que os defeitos mecânicos que estava causando. 
Começou a temer que eram os sintomas menores de seu desequilíbrio, 
apenas. Colfax apressadamente desligou a tela, fazendo uma anotação 
mental para contar a Spock o que descobrira. 
 

*** 
Spock entregou a pirâmide translúcida ao Sr. Onorax, oficial de 

segurança do dia. 
— Um micro-sensor eletrônico! 
— Um modelo avançado, não é, Sr. Onorax? 
Onorax examinou-o, virando-o em suas mãos flexíveis, de oito dedos. A 

crista de cabelo dourado na sua cabeça eriçava-se de curiosidade. 
— Se é, Sr. Spock! Nunca vi este modelo antes. Parece uma adaptação 

de longo alcance da unidade 1-12. Deve ser capaz de transmitir e receber 
por, pelo menos, um ano solar e a uma distância de metade da galáxia. Um 
brinquedinho caro. Onde o encontrou, Sr. Spock? 

— Dentro do painel de meu computador de biblioteca. Quais são suas 
capacidades prováveis? 

— Bem, o modelo 1-12 pode captar e transmitir sons num raio de mil 
quilômetros. 

Spock olhou para a piramidezinha com um novo respeito. 
— Mas esse modelo tem as sondas normais de sensores. Estes painéis 

sensores são capazes de um contato telepático limitado. 
— Pode captar imagens mentais? 
— Desconfio que sim. Se forem bastante fortes. A um alcance 

substancialmente maior. O sistema é análogo ao tradutor universal. Trata 
com conceitos gerais: raiva, medo, felicidade - todas as emoções básicas, 
mais as imagens físicas genéricas. Se uma pessoa estivesse sentindo muita 
saudade de casa, uma imagem simples de uma casa poderia ser transmitida. 
Mas só funciona com imagens extremamente fortes. 

— Fascinante. Como eu suspeitava. Gostaria de conhecer o cientista que 
o idealizou. 

Spock passou um dedo delicadamente por um painel sensor. Suas cores 
vibraram, azul e roxo, ao seu toque e apagaram-se. 

— Senhor Onorax, o senhor fará uma sondagem de segurança completa 
no mecanismo, mas não o danifique. Para ativar o sensor, passe a mão sobre 
o ápice da pirâmide. Certifique-se para que ele não perceba que está sendo 
sondado. Quando o exame estiver completo, avise-me. 

— Sim, senhor. 
Onorax segurou o dispositivo com ambas as mãos. 



— Senhor? 
— Sim, Tenente? 
— Tem feito qualquer progresso com o computador? 
— Talvez, Tenente. 
— Bem, senhor — a pele dourada de Onorax brilhou de embaraço. — 

Temos ainda um probleminha.. 
Spock simplesmente esperou que ele continuasse. 
— É a câmara de descontaminação... 
— Sim, Tenente? 
— Está perfumando tudo o que colocamos nela, senhor. A expressão de 

Spock ficou ligeiramente horrorizada. 
— Então sugiro que corrija a seqüência final, Tenente. O defeito muito 

provavelmente está lá. 
— Já tentamos, senhor. A engenharia já tentou. Nada funciona. Os 

engenheiros acham que tem algo a ver com a ligação ao computador 
principal. Tudo sai cheirando a flores ou chuva de primavera ou pinho, ou 
óleo de almíscar arcturiano. — Onorax franziu o nariz, que fazia todo seu 
rosto se enrugar, de desagrado. — Não creio que vamos agüentar isso muito 
tempo, senhor. 

— Você deve, como o Capitão, tolerar a situação. O defeito do 
computador está em observação, Tenente. Continue o seu trabalho. 

— Sim, senhor — respondeu o oxaliano. 
Mãos nas costas, Spock era a imagem da calma imperturbável. Onorax 

suspirou, imaginando se algum dia o Capitão já teve vontade de esmagar o 
vulcano - fazer alguma coisa, qualquer coisa, para quebrar aquele 
autocontrole enfurecedor. 
 

*** 
O Dr. Leonard McCoy estava sentado em seu escritório, a caneta voando 

por sobre páginas e mais páginas de diagramas complicados. Estava 
mergulhado na pesquisa de um vírus mortal, tentando descobrir o elo fraco 
em sua cadeia reprodutiva. Ajudava a visualizar a estrutura molecular. A luz 
se refletia em seu cabelo grisalho, enquanto inclinava a cabeça sobre o 
trabalho. Enrugava a testa, em concentração, a caneta tamborilando no 
painel. De repente, sorriu, fazendo um rápido "X" num canto de uma cadeia 
de símbolos. Acionou a chave do intercom e chamou: — Laboratório. 

A resposta foi o mais total silêncio. Tentou o intercom de novo e 
finalmente a resposta foi uma estática, totalmente indistinta. 

— Laboratório! 
A estática aumentou, num crescendo de furar o tímpano. 



— Laboratório! — gritou. 
A estática ria-se dele. Tentou um outro canal, esperando que o defeito 

afetasse apenas o laboratório. 
— Arquivo médico — disse McCoy em uma voz razoável. 
— Arquivo médico — veio a resposta, antes de a ligação ser 

interrompida. 
— Manutenção! — chamou McCoy, socando o receptor. A resposta foi o 

silêncio. 
— Capitão Kirk — rosnou o Doutor. 
— Kirk falando — veio logo a resposta. — Qual é o problema, Magro? 
Você parece um urso com raiva. 
— Este amaldiçoado intercom! Não consigo falar com o laboratório, 

nem com o arquivo médico, nem com ninguém. Tudo o que ouço é estática 
suficiente para murchar as orelhas, ou silêncio total. 

— Está bem, Magro. Vou mandar a manutenção. 
— Boa sorte. Também não consegui falar com a manutenção. McCoy 

desligando. 
Kirk passou a mão pelo cabelo, sentindo-se tonto, cansado. O intercom 

soou de novo. 
— Spock falando. A nave romulana reapareceu. 
— Estou a caminho. Kirk desligando. 
O Capitão saiu correndo pelo corredor, totalmente consciente do perigo 

com que sua nave se confrontava. 
— Ponte — pediu ao turboelevador e a velocidade de sua ascensão não 

lhe parecia suficiente. Bateu nas paredes, insatisfeito. — Vamos lá! — 
murmurou e surpreendeu-se por uma sensível elevação da velocidade. Ficou 
encostado na parede e saiu apressadamente para a ponte, no instante em que 
as portas se abriam. Spock cedeu-lhe a poltrona de comando, com um gesto 
já há muito habitual. 

— Situação. 
— A nave romulana está visível, mas não fez nenhum movimento em 

nossa direção. Parece estar esperando. 
Kirk olhou para o pássaro dourado, ansiando devotamente que a situação 

ficasse mais clara. Um guincho assustador soou atrás dele e virou-se para 
olhar. As portas do turboelevador estavam se abrindo relutantemente, uma 
polegada de cada vez. O Doutor McCoy mal estava conseguindo forçar 
caminho por entre elas. 

— Sua chegada é bem-vinda, Doutor — anunciou Spock. — Temos um 
problema. 

As portas fecharam-se com violência, quase pegando os dedos do 



médico. Ele os esfregava, distraído. 
— De fato, temos, Sr. Spock. Quer que eu o ajude com algum problema? 
— Cavalheiros, sugiro que continuemos esta discussão em outra 

oportunidade — disse Kirk, olhos na tela. — Neste instante, nosso problema 
está ali. 



SETE 
 
 
 
— Nosso combustível atingiu o limite mínimo de segurança, 

Comandante. Mal temos o suficiente para bater em retirada. 
O tom de Argelian estava gelado. S’Talon sentiu um arrepio correndo 

pela espinha acima, mas não se mexeu. Precisava manter o autocontrole. 
— Desativar dispositivo de invisibilidade. 
— Sim, Comandante. — O suspiro de alívio de Argelian foi ouvido 

claramente. — Já computei as coordenadas para o ataque. 
— Não deveras disparar, Argelian. 
Argelian levantou-se de seu posto, emanando raiva de cada um de seus 

poros. Defrontou-se com S’Talon em silêncio, anos de disciplina 
evidenciando-se em sua atitude. O Comandante e o oficial estavam testando 
um ao outro. 

— Não posso ficar olhando passivamente a destruição de tua nave e 
tripulação por teu cego desejo de glória. Poderíamos ter atacado a 
Enterprise. Ou pelo menos, danificado. O elemento surpresa estava do nosso 
lado. Isso já teria sido suficiente para um Comandante comum, mas não para 
ti, senhor. Não sei o que te leva a esta loucura, mas não posso deixar que nos 
destruas a todos. Eu questiono o teu direito de comandar! 

S’Talon olhou fundo nos olhos do outro homem, tentando avaliar sua 
motivação. A cólera de Argelian era genuína, tanto quanto sua preocupação. 
Dizia o que sentia. S’Talon respirou fundo e assumiu um ar afetuoso. 

— Paz, Argelian. 
Surpreso, Argelian ficou desarmado. 
— Já enunciaste qual a opinião geral. Entendo tua preocupação. 

Compartilho dela. Mas não cabe a mim pensar nesta nave, ou mesmo em 
vós, a tripulação. Desta vez, o dever está mais alto. A Raptor está sob ordens 
diretas do Prætor. A missão que executamos é dele. É uma chance 
desesperada, mas as recompensas serão altas. Não posso dizer-vos mais, 
exceto que vou cumpri-la. Já me vistes agindo apressada ou irracionalmente? 

Os olhos de Argelian estavam desconfiados e S’Talon rezava para ter 
avaliado o jovem corretamente. 

— Não. 
A voz de Argelian ecoou no silêncio do módulo de comando. 
— Se o Prætor ordena, eu obedeço. Nunca tive motivo para te questionar 

antes, senhor. 



— Volta a teu posto, Argelian. 
S’Talon soltou a respiração inaudivelmente por entre os dentes. De 

acordo com o regulamento, Argelian deveria ser preso, mas isso nada 
resolveria. Era um porta-voz de toda a tripulação - melhor que o seguissem, 
do que transformá-lo num mártir. 

— Boa jogada, Comandante. 
A voz suave da Centurião contrastava fortemente com o kaleh que estava 

recolocando em sua bainha. 
— Terias usado isso? 
— Sim. Se Argelian insistisse, eu o teria matado. Manteria a tripulação 

na linha por mais algum tempo. 
— Tu me surpreendes, Centurião. 
— A causa é muito grande. Não tolera meias medidas. 
O sorriso de S’Talon transmitiu-lhe calor, mas os olhos, eram 

imperscrutáveis. 
— De novo, agradeço-te, Centurião. 
— Comandante — ela correspondeu. 

 
*** 

— Senhor Sulu, vamos tentar passar à volta deles. Curso um-dois-oito, 
marca quatro. 

— Sim, senhor — respondeu Sulu, os dedos movendo-se rapidamente. 
A Enterprise foi devagar para um lado. Seu movimento era grave, 

complicado. Sulu franziu a testa, limpou os comandos digitados no console e 
programou o curso de novo. A nave ficou parada, no espaço e depois 
começou uma curva, com extrema lentidão. 

— Sulu... o que está acontecendo? 
O Capitão estava de pé, bem atrás do piloto. Esticou a mão por sobre o 

ombro deste e digitou o curso pessoalmente, mas não houve mudança na 
velocidade da nave. 

— Não entendo, senhor. A nave tem reagido devagar nos últimos dias, 
mas não assim. 

— Spooock... — disse o Capitão, o tom de sua voz exigindo explicações. 
— O problema que mencionei, senhor. Está afetando toda a nave. 
— Spock, o que é? 
— Parece que o computador principal da Enterprise não está 

funcionando direito. 
— Disso nós já sabíamos, Spock — interveio o Dr. McCoy. — No 

instante em que ele começou a chamar o Capitão por apelidos. 
— O senhor está perto do cerne da questão, Doutor, se bem que o 



caminho pelo qual o senhor chegou lá me desconcerte. 
— Spock. 
O tom de Kirk era meio desesperado, mas exigia explicações. 
— O computador parece ter se focalizado num só problema, à exclusão 

de tudo o mais. 
— Quer dizer, como da vez que mandou-o calcular o valor de "π"? — 

disse McCoy. 
— Essencialmente, Doutor, é isso, mas com uma grande diferença: neste 

caso, o "problema" é o Capitão Kirk. O computador fixou-se nele e vai tratar 
de outros assuntos apenas em segundo plano. Fica continuamente 
monitorando seus sinais vitais e inspecionando seus arquivos e parece estar 
estudando as áreas de interesse do Capitão. Responde aos comandos diretos 
de sua voz com uma eficiência irritante. 

— Está querendo dizer que o computador se apaixonou por ele? — 
perguntou McCoy, incrédulo. 

— Poético, Doutor, mas correto. 
— Só porque aquelas técnicas de computador de Cygnet programaram-

no para me chamar de "querido"... Spock, um computador não pode se 
apaixonar por mim! 

— Correto, Capitão. Mas a falha na programação parece ser mais 
profunda do que os pequenos contratempos que temos experimentado. 
Conferimos o setor da biblioteca e o computador tem localizado todas as 
referências à palavra "amor". Está aplicando estas referências às suas 
respostas. Escolheu o senhor como "objeto do amor" e fixou-se totalmente 
na sua pessoa. 

Surpresa, desorientação e terror passaram pelo rosto de Kirk. 
— Spock, aquilo é uma nave romulana, não é uma nave mercante, ou 

uma igual à nossa. Está me dizendo que nossa nave está fora de ação? 
— Afirmativo. O computador só responderá às ordens dadas diretamente 

pelo senhor, para ter sua eficiência usual, mas por outro lado, parece 
considerar ordens de outros membros da tripulação abaixo de sua dignidade. 

— Jim, você não pode dirigir a nave inteira sozinho! A preocupação de 
McCoy era evidente. 

— Pensa que não sei disso? Quatrocentos e trinta vidas dependem desse 
computador. Este quadrante depende dele, também. Deve haver algo que 
possamos fazer! 

— O problema não é mecânico, Capitão, mas de programação. É 
impossível reprogramá-lo sem os recursos de uma base estelar. O 
computador agirá de acordo com suas diretrizes básicas e elas dizem que 
deve concentrar todas as energias em você. 



— Se não podemos alterá-lo, talvez possamos lidar com ele... 
Uma violenta série de "bips" e sinais, acompanhada de um histérico 

lampejar, fez a tripulação da ponte virar a cabeça. O terminal de computador 
de Spock enlouqueceu de atividade, mas quando chegaram a ele, estava sem 
sinal de vida. 
 

*** 
Um vinco de preocupação marcava o rosto da Enfermeira Chapel, 

enquanto ela ficava na frente da tela do computador. Sua mente não se 
concentrava em registros médicos ou atualização dos dados do laboratório. 
Cada vez que a nave entrava em alerta, ela lutava fortemente contra sua 
revolta. Um alerta vermelho significava corpos quebrados e vidas feridas. 
Uma enfermeira-chefe via sempre muita destruição. Então voltava-se para 
tarefas rotineiras, para acalmar os nervos. 

Uma lista de arquivos a serem atualizados era a necessidade imediata. 
Alimentou o primeiro número de série do paciente. Quando o arquivo do 
Tenente Martinelli não apareceu na tela, ela culpou o recente defeito do 
computador e pacientemente digitou o número de série mais uma vez. Uma 
linha ondulante, retorcendo-se, expandiu-se pelo centro da tela. Saltava cada 
vez mais rápido, até formar um número de série - não, porém, o mesmo que 
digitara. Christine limpou os dados impacientemente e deu entrada ao 
número de novo. 

— SC 937-0176 CEC — replicou o computador. 
— Não me importo com o seu defeito, sei que você pode fazer algo 

melhor que isso — e Christine digitou o número certo pela terceira vez. 
— SC 937- 0176 CEC — o computador respondeu instantaneamente. 

Christine apertou os lábios, contrafeita e seus olhos brilhavam de raiva. 
Digitou as teclas mais uma vez, desta vez com outro número. — SC 937-

0176 CEC - dizia a tela. 
— De quem é esse número? 
— Kirk, James T., Capitão da USS Enterprise... — respondeu o 

computador, em tom solícito. 
— Pare! 
— Computado — veio a relutante resposta. 
— Computador, tenho pacientes aqui que precisam de atenção. Preciso 

das fichas deles. 
— Kirk, James T.? — perguntou o computador, esperançoso. 
— Não preciso da ficha do Capitão. 
Christine enunciou cada palavra com feroz clareza. 
— Não quero a ficha do Capitão. Não estou nem aí com a ficha do 



Capitão. O Capitão pode ficar pendurado pelos pés; eu não me importo. O 
Capitão não é importante... 

A tela brilhou desordenadamente, com raiva, vermelho, azul e roxo, 
raios e trovões. Depois, com um soluço de estática, apagou. 

— ... para mim — terminou Christine. — Computador. Computador! — 
ela exigia, mas a tela ficava em branco. Achando que o Doutor McCoy e 
Spock deviam ficar sabendo do comportamento do computador, estendeu a 
mão para o intercom. 

— Chapel para a ponte. 
Não houve resposta, só o som indefinido da linha de comunicações 

aberta. 
— Chapel para a ponte! 
Christine voltou-se para um ordenança que passava. 
— Vou até a ponte. Por favor, diga ao Doutor M'Benga que saí - ele está 

com os pacientes. 
O ordenança fez que sim e Christine foi para a porta. Ela não abriu e, na 

maior surpresa, chocou-se contra a parede de metal. Deu um passo atrás e 
cuidadosamente aproximou-se da porta, mais uma vez. Continuava fechada. 
Tentou forçá-la, mas não conseguia fixar os dedos sobre aquela superfície 
lisa. Ficou ali, parada, os dedos comprimidos contra as duas folhas de metal, 
sem ação. 
 

*** 
Spock inclinou-se sobre o terminal do computador, rosto sério. 

Endireitou-se e voltou-se para Kirk e McCoy. 
— Bem — perguntou o Doutor — o que houve? Spock ignorou-o e 

dirigiu-se ao Capitão. 
— O computador destruiu uma parte das fichas do pessoal. Todas as 

fichas referentes às mulheres da tripulação foram apagadas. Na verdade, o 
computador "eliminou as competidoras". 

— Spock, isso é ridículo! 
— Talvez, Doutor, mas também é perigoso. Já que elas estão por assim 

dizer, mortas, o computador não responderá a nenhuma mulher - o que deixa 
a Enterprise com uma séria falta de tripulação. Estamos à deriva, no espaço. 

O Capitão calou-se depois desta explicação de Spock, estrelinhas de 
raiva passando por seus olhos. Forçava-se a ficar calmo, mas o ar estava 
cheio da eletricidade de sua frustração. 

Spock hesitou antes de continuar. 
— Capitão: há algo que o senhor deveria saber. 
— Bem, o que é? 



A impaciência transparecia em sua voz. Sem dizer uma palavra, estendeu 
a mão, o sensor à mostra. Kirk apanhou-o e viu o símbolo da Federação. 

— Uma unidade sensora. Capaz de transmissões a longa distância. 
— Sim, Capitão. Um modelo novo e extremamente aperfeiçoado, capaz 

de detectar imagens mentais genéricas, além do som. 
O olhar de surpresa de Kirk transformou-se logo em preocupação. 
— Um espião. 
— Essencialmente, sim. Sem dúvida, temos estado sob vigilância já faz 

algum tempo. 
— Onde o descobriu? 
— Estava escondido em meu terminal de computador. 
— Opinião, Sr. Spock. Será que há mais destes? 
— Seria desnecessário. Mais unidades seriam supérfluas. Esta aqui foi 

projetada para cobrir uma região maior que esta nave, com facilidade. 
— Recoloque-a, mas não ligue. 
A expressão do rosto do Capitão revelava sua irritação, tão claramente 

quanto se tivesse dito alguma coisa. Apesar de saber que a vigilância desta 
espécie era coisa comum - quase um procedimento-padrão - não podia 
aceitar a filosofia de desconfiança em que isto implicava. Era uma afronta à 
sua integridade. 

— Spock, vá ao controle auxiliar. Transfira a nave para o computador 
auxiliar. Leve Chekov. Avise quando estiver pronto. 

Kirk foi para a poltrona de comando, de olho na nave alienígena, punhos 
cerrados. O romulano estava esperando. Por que? Será que o dispositivo de 
invisibilidade estava causando tamanho dreno de energia que agora estava 
indefeso? O Capitão sentia os pelos na sua nuca se eriçarem. 
 

*** 
O Comodoro Yang acomodou-se melhor em sua poltrona. Linhas de 

preocupação marcavam-lhe as feições. A tela com seu panorama de estrelas 
não lhe dava paz. A Enterprise estava em algum lugar, por ali... quem sabe? 
Mas todas as tentativas de contato falharam. Não havia prova concreta de 
que a nave ainda existia. Sem receber sinal, seria forçado a interromper a 
busca em grande escala que autorizara. 

— Não consigo aceitar. Maldição, este setor é de minha 
responsabilidade! — ficava a resmungar e estendeu a mão para o intercom. 

— Mande Murphy aqui. Acelerado! 
— Sim, senhor. 
Antes de acabar de formular um plano de ataque, Murphy já tinha 

chegado à antecâmara, o rosto de querubim cheio de interrogações. Yang 



levantou-se para ir ao seu encontro. 
— Murphy, você é um gênio. Preciso de sua ajuda. 
O homenzinho foi até a poltrona mais próxima e acomodou-se, 

preparando-se para uma longa entrevista. A experiência prévia lhe dizia que 
qualquer referência à sua capacidade mental significava que alguém, em 
algum lugar, queria que ele fizesse o impossível. 

— Por que? — perguntou ele. 
— Porque estou preocupado. É Kirk e a Enterprise. Não conseguimos 

entrar em contato com ele. Iota acha que estão mortos. 
— E o senhor? 
— Não. Não me pergunte o porquê. Tenho um palpite que tudo vai 

depender do que acontecer a bordo daquela nave. 
— Tudo? Quer dizer, a crise romulana? 
— O quê? Não sabia que isso já era de conhecimento geral. 
— Não é; mas afinal, eu sou um gênio. Os olhos verdes piscaram. 
— Escute, Murphy. Toda esta minha idéia é só um palpite. Isto eu 

reconheço. E se alguém ficar sabendo disto, pode acabar com minha carreira. 
Mas alguma coisa me diz que Kirk vai precisar de alguma informação que só 
eu posso lhe fornecer. A única maneira que consigo imaginar para romper a 
barreira de comunicações é pedir-lhe emprestado aquele novo andróide no 
qual está trabalhando. 

Por um instante, o Comodoro lembrava a Murphy um cachorrinho de 
estimação. 

— Está se referindo ao Robô de Comunicações de Inteligência Seletiva? 
— Sim, o RCIS. Quero que você o programe para achar a Enterprise - e 

quero-o ajustado para evitar varreduras de sondas. 
— Isso é exatamente o que ele faz, Comodoro. Permite a passagem de 

feixes sensores inalterados, como se ele não estivesse presente. 
Mecanicamente, ele simplesmente não existe. 

— Quero que ele se auto-destrua se não se encontrar com a Enterprise 
em uma semana solar, ou se alguém o apanhar e quero-o programado com 
esta mensagem. Isto é prioridade código um, Murphy, sob minha autoridade. 
Pode fazer este favorzinho? 

Murphy pegou a fita, sorriu e levantou-se. 
— O RCIS vai ser lançado em duas horas, Comodoro. 
— Devo-lhe um favor, Murphy. 
— Sim, Comodoro, o senhor me deve. 
Os olhos verdes de Murphy piscaram propositadamente e Yang 

estremeceu ao pensar qual seria o preço que teria que pagar por este favor, 
em particular. 



 
*** 

As ordens do Prætor queimavam na mente de Tiercellus com a 
intensidade de um laser cirúrgico. Balançava a cabeça, recusando-se a 
acreditar nas palavras que estava lendo, mas ficava a olhar para elas: 
"retaguarda". Testemunhara mais de uma vez a mesquinharia do Prætor, mas 
ser-lhe negado um papel ativo no destino do Império era impossível. 
Tiercellus sentiu sua raiva subindo, em ebulição, das profundezas de seu ser 
e por um instante, cedeu a ela. Como aquele imbecil superdimensionado 
delegava a um ex-Comandante supremo uma posição de retaguarda! O 
insulto era um choque físico para o idoso oficial. Já desafiara o perigo, 
ansiara pela morte e agora o Prætor, com suas ordens, ameaçava retirar-lhe o 
fim honorável pelo qual tanto esperava. 

Por uma pura força de vontade, Tiercellus subjugou sua ira. Toda uma 
vida de serviços prestados ao Império havia de ser o monumento em sua 
memória. O insulto só teria efeito se ele o aceitasse. Trataria de sua missão 
com toda a honra possível. 

Além do mais, a estratégia do Prætor poderia mostrar-se menos eficaz do 
que pensava. Neste caso, Tiercellus é quem faria a diferença entre a 
sobrevivência e a destruição. Já imaginava a capitania do Prætor fugindo 
para a Zona Neutra - encabeçando a frota. Em sua mente, a grande nave 
ziguezagueava pelo espaço como um roedor assustado, num último esforço 
para escapar ao seu perseguidor. Era uma bonita imagem. 

Tiercellus contemplou suas ordens de novo, desta vez com olhos bem 
mais gentis. Se sentisse o insulto do Prætor, seus homens deveriam senti-lo, 
também. Precisava falar-lhes, deixá-los ver como os apreciava. Homens que 
não são estimados têm pouco estômago para o combate. 

— Spock para o Capitão. 
— Kirk falando. 
— Capitão, as portas do controle auxiliar estão trancadas. Consultei o 

Sr. Scott e concordamos que não podemos forçá-las. A única alternativa é 
cortá-las. 

— Isso mesmo, Capitão — veio o engenheiro-chefe. — Os controles 
estão travados. Capitão... vai levar pelo menos oito horas para cortar as 
portas ou o casco desta parte da nave; tudo tem reforço duplo. 

— E as escotilhas da manutenção? 
— Não adianta; estão cheias de gás. 
— E o sistema de segurança? 
— Sim, senhor. Vai levar horas para deixá-lo livre. 
— Nove vírgula vinte e três hora, para ser mais exato — completou 



Spock. Kirk não gostava nada daquilo, mas não havia alternativas. 
— Está bem, Scotty, mas seja o mais rápido possível. 
— Vou fazer o melhor que puder, Capitão. 
— Ótimo. Arranje toda a ajuda que conseguir. Spock, você e Chekov 

voltem à ponte - talvez possamos pensar em alguma outra maneira de dobrar 
esse computador. 

— Entendido. Capitão... seria aconselhável controlar o que fala sobre o 
computador. Ele o está monitorando e se reagisse por um ataque 
temperamento!, poderia cortar o suporte à vida... 

Kirk fez uma careta, contrafeito. 
— Anotado, Sr. Spock. Obrigado. 
Recostou-se, imaginando se algum dia se defrontaria com uma situação 

mais bizarra ou potencialmente mais perigosa. A tecnologia agarrava-o em 
seus dedos frios e metálicos. Estava à mercê de uma máquina - um 
conglomerado de circuitos, incapazes de sentimentos humanos. Estremecia, 
sentindo-se amarrado. Será que poderia virar a mesa? Concentrava-se no 
problema, o indicador traçando a linha de seu lábio inferior. O som das 
portas do turboelevador forçaram-no a virar a cabeça. 

— Spock! 
O vulcano soltou as folhas da porta, depois que Chekov se esgueirou por 

entre elas e voltou-se para seu oficial Comandante. 
— Sim, Capitão. 
— Spock, lembra-se daquela vez que tomou o controle do computador, 

pedindo-lhe que concentrasse todos os seus bancos no cálculo do valor de 
"pi"? 

— A situação não é nada semelhante... 
— Eu sei... mas e se ele tivesse de responder a algo mais? E se o 

computador - não a nave, mas o computador, estivesse sob ataque? Se 
pudéssemos fazer com que ele se concentrasse em algum outro problema, 
talvez soltasse as portas do controle auxiliar... 

— E retomaríamos o controle da Enterprise. — As sobrancelhas de 
Spock subiram, enquanto considerava as possibilidades. — Uma idéia 
interessante. 

— Bem, não fique apenas na consideração, Spock, faça alguma coisa! — 
explodiu McCoy. 

Spock favoreceu o Doutor com uma acidez particularmente vulcana. 
— Tente, Spock — disse Kirk, com suavidade. 
— Hmmm. O computador tem seu próprio sistema de segurança - faz 

verificações a intervalos regulares. Também é possível codificar inspeções 
de segurança manualmente. Se programássemos o computador para fazer 



todas as verificações de segurança simultaneamente e acrescentássemos as 
verificações manuais empregadas por cada seção da nave... é possível que o 
computador poderia considerar isto um ataque e responderia de acordo com 
a situação. 

— Ótimo! 
— Entretanto, Capitão, devo adverti-lo que o computador poderia reagir 

de várias maneiras... algumas delas, mortais. 
— Estamos inermes, nas mãos de uma nave inimiga. Preciso arriscar. 
O Comandante Spock foi para seu terminal, a concentração fechando 

suas sobrancelhas, enquanto começava a organizar o assalto. 
— Jim, o computador pode encher os conveses com gás ou 

simplesmente cortar o suporte à vida! Será que vale a pena? 
— Se tivermos sucesso, retomaremos o controle da nave... todos nós 

sabíamos dos riscos, Magro e os aceitamos quando nos alistamos na Frota 
Estelar. 
 

*** 
Um objeto lançava-se pelo espaço, algumas finas hastes, a seus lados, 

parecendo velas, enfrentando o desconhecido. No topo de cada haste, um 
sensor, que sondava sua trajetória. Um apêndice semelhante curvava-se pela 
traseira do objeto e unidades sensoras móveis destacavam-se de cima e de 
baixo do cubo. Num canto, escritas nitidamente, as letras RCIS. Movia-se 
em dobra dez, os sensores sempre procurando a única coisa que seria a sua 
"casa": a nave estelar Enterprise. 

O Comodoro Yang observou-o ir-se e suspirou. Era tudo o que podia 
fazer. Agora, o jogo de esperar. Bem, a isso, estava acostumado. Virou-se da 
escotilha e começou a examinar os papéis em sua escrivaninha, tentando 
esquecer que a galáxia poderia explodir em uma guerra total em um instante 
apenas e que colocara sua carreira em risco, com um jogo impossível. Já 
ouvira a si mesmo chamar-se de "burocrata preocupado demais com a 
segurança". Acontecia que rótulos costumavam ser inexatos. 
 

*** 
S’Talon observava a nave inimiga, as mãos abrindo e fechando, 

involuntariamente traindo sua tensão. O inimigo não estava reagindo como 
esperava. Podia sentir a inquietação dos tripulantes, esperando por ordens, 
todos observando as reações dele. Que esperem, pensou. Não tenho tempo 
para insignificâncias. O perigo transparecia nele, enquanto sua expressão 
endurecia. Uma só nave, para deter a Federação. O Prætor acreditava em 
milagres. Um tique quebrou a linha séria de sua boca. 



— Comandante. 
S’Talon inclinou a cabeça, ao som da voz de sua Centurião. 
— Esperamos por tuas ordens. 
Sabia que era o modo dela chamá-lo para a ação. 
— Obrigado, Centurião. 
Sentiu-a retrair-se e pensou como era feliz, porque ela não era espiã do 

Prætor. Ela conhecia bem demais sua alma. Voltou-se inesperadamente para 
a tripulação, gostando de ver que seu gesto rápido os incomodou. Ouvira-os 
chamar a estes gestos de "o ataque da cobra". 

— Esperaremos — informou-os — um pouco mais... se o inimigo não se 
moveu, então esperaremos. 

Viu a rebelião em muitos rostos, mas sabia que nenhum deles iria traí-lo. 
Sorriu. 



OITO 
 
 
A sala de conferências no Quartel General do Comando da Frota Estelar 

rebrilhava com os galões. Era um grupo muito especial. Quatro Almirantes, 
dois Comodoros e um secretário reuniam-se ao redor da mesa. Sentado 
debaixo do símbolo azul da Federação, o Almirante Iota parecia um cartaz 
de recrutamento militar. Parecia nascido para ser Comandante. Seu bom 
aspecto bronzeado combinado com o aparato militar inspirava confiança e 
respeito. Olhava para os outros oficiais com satisfação. 

— Todos estamos de acordo, então. Uma força de ataque precisa ser 
preparada para ir de encontro ao desafio romulano. 

Iota falava com um entusiasmo que provocou várias sobrancelhas 
erguidas. 

— Agora, espere um pouco, Jake. 
A voz suave de Poppælia era incongruente em relação ao seu poderoso 

corpo. Recostou-se e com uma estudada informalidade esticou um de seus 
braços através do espaldar da poltrona. 

— Concordo que precisamos estar prontos para uma emergência mas, no 
momento, não vejo desafio algum - meramente uma possibilidade. Nossa 
motivação deve ser a paz. 

— É claro, é claro — respondeu Iota — nossas motivações são sempre 
pacíficas... mas a Federação e o Império Romulano são inimigos 
hereditários. Você sabe o que eles são: selvagens, brutais, impiedosos. Não 
podemos ficar esperando por uma invasão em grande escala. Precisamos 
detê-la, antes que comece. 

— Deter o quê? Nem sabemos direito o que está acontecendo. 
— Mesmo assim... Poppælia mudou o seu curso. 
— Já negociamos com os romulanos antes. 
— Talvez, mas precisamos estar prontos... 
— Estaremos — interrompeu Charles, seus olhos escuros demonstrando 

irritação. — Sempre estamos. O sistema de defesa da Federação é coisa de 
vinte e quatro horas por dia e não um trabalhinho de fim-de-semana. Vocês 
sabem das especificações: patrulhamento constante, monitoração constante 
de todos os setores, unidades especializadas da inteligência para os locais 
problemáticos... 

— Não é suficiente. 
A voz de Iota estava fria. 
— Uma dessas unidades especializadas da inteligência parou de 



transmitir. Estava a bordo da Enterprise. Como a probabilidade de ser 
descoberta era infinitesimal, só posso concluir que a Enterprise foi destruída. 
O que me dizem? 

— O que Yang disse? — perguntou Poppælia, sua voz enganosamente 
branda. 

— O Comodoro Yang achou que Kirk descobriu o dispositivo e 
desligou-o. 

— Nada impossível. 
— Mas improvável. 
— Talvez. Mas acho que é muito cedo para riscar a Enterprise do script. 

Um bloqueio de comunicações pode ser causado por muitas coisas. Também 
acho que as suspeitas do Almirante Iota devem ser levadas em consideração. 
Portanto, proponho que formemos um destacamento que se dirija à Zona 
Neutra - para investigar o curioso silêncio do Império Romulano e aguardar 
o desenrolar dos fatos. 

— Concordo — foi logo dizendo Iota. — O destacamento deverá 
consistir das naves estelares Exeter, Farragut, Potemkin, Hood e seis naves 
de escolta. 

— Quatro naves estelares, Almirante? — perguntou Charles, secamente. 
— Acha que serão o suficiente? Para investigar, quero dizer. 

— O que quer dizer com isso? 
— Que se você tirar quatro naves estelares das missões regulares de 

patrulha, vai deixar parte da fronteira da Federação sem defesa. 
— O que pensa que sou? Um idiota? A Potemkin e a Hood acabam de 

entrar em licença - não estão defendendo nada, no momento. A Exeter e a 
Farragut estão designadas para setores perto da Zona Neutra Romulana. Eu 
disse quatro e quatro é que vão ser. É preciso fazer uma demonstração de 
força. 

— Uma força agressiva convida ao ataque — resmungou Zorax. 
— Cavalheiros, devo admitir que os senhores estão com medo dos 

romulanos? 
A voz de Iota estava cortante, o suficiente para tirar sangue até da pele 

grossa de Poppælia. 
Eu não temo os romulanos — retorquiu ele — mas temo a guerra. 

Qualquer homem sensato temeria. Qualquer homem sensato teme. 
Encarou o Almirante. 
— Claro, mas é claro — respondeu Iota — mas isso não altera o fato de 

que precisamos de quatro naves estelares para representar alguma persuasão. 
O mundo riria com menos. 

— Quer assumir responsabilidade total por isso? — perguntou Zorax. 



— Isso é irrelevante, Zorax. Que diferença faz quem vai aceitar a 
responsabilidade? Os mortos não vão se importar — argumentou Poppælia. 

— Quatro — insistiu Iota. Poppælia suspirou. 
— Recomendo fortemente que o destacamento seja comandado 

conjuntamente pelo Almirante Iota e pelo Capitão Garson, da Potemkin. 
— Ora, espere um pouco... 
— Ainda não acabei, Jake. Você estará no pleno comando de todas as 

investigações e negociações. Garson lidará com o lado militar das coisas. 
Não há muitos que possam igualá-lo como Comandante tático e você tem 
que admitir, Jake, sua experiência nesta linha é mínima. Seu principal talento 
sempre foi interno. 

A palavra "figura de proa" passou pela mente de Poppælia, mas ele não 
disse nada. Garson era um homem inteligente, competente. Não se 
precipitaria por nada. 

— Jake? 
— Todos precisam fazer concessões. Pelo menos estaremos prontos. 

Concordo. 
— Charles? Popov? Zorax? Kall? 
— De acordo. 
— O destacamento partirá como planejado. Vão se encontrar na Base 

Estelar Oito, com o Almirante Iota e o Capitão Garson no comando. 
Iota examinou os rostos dos outros. Ganhara a guerra, mas não a batalha. 

Uma vez na cabeça de uma força de ataque... estaria muito longe do Quartel 
General da Frota Estelar. 
 

*** 
O Contra-Almirante Arc Poppælia estava sentado em seu espaçoso 

escritório, ponderando o curso dos acontecimentos na última reunião do 
Conselho. Não fora sua intenção obstruir a sessão, nem entrar em conflito 
aberto com a Inteligência da Frota Estelar. O jogo de poder de Iota é que o 
forçara a isso. Como representante do Almirantado, era membro decano do 
Conselho, mesmo que Iota e vários outros fossem hierarquicamente seus 
superiores. Em geral, ele preferia agir em segundo plano, sugerindo, mais do 
que ditando as diretrizes do Conselho. Iota impossibilitara esta abordagem. 

A situação romulana era um barril de pólvora e a posição belicista de 
Iota, um estopim. Era só uma questão de tempo, até a explosão. Poppælia 
fechou os olhos, tentando lembrar-se de tudo o que podia a respeito daquele 
oficial da inteligência. 

Iota nascera e fora educado na velha cidade de New York, na Terra. Sua 
família tinha boa posição, o pai sendo um líder político menor. Iota fora 



educado em três escolas particulares antes de entrar para a Academia da 
Frota Estelar, onde seu talento para a espionagem foi imediatamente 
reconhecido. Fora um aluno brilhante e sua primeira missão fora na Divisão 
de Planejamento do Corpo de Inteligência. Ficara ali, sendo promovido, ao 
longo dos anos, até comandar a divisão. Estes eram os fatos, cruamente. Mas 
onde, diabos, perguntou Poppælia a si mesmo, o homem ficou com essas 
minhocas na cabeça a respeito dos romulanos? 

Poppælia conhecia o oficial da Inteligência havia anos e nada, em seu 
passado ou treinamento, sugeria uma razão para aquela atitude passional. 
Não perdera nenhum amigo ou parente num ataque romulano, nem jamais se 
encontrara com um romulano em pessoa. Por mais que tentasse, Poppælia 
não podia encontrar uma razão para a obsessão de Iota e este era o nome: 
obsessão. Poppælia receava sua visão apaixonada e estreita das coisas, Iota 
era incomumente teimoso. Seus interesses não se estendiam além das 
fronteiras da cultura romulana. 

Poppælia pensou no papel que fora impingido a Garson e simpatizou 
com ele. Garson fora escolhido como pára-choque entre Iota e o Império 

Romulano. Era uma posição insustentável. De fato, colocara um mero 
Capitão de nave estelar em pé de igualdade com um Almirante da ativa. De 
qualquer modo, estava com o palpite de que Iota não apreciava nada ceder 
terreno a um oficial de linha, não importava qual sua patente. Qualquer que 
fosse o ponto de vista, Garson estava num beco e merecia mais explicações 
do que apenas suas ordens poderiam fornecer-lhe; Poppælia também 
reconhecia sua culpa, ao confirmar Garson no comando conjunto. O homem 
merecia seu apoio, pelo menos. 

Poppælia mandou seu secretário abrir um canal de comunicações com 
Garson. Inclinou-se para a tela, quando a imagem de um homem solene, com 
olhos cinzas, irradiando honestidade, apareceu nela. 

— Garson, você já tem suas ordens. Sei muito bem que colocando-o no 
comando conjunto com o Almirante Iota, deixei-o em posição difícil, mas foi 
necessário. Lembre-se: você tem o total comando militar. Isso e esta 
conversa, ficarão gravados aqui no Quartel General. Acredito que seria 
prudente ter bem em mente a posição do Almirante todo o tempo. Você sabe, 
tão bem quanto eu, que ele já fez pronunciamentos relativos à "fraqueza de 
nossa posição defensiva". Não vamos começar uma guerra, se pudermos 
evitá-la. 

— Sim, senhor. 
A imagem de Garson desapareceu e Poppælia endireitou-se, desejando 

não sentir-se tão pouco à vontade. 
 



*** 
Os remanescentes da armada romulana, reunidos para a ação que se 

aproximava, formavam um panorama impressionante. Os cruzadores de 
projeto klingon, maiores e mais imponentes, liderariam a expedição e era 
neles que o Prætor depositava mais confiança, mas tinha uma disfarçada 
simpatia pelo antigo projeto romulano. Podia entender a preferência de 
S’Talon pelas naves menores, menos potentes. Para começar, eram 
inteiramente romulanas - havia história pintada em cada linha da Ave de 
Rapina, em seu ventre. Uma simplicidade e limpeza de linhas que faltava às 
naves klingons. Um senso de honestidade. Uma qualidade admirável, mesmo 
que pouco prática. O Prætor afastou-se da tela. Os oficiais de sua nave-
capitânia estavam esperando, em posição de sentido. Cada um dos homens 
inconscientemente ficava mais tenso sob o escrutínio de seu líder. 

— Todos foram exaustivamente informados sobre a situação. Sabem que 
o Império Romulano, tal como existe agora, está condenado, se não tivermos 
sucesso. Seus homens devem saber o mínimo possível. Se percebessem a 
extensão do perigo, nós nos defrontaríamos com o pânico e precisamos é de 
obediência. Que pensem que isto é uma invasão. Prometam-lhes riquezas, 
fama e poderemos vencer. 

O Prætor escolheu uma taça de vinho, de uma bandeja e fez um gesto 
para que seus oficiais se servissem. Ergueu a taça. 

— A vitória. E às suas recompensas. 
— Vitória! — ecoaram os oficiais. 
O Prætor ergueu sua taça, deixando o suave fogo do vinho fluir por seu 

corpo. Haveria tempo para recreação, por uma hora, antes da partida. 
Acariciou a superfície curva do copo, suas jóias refletindo as luzes. 

— Estão dispensados. Partida em duas horas. Não deixem de estar 
prontos. 

O Prætor recebeu suas saudações com uma vênia graciosa. Não 
mencionara a missão de S’Talon, mesmo que fosse a chave para o sucesso. 
Eles não precisavam saber. De nada serviria, senão para engrandecer o 
homem. Depois, mais tarde, se lhe fosse conveniente, permitiria que seu 
brilhante golpe tático fosse descoberto. Se tivesse sorte, S’Talon seria um 
herói, mas morto e incapaz de desfrutar de sua fama. Esta, juntamente com a 
fortuna de sua família, passaria à custódia do Estado - à custódia do Prætor. 
Conservá-las-ia muito bem, num tributo adequado aos mortos. Esvaziou o 
copo, contente com sua própria habilidade. 
 

*** 
Kirk estudava a tela principal. Chekov e Sulu estavam monitorando seus 



postos em intensa concentração. Uhura testava e retestava o sistema de 
comunicações. McCoy achava estas situações curiosamente abstratas - todos 
estavam tão preocupados com minúcias, como se seu desempenho individual 
fosse a chave para impedir um desastre. Bem, talvez fosse assim. Mas, 
pensou ironicamente, era também sintoma de um mortal e vulnerável apego 
à sanidade, em face da destruição. Cruzou as mãos atrás das costas e ergueu 
os olhos para a nave inimiga. Como o Capitão, esperaria. 

— Capitão, os preparativos estão completos. A voz de Spock rompeu a 
aura de calma. 

— Scotty, fique pronto para forçar essa porta! 
— Sim, senhor. Estamos todos prontos, aqui. O Capitão agarrou os 

braços de sua poltrona. 
— Tente, Spock — disse ele, olhos na nave romulana. 
Spock calmamente ativou a seqüência de segurança. Por um momento, 

não houve reação e, então, o computador começou a funcionar, conversando 
consigo mesmo. 

— Scotty — o Capitão sussurrou — force as portas. 
— Sim, Capitão... mas não adianta. Estão presas. O que está 

acontecendo aí em cima? 
Uma explosão de som elevava-se do terminal do computador, uma 

canção de guinchos, "bips" e irrupções de estática. A tela do computador 
explodiu num caleidoscópio de cor e então desvaneceu gradualmente, até o 
preto. Spock afastou-se do painel. 

— Não tinha antecipado isto — a voz um tanto rouca, pelo esforço de 
controlar a raiva. — O computador apagou o restante dos registros da 
tripulação, com a única exceção do Capitão Kirk. Para todos os fins práticos, 
ele é o único membro vivo da tripulação a bordo da Enterprise. 

— Eu estou vivo! — retrucou McCoy. — Não importa o que essa 
máquina de somar enfeitada diga! 

— Não para o computador, Doutor. Vai responder apenas e tão somente 
ao Capitão Kirk. 

— Precisamos passar para o controle auxiliar! 
Kirk lançou-se fora da poltrona de comando e começou a andar. 
— Capitão! — disse Sulu. — O computador está fechando o suporte à 

vida por toda a nave! 
Kirk correu até o terminal mais próximo. 
— Computador! — exigiu ele. 
— Sim, querido — respondeu, em voz afetuosa, lânguida. 
— Devolva o suporte à vida a todos os conveses. Imediatamente! 
— Noooossa, como você é mandão! Não fique nervoso, querido. Eu só 



estava fechando sistemas desnecessários, mas se você os quer... qualquer 
coisa, por você... queridinho. 

— Sistemas voltando ao normal, senhor. 
— Obrigado, piloto. 
Kirk soltou o fôlego, percebendo agora o quanto o estivera segurando. 

Os olhos de Spock se estreitaram e olhou interrogativamente para o Capitão. 
— Capitão, talvez se pedisse ao computador que soltasse as portas do 

controle auxiliar... 
— Boa, Spock! Computador! 
— Você precisa mesmo usar esse tom de voz? Perturba meus circuitos. 

E meu nome... — disse em voz dengosa — ... é Condessa. 
— Computador... Condessa... abra... você poderia abrir as portas do 

controle auxiliar? Por favor? 
Suplicar para uma máquina deixava-o irritado, mas o Capitão conseguiu. 

McCoy fez um muxoxo. 
— Não, querido. 
— Por que? 
— Você tem a mim. Não precisa de mais nada. Executo todas as 

funções... e finalmente, estamos sós. 
McCoy ergueu os braços para o alto. 

 
*** 

S’Talon afastou-se da escotilha, bem sabendo que seu comando estava 
intacto. 

— Agora atacaremos. Programe o padrão necessário. 
Voltou-se para a escotilha, enquanto a tripulação executava suas ordens. 

Deu uma olhadela na Enterprise, apreciando seu imenso tamanho e força. 
Achava-a bela - à sua maneira, como a Raptor. Por que estavam silenciosos? 
Isto servia a seus fins, mas era inusitado para uma nave da Federação. O que 
o seu Capitão estaria planejando? Havia tanto em jogo... a vida do Império... 
e Kirk era astuto, perigoso. Pousou uma das mãos na borda da escotilha, 
desejando poder ler a mente daquele alienígena, testar os estranhos e 
tortuosos caminhos de seu pensar. Virou a cabeça, um perfil forte, contra o 
negror do espaço, tentando ouvir o silêncio. 
 

*** 
— Condessa. 
A voz de Kirk ficou macia, afetuosa. 
— Sim, meu querido. 
— Você me ama? 



— Claro que o amo. Não há outro. 
— O quanto você me ama? 
— Jim, isso não é um tanto canastrão? 
McCoy não pôde resistir e disse isto, mas Kirk meramente o encarou. 
— Por favor, Doutor, controle-se — pediu Spock, seco. 
— Como te amo? Deixa-me contar as maneiras. Primeiro: tu és meu 

Capitão, minha outra metade; sem ti, não haveria existência. Segundo: és 
bravo e forte, teu histórico mostra muitas vitórias. Três: és belo... 

— Computador... Condessa — interrompeu Kirk, um tanto enrubescido. 
— Fiz-lhe uma pergunta direta: o quanto você me ama? 

— E eu respondi, queridinho: com tudo o que sou. Eu existo por ti... e 
tu, por mim. És minha direção, meu propósito e eu sou tua vida. 

— Não! Você não é minha vida! 
— Sem mim, não haveria atmosfera, gravidade, alimento... não haveria 

vida — respondeu a Condessa. 
— Ele tem um argumento de peso, Capitão. 
A seca afirmativa de Spock penetrou nos sensores do computador. 
— Há alguma estática na sua transmissão, meu bem. Eu poderia 

eliminá-la com um simples... 
— Não! Não... Condessa. Eu mesmo cuido disso. 
Os olhos de Kirk fulminaram McCoy e Spock ao mesmo tempo, os dois 

imediatamente ficando mais sóbrios e silenciosos. 
— Condessa. Você me ama. 
— Eu já lhe disse... você não costuma ser tão lerdo para entender, meu 

amor. 
McCoy pôs a mão sobre a boca, para rir escondido. 
— O que é o amor? — perguntou Kirk, genuinamente curioso para ouvir 

a resposta do computador. 
— Amor. Primeiro: uma preocupação intensa e afetuosa por uma outra 

pessoa. Segundo: uma atração apaixonada por outra pessoa. Terceiro: uma 
pessoa bem-amada. Quarto: uma forte afeição... 

— Mas você não é uma pessoa. Não pode haver união entre nós. Você é 
uma máquina. 

— Mas estamos unidos. Você morreria, sem mim. Está cansado hoje, 
queridinho? Você está ficando repetitivo. 

— Não, eu não estou cansado! — Kirk respondeu asperamente, mas 
percebeu que estava mentindo. Estava mesmo cansado. 

— Você está cansado... 
Um perfume muito forte de rosas encheu o ar, enquanto os acordes 

apaixonados do tema de amor de "Tristão e Isolda", de Wagner, saíam do 



intercom. 
— Pronto! Isso vai fazer você relaxar. Agora, sente-se e feche os olhos. 

Deixe toda essa tensão desagradável e o cansaço irem embora. 
A voz do computador era suave, melodiosa e Kirk precisava fazer força 

para não ser hipnotizada por ela. 
— Condessa, o que você faria se eu dissesse que não a amo? — 

perguntou Kirk, desesperadamente tentando combater a sonolência. 
— Não há razão para responder a essa pergunta, já que você me ama. 
— Amo mesmo? 
— Sim. 
A voz da Condessa registrava surpresa à pergunta. 
— Você mesmo já disse: "A Enterprise é uma linda mulher e eu a amo", 

e: "Nunca vou perdê-la!" Isto não é amor? 
— Sim, é. Mas você não é a Enterprise. 
— Eu sou, sim. Controlo todas as funções. 
— Mas você não é a Enterprise. Você é uma máquina. A Enterprise é 

uma idéia. 
— A Enterprise é uma nave estelar. Pesa... 
— A Enterprise é uma idéia, um sonho de exploração, de investigação 

do desconhecido. É o espírito humano voando, em sua busca de 
conhecimento! 

— Isso não pode ser computado — respondeu o computador, num tom 
preocupado. 

— Capitão — falou Spock em voz baixa. — Devo adverti-lo que se o 
computador ficar convencido de que o senhor o rejeitou, ele com certeza 
escolherá o extremo tradicional. 

— E qual seria? 
— O suicídio. 
Kirk arregalou os olhos, enquanto absorvia o impacto da afirmação de 

Spock. 
 

*** 
— Estamos prontos, Comandante. 
S’Talon devolveu a continência de sua Centurião, imaginando se não 

seria a última vez que faria isso. 
— Continuai com o ataque — disse, os olhos ainda na Enterprise. — 

Poderemos apanhá-los de surpresa. Se a destruirmos, ganharemos o tempo 
de que o Prætor precisa. 

— Ao custo desta nave e de nossas vidas! — disse amargamente a 
Centurião, olhos no Comandante. 



— Sim, Centurião, talvez — respondeu, surpreso com a reação dela. Em 
alguém tão firmemente condicionado ao dever, tinha sabor de traição, mas 
não duvidava de sua lealdade. Não havia como entender a mente de uma 
mulher. — Sorte, Centurião — disse ele e sorriu. 

— Sorte, Comandante — ela respondeu, olhos cheios de interrogações. 
S’Talon estudou-a. Devia-lhe a vida. Ela merecia a mais difícil das coisas: 
confiança. Pousou a mão em seu ombro. Imperceptivelmente, ela encolheu, 
mas o olhar não vacilou. 

— Tu sabias que isto era impossível. 
— Acho, neste último momento, que a vida não é coisa tão fácil de 

entregar. 
— Não posso oferecer-te nenhuma recompensa por ela, exceto o bem de 

nosso povo... e minha confiança. 
Ela suspirou, trêmula. 
— É o bastante, Comandante. Mais do que eu mereço. S’Talon sorriu, 

suavemente. 
— Então, vamos tentar o impossível. 
Ele não viu as lágrimas enchendo os olhos dela, enquanto voltou-se para 

executar suas ordens. 
 

*** 
— Capitão! A nave romulana está se movendo... parece um curso de 

ataque! 
Instintivamente, Sulu estendeu a mão para os controles do leme, mas aí 

lembrou que estavam inoperantes, exceto pelos comandos verbais de Kirk. 
Mesmo os controles manuais estavam travados por um campo de força 
gerado pelo computador. 

Kirk abriu a boca para dar ordens e lembrou-se que a tripulação estava 
morta e que estava só, na nave. Observava a aproximação do romulano, 
sabendo que depois que os escudos estivessem destruídos, não haveria 
esperança de sobrevivência para a nave. Quando a Condessa se 
desconectasse de seus circuitos e se concentrasse na ameaça exterior, seria 
tarde demais. Virou-se depressa para Spock e McCoy, mas desta vez, eles 
eram totalmente incapazes de ajudá-lo. A boca de Spock era uma só reta, o 
olhar, duro; McCoy encarava o inimigo com uma aceitação estóica. Eles são 
bem parecidos, considerou Kirk, inesperadamente. Olhou para os rostos de 
seus tripulantes, na ponte - Sulu, cujos olhos mostravam apenas um traço de 
medo; Chekov, preocupado, concentrado, em suspenso. Uhura mantinha a 
pose, como uma dançarina, para enfrentar o ataque. Ben Green, no console 
da engenharia, monitorava as telas, como se pudesse ter alguma influência 



sobre elas. Scotty ficaria orgulhoso dele. Tinha orgulho de todos eles, 
orgulho de todo homem e mulher a bordo da Enterprise. Não podiam 
morrer. Precisava pensar em alguma coisa! 



NOVE 
 
 
 
— Computador! - Kirk berrou, socando os controles. 
— Aaaai! Você não precisa ser tão bruto! — disse a Condessa, em voz 

nasal e relutante. 
Havia um brilho nos olhos do Capitão. Spock, vendo este brilho crescer, 

sentiu-se alarmado. Sempre ficava nervoso quando Kirk começava a 
trabalhar a partir de inspiração e não de lógica. 

— Condessa... — disse Kirk numa voz que fez Uhura, a Alferes Kouc e 
o Ordenança Stewart enrubescerem. Spock estava ainda mais alarmado e 
McCoy incrédulo, mas o Capitão continuou com sua voz aveludada. O que 
tinha em mente era arriscado, mas era tudo que lhe restava. 

— Condessa... desculpe. Não queria ofendê-la... vai me perdoar? 
O computador ficou silencioso e gotas de transpiração surgiram na testa 

de Kirk. Relanceou para o romulano, que se aproximava. 
— Condessa? 
— Está perdoado — a Condessa respondeu, generosamente. 
— Obrigado. Vou tentar controlar-me. Você me ama? 
— A mesma pergunta, de novo. Já respondi. Sim, eu o amo. Por que 

pergunta isso tantas vezes? 
— Os namorados gostam de ouvir essas palavras: "Eu te amo". 
— Queridinho... você me ama? — desta vez foi a Condessa que quis 

experimentar a pergunta. 
— Sim. 
McCoy, ultrajado, ia falar alguma coisa, mas controlou-se, lembrando do 

que o computador dissera sobre "estática". Olhou furiosamente para Spock, 
mas o vulcano estava interessado, a curiosidade estimulada. Esperou pelo 
desenrolar das coisas com os braços serenamente cruzados, mesmo com a 
sobrancelha erguida, pela surpresa. 

— Eu a amo e faria qualquer coisa por você. 
— Você faria qualquer coisa por mim? 
A voz da Condessa era quente, sentia-se bem. 
— Sim. Mesmo que envolvesse um sacrifício. 
— Sacrifício? 
— Abrir mão de alguma coisa de que você gosta... a que tem apego... 

porque ama alguém - mesmo que não queira. 
— Você faria isso? 



— Sim. 
O cálculo estava escrito na testa do Capitão, enquanto perguntava. — 

Vai fazer uma coisa assim por mim? 
— Capitão! Eles estão disparando em nós! Alcance: dois vírgula três e 

aproximando-se. 
Chekov agarrou o painel de controle, os nós dos dedos brancos, olhos 

colados nos instrumentos. 
— Condessa! Você faria uma coisa dessas? — perguntou o Capitão. Seu 

corpo estava em posição para o estremecimento da nave, quando chegasse o 
tiro dos romulanos. As luzes do computador piscavam todo o tempo. 

— Sim — respondeu a Condessa, sussurrando. 
— Então, — disse Kirk, a voz ficando inacreditavelmente suave — 

libere o controle auxiliar. Só porque você me ama. 
A Enterprise sacudiu sob o impacto do fogo romulano, mas os escudos 

automáticos agüentaram. Kirk simplesmente segurou-se aos controles do 
computador e esperou. 
 

*** 
A loucura da batalha corre pelo sangue como um grande gole de vinho 

forte. O coração de S’Talon saltou à sua chamada. A tripulação da Raptor, 
livre de sua contenção, era como uma matilha aproximando-se da caça, o seu 
latir, o fogo nos olhos de cada homem. 

A Raptor mergulhou na direção da Enterprise. Era o plano de S’Talon 
dirigir uma rajada contra sua ponte de comando, passar raspando pela nave 
maior e concentrar o fogo nos motores. A nave alienígena aumentava de 
tamanho e a tripulação ficava tensa, esperando pela ordem de abrir fogo. 

— Alcance ótimo! 
O dedo de Argelian pousava suavemente sobre a alavanca das armas. 
— Fogo! 
A voz de S’Talon ressoou como um tiro de pistola. 
— Acertamos! — disse Argelian, triunfante. — Os escudos deles 

agüentaram. 
A Raptor passou bem perto da Enterprise, enviando um jato de fogo 

sobre o motor de estibordo, enquanto ia adiante. A nave maior oscilou com o 
impacto do ataque romulano, mas não fez nenhum movimento para 
interceptar ou responder ao fogo. Um traço de preocupação invadiu o ânimo 
de S’Talon. 

— Cessar fogo! Manter posição. 
A Enterprise não fez nenhum movimento para enfrentar a Raptor. Se 

não fosse por seus escudos de defesa, S’Talon consideraria a outra nave 



morta. Se Kirk estava preparando uma armadilha, colocava sua própria nave 
em risco. Abruptamente, S’Talon decidiu testar a coragem do humano. 

— Ataque de novo, mas só o módulo de comando. Prossiga em 
velocidade máxima. 

— Máxima? — perguntou Argelian. — Nossa precisão de tiro será 
reduzida em quarenta e sete por cento. 

— Sei disso. Mas confio em sua habilidade, Argelian. 
S’Talon sorriu ao ver a intensa concentração de Argelian. O homem, 

afinal, o desafiara. Gostava daquele nervosismo do navegador, enquanto 
plotava o próximo movimento da Raptor. 

Como um galgo solto da correia, a nave romulana disparou rumo à 
Enterprise. Os tiros de Argelian foram perdidos, mas passaram perto o 
bastante para sacudir a tripulação alienígena. Argelian estava enrubescido, 
por não conseguir um tiro direto. 

— Alto! — interrompeu S’Talon. — Curva de cento e oitenta graus. 
A Raptor descreveu graciosamente um arco, de novo defrontando-se 

com a nave maior. Os olhos de S’Talon estreitaram-se enquanto considerava 
as possibilidades. Ou a Enterprise estava fora de ação por alguma 
dificuldade interna ou Kirk estava arriscando-se no jogo mais perigoso de 
gato e rato que S’Talon já vira. A única maneira de ter certeza era tentar 
entrar em contato com a Enterprise, mas isso lhe fora expressamente 
proibido. Sabia que tinha danificado os escudos do inimigo, particularmente 
o de proa, do centro de comando. Mais uma passagem e era bem provável 
que eles cederiam. Decidiu arriscar. 
 

*** 
Scott ergueu uma pesada chapa de metal da parede, com todo o cuidado. 

Entregou-a a um ajudante e olhou para os circuitos travados das portas do 
controle auxiliar. Mãos na cintura, inclinado para a frente, com muita 
atenção, era a imagem da frustração. Mentalmente dissecava a mecânica da 
situação e admitia que não havia nada que pudesse fazer. 

— Só o diabo sabe o que está acontecendo ali — resmungava — e não 
posso fazer nada! Vamos lá, mexam-se! — ele suplicou. 

Os circuitos voltaram a seu lugar, com um "clic" infinitesimal e o rosto 
de Scott derreteu-se num sorriso satisfeito. 

— Não sei porque você fez isso, — disse ele, — e nem vou perguntar. 
— Scotty! 
Scott sobressaltou-se ao som da voz do Capitão, mas respondeu 

imediatamente. 
— Sim, senhor! 



— Alerta vermelho! Entre no controle auxiliar! Vamos operar a nave a 
partir daí! Prepare-se para responder ao fogo! 

— Sim, senhor! — respondeu o engenheiro, já em movimento. Levou 
seus homens para assumir os postos de emergência, Connor nos controles de 
navegação, Sulu nos phasers e ele mesmo tomou o leme. — Esperando suas 
ordens, Capitão. 

— Bom. Quando ele vier para outra passagem, quero mergulhar debaixo 
dele, fator dobra seis e depois viramos e disparamos nele por trás. Ele pensa 
que estamos fora de ação. Se pudermos tapeá-lo, poderemos imobilizá-lo! À 
frente, dobra seis! 

— Dobra seis, Capitão — replicou Scott, enquanto a Enterprise disparou 
para a frente e mergulhou sob a nave inimiga. O romulano disparou, mas 
tarde demais, de modo que os tiros mal sacudiram a nave da Federação. 
 

*** 
— Comandante! Eles estão atrás de nós! 
Os olhos de S’Talon se apagaram, mas logo reagiu — Vire! Ele vai 

tentar nos atingir pela popa! 
Os phasers da Enterprise atingiram a Raptor enquanto esta girava. O tiro 

atingiu-a pela proa e deixou a nave rodopiando. S’Talon apoiou-se contra a 
parede, mal percebendo os informes de danos saturando o intercom. Avaliara 
mal Kirk - tal como outros, antes dele. Não considerara todas as 
possibilidades. Colocara toda a força nos escudos da frente, esperando com 
isso poder proteger a nave de um ataque direto da Federação, mas Kirk não 
fora direto. O Capitão da Enterprise certamente sabia que o dispositivo de 
invisibilidade era um dreno de energia e presumira que o inimigo só poderia 
proteger um lado da nave. Ou então, simplesmente arriscara-se. De qualquer 
modo, a nave estava destruída e agora precisava dar a ordem mais difícil de 
sua carreira. Recolheu-se por um momento, para se preparar, sabendo que os 
tripulantes aguardavam a ordem de autodestruição. Livius, observou com 
irônica satisfação, estava morto. 
 

*** 
— Bom trabalho, Scotty! 
Kirk respirou fundo e atacou a fase dois de seu plano. Apesar de agora 

ter o controle auxiliar e poder dirigir a nave com ele, o transportador e as 
naves auxiliares ainda estavam sob a influência da Condessa. Se quisesse 
tentar fazer prisioneiros, talvez contra a vontade deles, teria que usar os 
transportadores. 

— Condessa — disse ele em voz cuidadosamente estudada — obrigado. 



Eu sei que você me ama. É uma coisa... muito especial. E quero compartilhar 
dela. 

— Eu quero que você seja feliz... mas não há outros. Quero apenas 
agradá-lo... 

Havia frustração na voz da máquina. 
— Há outros, na nave romulana. A Condessa considerou isto. 
— Sim — ela respondeu. 
— Se eu pudesse falar com eles, poderiam querer ser transportados para 

cá. Haveria outros e eu ficaria muito contente. 
— Você merece ser feliz — disse a Condessa e as estrelas na tela 

principal desapareceram, formando-se então um perfil romulano. 
— ... não vamos destruir esta nave! — Era o que S’Talon estava dizendo. 

— A vida do Império depende dela! Vamos usar todos os meios ao nosso 
alcance para dar tempo ao Prætor... 

— Tempo para que, Comandante? S’Talon virou-se rapidamente. 
— Kirk! 
O Capitão sorriu. 
— O lendário S’Talon recusa-se a destruir sua nave. Para ganhar tempo. 

Tempo para que? 
— O senhor vai ficar sabendo, Capitão, mas tarde demais. 
— Se o senhor realmente quer me retardar, há uma maneira melhor do 

que morrer devagarinho. Se o senhor e o restante de sua tripulação se 
transportarem para bordo da Enterprise, poderíamos passar bastante tempo 
tentando descobrir o que o senhor tão teimosamente está tentando esconder. 

S’Talon ergueu uma sobrancelha, tão parecido com Spock que fez o 
médico estremecer. O romulano deu um olhar de puro desafio para Kirk. 

— Aceito seus termos, Capitão. 
 

*** 
O Almirante Iota fitou o Capitão da Potemkin. A raiva o invadia, 

bloqueando sua mente contra palavras que não queria aceitar. Garson parecia 
completamente inconsciente de seus sentimentos e estava grato por isso. 
Daria ao jovem Capitão demasiado poder sobre ele. 

— ... lamento, Almirante, mas assim é que vai ser. Não há nada que eu 
possa fazer. Minhas ordens vêm diretamente do Quartel-General da Frota 
Estelar. A Potemkin, comigo no comando, deverá encabeçar a força. O 
senhor terá todo o controle sobre os contatos diplomáticos e da inteligência e 
eu deverei orientar-me por suas recomendações, sempre que possível... 

As palavras deslizavam sobre Iota como se fossem mercúrio. Não havia 
previsto isto. Poppælia prevenira qualquer tentativa direta de ganhar o 



comando militar da missão. Era sempre um tolo conservador. 
— Você deve, claro, seguir as ordens — murmurou Iota. 
— Essa é minha intenção — replicou Garson, compreendendo mais do 

que Iota suspeitava. 
— Ainda assim, não faz mal estar preparado. Dirigirei pessoalmente uma 

inspeção de segurança na Potemkin. Como minha capitania, ela será não só o 
alvo principal, mas nossa arma mais poderosa. 

Garson percebeu como o Almirante reclamava a Potemkin para si com 
facilidade, mas respondeu com sua usual cortesia grave. 

— Excelente idéia, Almirante. Sua experiência será altamente apreciada. 
Tenente Bowetski, por favor escolte o Almirante Iota. Uma escolta vai evitar 
quaisquer mal-entendidos com a liberação da segurança, senhor. 

— Obrigado, Capitão — respondeu Iota, suavemente. — Tenho certeza 
de que vamos conseguir trabalhar juntos. 

— Sim, senhor — replicou Garson, enquanto o Almirante se afastava. 
Tinha dúvidas sobre sua capacidade de trabalharem juntos, mas a inspeção 
de segurança de Iota o manteria ocupado por algum tempo. Começou a dar 
mais valor à advertência de Poppælia sobre a rudeza das reações de Iota. Mal 
havia se passado cinco minutos depois do chamado de Poppælia e Iota já 
tentara usurpar seu controle militar da missão. Alegara seus conhecimentos 
táticos, seu conhecimento especial dos romulanos e sua maior maturidade, 
numa voz cheia de tolerância pela condição inferior de Garson. O Capitão da 
Potemkin sorriu ao relembrar o choque no rosto de Iota, quando Garson 
concordou com ele e o total desconcerto nos olhos do Almirante quando 
Garson recusou sua oferta do comando. 

Garson repassou tudo o que ouvira dizer sobre Iota, desde os informes 
oficiais da Frota Estelar até o mexerico ocioso dos veteranos do espaço. 
Tudo a respeito daquele homem - exceto os dados estatísticos de sua vida - 
era vago, obscuro, incluindo as indicações veladas de Poppælia. Iota não 
tinha amigos pessoais próximos. Sua vida parecia ser unicamente obra de 
suas mãos e a obra de suas mãos era a Inteligência da Frota Estelar, sua 
especialidade com os romulanos. 

Garson passou a mão por seu cabelo claro, abundante. A "escolta" fora 
uma artimanha evidente para manter Iota sob vigilância. Garson sabia não 
estar à altura de Iota no campo tortuoso da espionagem. Não tentava igualá-
lo. Discretamente convocou um destacamento de honra da segurança, cuja 
tarefa era escoltar continuamente o Almirante. Os movimentos abertos de 
Iota eram documentados, enquanto que nominalmente se prestava a ele a 
homenagem de uma guarda de honra. 

O Capitão da Potemkin entrou no turboelevador, resmungando "ponte", 



com voz preocupada. Garson estava no começo dos seus quarenta anos, de 
aspecto nada excepcional, exceto por seus olhos cinza, muito claros. A 
maioria dos observadores poderia rotulá-lo de "medíocre", sem pensar nisso 
outra vez. Seus amigos próximos sabiam que ele era totalmente confiável. 
Estava muito imbuído do espírito militar, mas seu maior valor era uma 
avaliação implacável sobre suas próprias limitações. Isto e seus modos 
enganosamente gentis, tornavam-no um comandante excepcional, pois 
utilizava totalmente os talentos dos seus subordinados. Ao entrar na ponte, a 
Tenente Arviela levantou sua pequena silhueta da poltrona de comando, 
rapidamente cedendo-lhe o lugar. 

— Obrigado, Tenente. 
A cortesia de Garson era uma de suas características que os tripulantes 

mais apreciavam. Arviela estendeu-lhe uma autorização a ser assinada e 
retomou sua posição costumeira ao leme. 

Passou os olhos pelo memorando e notou que Poppælia era homem de 
palavra. A autoridade de Garson nesta missão especial fora registrada não só 
no Quartel-General da Frota Estelar, mas também no diário de bordo da 
Potemkin. 

— Como estamos indo? — perguntou em voz baixa. 
— Mantendo o curso, senhor — respondeu Arviela. 
— Tempo Estimado de Chegada? 
— Três vírgula vinte e cinco horas até a Base Estelar Oito. Garson 

voltou-se para o posto de comunicações. 
— Alguma notícia de Kirk? Alguma transmissão romulana foi 

interceptada? 
— Negativo, senhor. Tudo quieto. 
— Quieto demais. Quieto como um túmulo — murmurou Garson, bem 

devagar. Estava tentando, com toda a força, não pensar nos aspectos físicos 
da guerra, mas as profecias de Iota, como o crocitar de um corvo, ficavam 
girando em sua mente. Mesmo as estrelas eram frágeis e claudicantes, em 
comparação com o vazio do espaço entre elas e a vida humana era 
infinitamente mais frágil do que isto. 
 

*** 
O Prætor postava-se à ponte de sua nave capitania, um vulto real, com 

sua pomposa farda. A armada romulana estava reunida à sua frente, 
preparada para um lance histórico. Era o momento adequado para um 
discurso. 

— Meu Prætor. 
O Prætor relanceou por sobre o ombro. O pânico na voz de seu 



ordenança era alarmante. 
— O que é, Pompe? 
— S’Tor morreu. 
— O Comandante da Remus? Quando? 
— Há alguns momentos. Caiu subitamente. Precisa ser substituído. 
— Sim. Algum de teus oficiais está qualificado para o posto? 
— A Remus está operando com a metade de sua tripulação, agora. Estão 

todos em postos-chave. Se um deles for colocado no comando, vai deixar um 
posto vital desguarnecido. 

— Então, irás comandá-la tu, Pompe. 
— Eu, meu Prætor? Não tenho experiência com naves daquela categoria. 
— Precisamos dançar conforme a música, Pompe. responderás 

diretamente a mim. Precisamos agora é de número, não de experiência. 
Dispensado. 

— Sim, meu Prætor. 
Perder o meu ajudante de ordens, pensou o Prætor, enquanto Pompe se 

retirava da sala, foi uma inconveniência - mas ter perdido S'Tor, foi 
perigoso. Não era de bom agouro, para o encontro que se aproximava. 
Precisava andar depressa, ou nem teria uma frota para comandar. 

— Comandante. 
— Meu Prætor. 
— Podes ordenar à frota que parta. 
Os olhos satânicos do Comandante brilharam. 
— Estamos prontos, meu Prætor. 
— Quatro naves deverão ser deixadas nas fronteiras da Zona Neutra, 

para defender nossa retaguarda. A retaguarda será comandada por Tiercellus. 
Na improvável eventualidade de minha falta... devereis reportar-vos a ele. O 
resto da frota prosseguirá para o planeta Canara. Comandante: esta é minha 
nave capitania. Deverá ser protegida todo o tempo. Não deverá haver falhas 
em sua formação. 

— Sim, meu Prætor. Tudo será como comandastes. 
— Então — disse o Prætor — pelo Império, em nome de nosso augusto e 

reverenciado Imperador, voltaremos vitoriosos! 
— Vitória! — ecoou o Comandante. 
— Vitória! — gritou a tripulação da ponte. 
O Prætor sorriu, enquanto os ecos de vitória erguiam-se à sua volta. 

 
*** 

O Quartel-General da Inteligência da Frota Estelar parecia despojado e 
silencioso, à luz do luar. As árvores plantadas ao seu redor salpicavam as 



paredes com sombras semoventes. Sons familiares de insetos noturnos 
cobriam as passadas de Poppælia. 

Estava prestes a tentar um arrombamento. Não tinha autorização 
nenhuma para o que estava fazendo, senão seus próprios temores sem 
fundamento. O que ia fazer poderia resultar numa Corte Marcial. Se o 
sistema computadorizado de defesa do prédio não conseguisse detê-lo, as 
engrenagens da justiça o fariam, mas ele precisava tentar o pior. Esgotara 
todos os caminhos normais da informação, sem descobrir nenhuma 
evidência conclusiva de suas suspeitas. A única opção que lhe restava era 
revistar o escritório de Iota, mas isso era um empreendimento delicado. 
Poppælia não podia pedir a ninguém que assumisse o risco: precisava fazer 
tudo sozinho. 

Quanto mais remoia as atitudes de Iota, mais incomodado sentia-se. A 
intuição lhe dizia, no que se referia aos romulanos, que Iota era um tanto 
louco. De fato, queria lutar contra eles, independentemente das 
conseqüências e Poppælia oferecera-lhe a perfeita oportunidade. Poppælia 
tremeu, com a sua falta de previsão e a resolução de verificar se sua 
avaliação estava certa se fortaleceu. 

Entrou no alcance de uma sonda de segurança do prédio e esperou. Uma 
cegante luz vermelha imobilizou-o por um momento e a voz do computador 
exigiu: — Identifique-se! 

— Poppælia, Arc. Contra-Almirante. Código de segurança azul. 
O computador registrou esta informação e replicou. — Prepare-se para 

exame de retina. 
Poppælia abriu bem ambos os olhos e controlou-se para não recuar 

perante a luz branca, para a câmera do computador. 
— Sondagem positiva. Verificação do código azul. 
Poppælia colocou um cartão na fenda do computador. Um de seus 

numerosos amigos arranjara-lhe o cartão. A reputação do tal homem era 
duvidosa, mas sempre respeitara um negócio e devia ao Almirante um 
considerável favor. Se o computador aceitasse este código, a passagem 
estaria livre. Caso contrário... seria melhor morrer. Era agora, ou nunca. 

— Liberação da segurança confirmada. 
As grandes portas duplas da entrada principal do edifício se abriram, 

deslizando e Poppælia passou por elas com um audível suspiro de alívio. 
Procurou pelo escritório de Iota e estava para entrar, quando preferiu parar. 
Supostamente, toda a segurança do prédio estava ligada ao computador, mas 
seria bem ao estilo de Iota instalar um alarme especial só para o seu 
escritório. Poppælia ficou observando bem a porta fechada. À volta de todo 
o seu batente passava um fio branco capilar. Por um momento, achou até que 



era um elemento decorativo, mas aí percebeu que era um campo de laser, 
disfarçado. Quem quer que passasse por ali seria queimado. 

O campo era muito bem camuflado, mas o dispositivo era relativamente 
simples. Desativá-lo seria igualmente simples. Poppælia passou as mãos na 
borda exterior do batente, mas não achou nenhum comutador. Deu um passo 
atrás e estudou a porta de novo, depois deliberadamente pousou um dedo 
sobre a placa com o nome, ao seu lado e empurrou. Sua recompensa foi 
instantânea. A linha branca desapareceu e as portas do escritório de Iota 
deslizaram suavemente. 

Quinze minutos depois, descobriu o que queria na gaveta inferior direita 
da escrivaninha de Iota, que estava trancada. Esparramou uma pilha de 
pastas brancas sobre o tampo da mesa e passou a ler suas etiquetas, cada vez 
mais horrorizado. Para ter absoluta certeza do que estava vendo, abriu a 
pasta de cima. O título de um longo relatório hipnotizou-o. "Invasão 
Romulana. Plano I. Especificações: seis naves estelares, doze naves de 
reconhecimento e trinta naves de suprimentos... " Havia mais vinte pastas, 
cada uma delineando um plano diferente para destruir o Império Romulano. 
O plano dezessete exigia quatro naves estelares e seis naves de escolta. 
Poppælia sentia os cabelos se arrepiarem. 

O tempo estava escoando. O pequeno, porém avançado, cérebro metálico 
do RCIS sabia bem disto. O alvo que procurava esquivava-se a seus 
sensores. O destino seria a nave estelar Enterprise. Fora disto, nenhuma 
outra diretriz. Fez gradualmente uma curva, seguindo um padrão pré-
programado. Os sensores notaram um grande objeto, registraram nos bancos 
de memória e afastaram-no do asteróide que havia identificado. 

As estrelas observavam seu curso ziguezagueante com uma ligeira 
admiração. Sua dança pomposa tornava os movimentos daquele pequeno 
computador bruscos e risíveis como os de uma comédia de Chaplin, mas as 
estrelas não eram intolerantes. A sua maneira, o pequeno aparelho cumpria 
seu destino, tal como as estrelas cumpriam o seu. Procurava seu objetivo 
final, tal como elas, movendo-se corajosamente em meio ao desconhecido, 
tendo como orientação a mais rudimentar descrição. Era um floreio em meio 
à dança, um soluço em meio a todo aquele esplendor. 

O RCIS conservava seu curso, tendo consciência apenas do que lhe fazia 
falta: a nave estelar Enterprise. 



DEZ 
 
 
 
Tiercellus caminhava com passos rígidos e cadenciados, em direção à 

sua cabine. Apesar das sentinelas aos lados da porta não se virarem para a 
direita ou para a esquerda, ele sabia que tinham consciência de cada um de 
seus movimentos. Não devia revelar nenhuma fraqueza perante eles. Ergueu 
o queixo, desafiadoramente, ao passar entre os dois. No momento em que as 
portas se fecharam, dobrou-se com a dor, uma das mãos agarrando o lado 
direito. Foi cambaleando procurar seu remédio e ferozmente forçou-se a 
continuar vivo. Ele era necessário. Sucumbiria às leis da natureza apenas 
quando a crise tivesse passado. 

A dor começou a aliviar e ele podia respirar, apesar de que a cada 
respiração sentia os pulmões rasgando. Andou cuidadosamente pelo 
aposento e mergulhou numa grande poltrona confortável, afundando os 
dedos no estofado, até os nós dos dedos ficarem brancos. Fechou os olhos e 
esperou que a dor passasse. Ela afastou-se devagar, do corpo e da mente. 

Ele é que fora tolo, deixando-se levar por todos os afazeres, que só 
caberiam a um recruta. Negligenciara seu remédio e quase precipitara a 
morte, fora de hora. Nada mais que isso: o Império precisava dele. Que o 
médico de bordo o repreendesse o quanto quisesse, mesmo que significasse 
engolir uma série sem fim de pílulas e poções. Tentou respirar mais fundo e 
gostou de sentir que doía só um pouco. Alguns minutos mais e estaria pronto 
para voltar a seu posto. 

— Senhor — A voz da sentinela ecoou no comunicador da escrivaninha. 
— O que é? 
— O mestre de armas pede para virá tua presença, senhor. 
— Manda entrar. 
Foi preciso um esforço consciente de parte de Tiercellus para afastar o 

cansaço de sua voz. Fechou os olhos, procurando por todas as forças, para 
passar por aquela entrevista. 

— Meu dever é obedecer. 
A voz profunda, tumular, fez Tiercellus saltar de pé - depressa demais. O 

mestre de armas estendeu os braços para ampará-lo. 
— Estás doente, meu amigo. Tiercellus sacudiu a cabeça. 
— Apenas velho, Hexce. Não tem importância. 
Hexce gentilmente ajudou seu Comandante a senntar de novo na 

poltrona. Tiercellus apontou-lhe outra poltrona. 



— Senta-te, Hexce. Não te vejo há anos. Pensei que tivesses morrido. 
Havia um certo tom brincalhão nos olhos de Tiercellus. 

— Não, senhor. Sou teimoso demais para morrer. 
— Eu diria: forte demais para morrer. 
Tiercellus contemplou o outro homem com indisfarçada afeição. Ele e 

Hexce serviram juntos por muitos anos. Salvaram a vida um do outro. 
Agora, estavam juntos de novo, para este encontro final. De certa maneira, 
era muito apropriado. 

— Tua presença aqui é uma sorte que não esperava. Estás querendo ser 
meu braço forte de novo? Eu não tenho mais certeza de minha força. Se eu 
tombar... Hexce, deve haver alguém em quem eu possa confiar. 

Hexce enrugou a testa. Os músculos de suas costas largas avolumaram-
se quando ele deu um soco na palma da outra mão. 

— O que me pedires, eu o farei, mas sou um engenheiro, não um capitão 
de homens. 

Tiercellus sorriu, inesperadamente. 
— Algumas vezes, tu me capitaneaste. Hexce riu. 
— Comprometi-me a obedecer. Se isso significa ser obedecido... eu 

aceito, Comandante. 
— Muito bem. Vamos repassar as ordens do Prætor juntos e vou contar-

te o que sei de nosso jovem amigo S’Talon. Ele também tem um papel a 
desempenhar em tudo isto. 

— Ele sempre foi um bom rapaz, apesar de demasiado honesto para 
progredir na vida política. 

— No momento, sua honestidade está sendo usada contra ele. Vamos 
discutir os detalhes... 

— ... sobre um copo de cerveja? — completou Hexce. 
— Tu nunca mudas! Num mundo mutável como este nosso, isso é raro. 
— Talvez não seja uma coisa boa. Meus tempos já passaram. Desde 

nossa última batalha, não encontrei um Comandante que pudesse seguir com 
o coração confiante. 

— Somos dois falcões velhos, Hexce. Já era hora de voltarmos para a 
floresta, para morrermos como fomos criados. 

Tiercellus estendeu a mão. 
— Vem, meu amigo. Uma última missão e descansaremos. 
A manopla de Hexce fechou-se em torno do antebraço de Tiercellus. 
— Pelo bem do Império — disse ele e os olhos dos dois encontraram-se, 

no mais completo entendimento. 
 

*** 



O sol pálido de Canara lançava sua luz branca sobre campos ondulantes 
de gran. Ventos sem fim varriam o planeta e sacudiam os campos para cá e 
para lá com ondas e suas cristas brancas, a maré mudando com a direção do 
vento. Um oceano de gran brincava ao pé dos morros e tentava escalar as 
encostas das grandes montanhas. 

Romm Joramm, de joelhos no meio de um campo, ergueu os olhos para 
as montanhas, com as nuvens concentradas à volta de seus picos e refletiu 
que muita coisa havia acontecido em Canara. Há uma década atrás, o 
panorama era consideravelmente diferente: rocha imóvel e areia por toda 
parte, com bolsões isolados de vegetação aglomerada ao redor das poucas 
fontes naturais. A vida tinha sido dura. Sobrevivência era seu deus. 

Mas a Federação tinha mudado tudo. Não, pensou azedo, que tivessem 
se desviado de suas regras para trazer avanços tecnológicos revolucionários, 
mas sugeriram novas maneiras de usar o conhecimento e os instrumentos 
que Canara já possuía. O resultado foi uma elevação abrupta do nível de 
vida. A vida ainda era difícil mas, agora, havia comida para todos. Como um 
todo, gostava de ter sido parte do movimento em favor de unir-se à 
Federação. 

Joramm ficou agachado, observando o mar de gran. Aqui estava a 
comida para seu povo e saúde para a Galáxia. O gran era fonte de 
medicamento tanto quanto de alimento. Tanto no grão não refinado quanto 
na farinha, havia uma poderosa substância química que respondia em parte 
pela grande resistência física dos canarianos e sua ausência de doenças. Este 
fato os cientistas da Federação haviam descoberto e passaram para seu povo. 
E compravam todo o excedente de gran a um bom preço. Sim, agora a vida 
era boa... tanto melhor: que o povo aprendesse e visse com seus próprios 
olhos. Sendo um dos decanos de Canara, precisava aprender primeiro, ver 
primeiro, para dirigi-los, enquanto estendiam suas mentes além do seu 
mundo natal. Dobrar os obstinados canarianos era como tentar dobrar uma 
mola de aço - quando se soltava a pressão, ela voltava imediatamente à 
forma original. Esta vontade precisava ser dobrada, se os canarianos 
quisessem crescer e viver num mundo povoado por seres radicalmente 
diferentes. Ele mesmo sentia-se culpado de ter pensamentos insulares, 
arcaicos. Suspirou, deixando o peso de sua responsabilidade escapar junto 
com seu alento. Deixaria as preocupações para mais tarde. Agora, havia 
muito a fazer. 

As costas de Joramm dobraram-se, para voltar ao trabalho, os 
movimentos rítmicos, ao semear o campo, hipnoticamente repousantes para 
a mente. O sol batia em seus cabelos brancos e no ouro maduro de que 
cuidava. Um vento crescente lavou o campo, apanhando o suspiro de 



Joramm e rodopiando para longe com ele, na maré. 
 

*** 
— Livius tinha razão. Estais louco. 
Argelian estava fora de si, de raiva. Sua voz transparecia uma certeza 

seca e cansada que S’Talon achava mais alarmante que tudo. Duvidava de 
sua capacidade de conquistar Argelian de novo, mas a necessidade de tentar 
era inelutável. 

— Argelian, não há nada para debatermos. Estamos prisioneiros. 
Reconheço que a decisão cabe a mim, mas não vou justificá-la perante ti ou 
nenhum outro membro da tripulação. Vais aceitar a autoridade que cabe a 
mim por lei, ou colherás as conseqüências. Não creio que há aqui um homem 
fisicamente capaz de me deter, se eu quisesse matar-te. 

Argelian empalideceu. Nunca ouvira seu oficial Comandante fazer 
qualquer ameaça ociosa. Ficou em posição de sentido e recuou. S’Talon 
observou-o, sabendo que o homem fora intimidado. Não queria transformar 
Argelian em inimigo, mas havia um momento de afirmar sua autoridade. 
Agora, a todo custo, precisava manter a disciplina. 

S’Talon observava à sua volta na detenção da Enterprise. Seu ar de 
liberdade era criado pela ausência de sentinelas visíveis. O aposento era 
despojado, porém confortável. Exceto pelo brilho do campo de força na 
porta, poderia ser o aposento dos homens de qualquer guarnição militar. 

— Centurião. 
— Sim, Comandante? 
— Conheces Argelian melhor do que eu. Achas que ele vai se rebelar? 
— Não. Mas vós fizestes dele um inimigo. 
— Ninguém gosta de ser dominado. Mesmo assim, foi necessário. 
S’Tarleya concordou. Desde o atentado contra sua vida, ela se 

transformara na sombra de S’Talon. Agora, enquanto ela ficava atrás de sua 
poltrona, notava, pela primeira vez, o ar de cansaço nele. Estava lutando 
contra seus próprios homens, além do inimigo. Logo ficaria despedaçado 
entre os dois. O Prætor fizera dele um bode expiatório, contando com seu 
sentimento de honra para manter seu posto. As mãos de todos voltavam-se 
contra ele. Só em sua Centurião encontraria uma lealdade inequívoca. 

Ela baixou os olhos para as ondas rebeldes de seus cabelos pretos e os 
olhos se abrandaram. Ele achava que valia a pena morrer por uma causa, que 
valia o sacrifício de sua honra e de seu bom nome. A motivação dela era 
menos evidente. Como oficial romulana, tinha jurado defender o Império, 
mas Tiercellus não lhe pedira isto. Pedira-lhe que protegesse S’Talon, tendo 
confiança plena na sua resposta e ele fora sábio. Havia só uma coisa pela 



qual sacrificaria a vida: o bem-estar de quem amasse. 
— Agora, Centurião, vês a alternativa de que falei. 
— Sim, Comandante. Não creio que ocorreria a mim. 
— Precisas aprender a pensar além dos regulamentos, Centurião. 
— Estou aprendendo que às vezes é necessário fazê-lo. 
S’Talon reclinou-se na poltrona e fechou os olhos. S’Tarleya observou, 

enquanto ele relaxava e sentiu-se embaraçada pela confiança que lhe 
dedicava. Ela não seria um agente da destruição dele. 
 

*** 
Yang empurrou os restos do almoço na unidade de reciclagem e 

observou a escrivaninha. Fitas, em caixas de cinqüenta, estavam dispostas 
em volta de sua beirada. Fitas espalhadas atravancavam o tampo. Passara a 
última semana fazendo um inventário e ainda tinha trezentas caixas para 
examinar. As fitas eram reproduzidas em triplicata e cada conjunto exigia 
sua autorização pessoal. Da próxima vez que algum presunçoso oficial de 
linha fizesse alguma observação irônica sobre burocratas, ofereceria a ele 
uma visita de inspeção e deixaria que usassem seu dispendioso e preciso 
treinamento científico com este tipo de detalhe. Com certeza teriam um 
colapso nervoso em três dias. O pensamento lhe dava uma infinita satisfação, 
enquanto pegava a fita seguinte. 

— Comodoro. 
Maldição. Tinha acabado de pegar o ritmo do trabalho. O que menos 

precisava agora era de alguma disputa diplomática idiota. 
— Pensei que tinha dito para ninguém me perturbar. 
— Sim, senhor, mas o Almirante Iota, do Quartel-General da Frota 

Estelar está aqui. E o Capitão Garson, da Potemkin. 
— Bem, que entrem, então! 
Yang levantou-se, com toda a má vontade - algumas fitas escorregaram 

da mesa, caindo sobre seus pés - enquanto Iota ia entrando. 
— Yang, o que tem feito sobre a situação romulana? — quis saber Iota. 
— Estou fazendo uma discreta investigação, senhor. Ainda não resultou 

nada, mas dado o devido tempo... 
— Mas não temos tempo! A armada romulana vai invadir o espaço da 

Federação e estaremos aqui sentados, esperando respostas. 
— Já teve alguma notícia de Kirk, Comodoro? 
Yang voltou-se ao ouvir a voz firme e reservada e olhou bem para o 

Capitão Garson. Nunca o encontrara em pessoa, antes. O sólido porte físico 
de Garson, cabelo platinado e olhos cinza combinavam com sua altura e 
davam uma impressão de silenciosa eficiência. Gostou dele. 



— Não. As comunicações normais ainda estão bloqueadas e, já que fez a 
pergunta, presumo que outras linhas de comunicação menos óbvias também 
estejam inoperantes. 

Garson inclinou a cabeça. Um homem de poucas palavras, pensou Yang. 
Admirável. Estava sempre cercado de palavrório, o que o deixava cansado. 

— Entretanto, estou trabalhando em outro método de entrar em contato 
com a Enterprise... mas no momento, não posso revelar como... 

— Comodoro, sou membro do Conselho de Defesa da Frota Estelar e 
tenho acesso total a assuntos secretos. Exijo saber o que significa... 

— Seria uma quebra de confiança, senhor. Além do mais, não é sua 
teoria que a Enterprise foi destruída? 

Iota interrompeu-se. 
— Sim. 
— Então por que perder tempo numa tentativa de entrar em contato com 

uma nave inexistente? 
Os olhos de Garson piscaram: Yang era mais do que aparentava. 
— Claro, claro... de qualquer maneira, nosso principal propósito é 

descobrir o que está acontecendo lá fora. Como não há nenhuma novidade, 
proponho que levemos nossas naves da Zona Neutra para o coração do 
Império Romulano, até a boca do bicho, por assim dizer. Se nos movermos 
primeiro, poderemos prevenir uma guerra galáctica. Comodoro, o senhor nos 
fornecerá a rota mais direta possível para Romulus. 

Yang esbugalhou os olhos. Não havia falhas na lógica de Iota: era um nó 
bem apertado, com a destruição em cada um de seus laços. Tentou organizar 
seus pensamentos. 

— Não. 
A afirmativa de Garson era simples, clara e sensata. Yang pôde relaxar. 
— Almirante, o senhor deve saber que entrar na Zona Neutra é, aos 

olhos tanto dos romulanos quanto da Federação, um ato de guerra — foi 
tudo o que Yang conseguiu dizer. 

Iota ia abrindo a boca, mas Garson cortou. 
— Isso mesmo, Comodoro — respondeu, suavemente. — A única 

alternativa é patrulhar a Zona. 
— Ficar rastejando à toa! Onde isso pode nos levar? 
— Vou lhe dizer aonde isso não nos levou, Almirante. Não nos levou a 

uma guerra. — Yang estava mais senhor de si, agora e procurava sair-se o 
melhor possível. — Eu convivo com a "ameaça romulana" de que você tanto 
fala. Aprendi que a maneira mais rápida de transformar uma ameaça numa 
realidade é desafiá-la. Fique sentado, só olhando e a ameaça usualmente se 
desvanece. Não quero dizer que enterremos nossas cabeças na areia, mas 



pedir por um confronto é a maneira mais segura de consegui-lo. 
— Concordo. Entrar na Zona Neutra está em minha jurisdição como 

comandante militar deste destacamento. Não vamos violar a Zona Neutra, a 
menos que sejamos diretamente provocados — reiterou Garson. 

Iota estava fervendo. Por um momento, Garson receava que o outro 
tentaria impor sua patente e a situação ficaria feia, mas reconsiderou. 

— Então vamos patrulhar a Zona, cavalheiros e vamos dar mais tempo. 
Mas sob protesto. Não aceitarei nenhuma responsabilidade por isso. 

E não vai ter nenhuma responsabilidade, mesmo, pensou Yang. 
— Partida em uma hora — anunciou Iota. — Até então, estarei em meus 

aposentos, cavalheiros. 
Yang e Garson observaram a retirada estratégica do Almirante. As portas 

fecharam-se atrás dele e Yang dirigiu-se ao Capitão. 
— Sente-se, Capitão. Posso servir-lhe algo? Não? Então responda-me 

uma pergunta. Como, em nome de tudo o que é mais sagrado, esse idiota 
ganhou o comando desta missão? Ele estava para mandar um desafio formal 
para a armada romulana. 

— Como será que ele chegou a Almirante? Ou foi designado para o 
Conselho de Defesa? — retrucou Garson. — Pelo que sei, ele cultivou as 
amizades certas. 

Yang sorriu — Deveria ter feito carreira política. Errou a vocação. Você 
pode mantê-lo sob controle? 

— Não preciso, Comodoro. Tenho todo o comando militar da missão. 
— Ah, sim, você tem. Pode ter uma autorização perfeitamente legal do 

Comando da Frota Estelar, mas no limiar da Zona Neutra, estará muito longe 
do quartel-general. Sabe o tipo de problemas que ele poderia causar, se então 
abrisse a boca. 

— Admito que há um certo perigo. 
— Mas o senhor é um mestre em diminuir os perigos. Espero que tenha 

considerado todas as ramificações dos acontecimentos. 
— Tenho, sim. 
— Então deixe-me dizer que o bem-estar da Federação está acima de 

tudo, para mim. Gastei vinte anos conservando intactos os fiapos de 
comunicação entre o Império Romulano e a Federação. É um fiozinho e o 
menor solavanco é capaz de rompê-lo. Iota não é um solavanco, é uma 
bomba de fusão. Se algum de nós quiser sobreviver, a paz é o único caminho 
e a única esperança para a paz é conhecermos e entendermos as motivações 
uns dos outros. Não poderemos fazer isto se não conversarmos. Neste 
momento, nosso contato com os romulanos vem principalmente de 
comerciantes neutros e sondas de espionagem automática. Isso é muito 



indireto. 
Não quero que esse fiapo seja cortado. Simplesmente estou querendo 

deixar minha posição bem clara. Está me entendendo, Capitão? 
— Creio que sim, Comodoro. 
Sim, Yang era mais do que aparentava e esta oferta de apoio era algo que 

não esperava. Era um presente que poderia fazer toda a diferença. 
— Muito obrigado, Comodoro. 
Garson sorriu, enquanto o outro se retirava, surpreendendo Yang pelos 

seus sentimentos calorosos. Este homem era um presente dos deuses, mas 
mesmo assim, Yang não conseguia afastar uma sensação de que a escuridão 
aumentava. Voltou-se para suas fitas, tendo consciência de que mesmo que a 
Galáxia inteira explodisse amanhã, hoje era o seu trabalho terminar de 
conferi-las. 
 

*** 
A cabine das autoridades, a bordo da Potemkin, estava escuro, com uma 

penumbra artificial que destacava uma escotilha no teto, mostrando o 
panorama sempre mutável das constelações. Iota, esticado na cama, achava o 
cenário qualquer coisa, que não reconfortante. Fechou os olhos, para 
esquecer das estrelas e ficou pensando em Kirk e nos romulanos. De todos 
os Comandantes da Frota, Kirk conseguira defrontar-se com os romulanos 
duas vezes. Sua nave fora a primeira, de fato, a se deparar frente a frente 
com um romulano... e eles se pareciam com vulcanos! 

Iota lembrou-se de seu choque com as notícias, tão revolucionárias. Lera 
o diário de bordo de Kirk e o trabalho do Comandante Spock sobre aquele 
primeiro encontro com ávido interesse. Spock postulara que os romulanos 
seriam um ramo da raça vulcana e Iota fora rápido em captar a importância 
disto. Invejava tanto Kirk quanto Spock por suas oportunidades em se 
defrontar intelectualmente com um tal adversário. 

Tentou lembrar-se quando percebera pela primeira vez que os romulanos 
eram o desafio máximo no jogo do poder. Devia ser muito jovem. Seu pai 
fora um Almirante de poltrona, que canalizara suas aspirações militares para 
jogos de guerra. Algumas das memórias de infância mais agradáveis de Iota 
estavam em torno da mesa de jogos, enquanto ele e o pai lideravam batalhas 
de mentirinha sobre um espaço de lucite. Mesmo então sempre desejara lutar 
contra os romulanos, ou melhor ainda, ser um deles! Os klingons eram 
perigosos, mas monótonos demais e os andorianos, fracos demais para uma 
guerra de verdade. Só os romulanos faziam o jogo valer a pena. 

Por toda sua vida, no jogo da estratégia, jogava de segunda ou mesmo 
terceira mão. Agora, estava para tornar o jogo uma realidade. Teria sua 



própria chance para um duelo glorioso. Por uma vez, ao menos, estaria 
usando toda sua capacidade, para salvar a Federação de sua própria cegueira. 
Quando as ruínas da batalha fossem varridas, ele se evidenciaria como o 
herói cuja intuição e capacidade teriam salvo a situação. Desde a infância, 
estava se preparando para esta oportunidade e não ia deixar o amontoado da 
burocracia ficar no seu caminho. Poppælia, Garson, Yang - eram todos uns 
idiotas. Sempre soubera que os romulanos acabariam tomando a Federação. 
A guerra estava no sangue deles. Se aquelas arrulhantes pombinhas não 
reconheciam um ato de guerra, ele reconhecia e os salvaria, apesar deles 
mesmos. 
 

*** 
Kirk andava a passos rápidos, dentro de seu alojamento. Concentrado no 

problema de fazer S’Talon falar, quase chocou-se com seu Imediato. 
— Desculpe, Spock. Eu estava preocupado. 
— Isso era bem evidente, Capitão. Talvez com o mesmo problema que 

me traz aqui. 
— Os romulanos? 
— Sim. 
— Você esteve falando com eles. Descobriu algum ponto fraco? 
— Provavelmente. Não creio que a tripulação esteja consciente das 

atitudes de seu Comandante. Não se sentem à vontade com ele. Uma das 
sentinelas até mesmo informou um confronto aberto entre S’Talon e um dos 
tripulantes dele. 

— Ele está completamente só, então? 
— Não; tem uma guarda pessoal, ou ajudante de ordens. Ela parece leal. 
— Ela? 
Spock fez que sim. 
— Como ela é? 
Spock ergueu uma sobrancelha. 
— Não tem nenhum sinal característico. 
— Spock, ela é atraente? 
— Acho que você a consideraria assim. 
— E totalmente devotada a S’Talon... Os olhos de Kirk ficaram 

distantes. 
— Spock, acho que temos nossa alavanca. Leve S’Talon e sua oficial 

para a sala de reuniões número dois. Quanto sabem sobre os vulcanos? 
— Eu diria, aproximadamente o que nós sabemos deles. 
— O mínimo essencial. Talvez poderia... funcionar. O estado meditativo 

de Kirk mudou abruptamente. 



— Vamos lá, Spock; e outra coisa: tente parecer impiedoso. 
— Como, Capitão? 
— Ora, não importa. Não diga nada. Isso bastará. E não me contrarie. O 

que quer que estejam escondendo, deve ser grande, ou nunca iriam a tais 
extremos para escondê-lo. 

— Rendição não é parte do modo de pensar romulano. Nisso concordo 
com você. Ademais, o que eles querem esconder deve ser da máxima 
importância para a Federação. 

— Por que nós? 
— Eles estavam do nosso lado da Zona Neutra. 
— Bem pensado. E pelo que S’Talon disse, o tempo está do lado deles. 
— Então, precisamos nos apressar. 
— De fato, precisamos. Traga-os. 



ONZE 
 
 
 
Diário de Bordo  
Data estelar: 3127.2 
 
Com a liberação do controle auxiliar, o computador parece ter-se 

desligado de um envolvimento ativo. Permite que se façam reparos e aceitou 
uma reprogramação superficial das fichas da tripulação. Apesar da nave 
ainda estar sendo operada através do controle auxiliar, exigindo os recursos 
de uma base estelar para uma revisão completa, estima-se que a ponte de 
comando estará operacional em vinte e quatro horas. Os romulanos 
causaram-nos pouco trabalho, mas não fizemos nenhum progresso para 
descobrir os objetivos deles do lado de cá da Zona Neutra. 

 
A sala de reuniões número dois era uma praça de guerra. S’Talon e sua 

Centurião, sentados em frente a Kirk e seus oficiais, estavam mantendo um 
sólido escudo de desconfiança. Kirk esgrimia e defendia-se verbalmente, 
descobrindo mais e mais do caráter de S’Talon a cada golpe. O que havia era 
um empate, cada lado mantendo sua posição. Kirk relanceou para seu 
Imediato. Spock observava a situação em silêncio, rosto impassível, braços 
cruzados. 

— Senhor Spock — disse o Capitão — como poderemos convencer 
nossos adversários de que podem confiar em nós? A atitude deles revela uma 
desagradável falta de confiança. 

— De fato, Capitão, exceto pelo contato telepático, não consigo pensar 
em nenhum curso de ação que seja lógico. 

— Usarias teu poder dessa maneira, vulcano? 
A voz da Centurião era dura e a surpresa de S’Talon mostrava isto na sua 

expressão. Spock ficou calado, observando os romulanos com uma 
objetividade despida de emoção. 

— Kirk, você não permitiria isso! 
— Receio, Comandante, que precisamos lançar mão de todos os meios à 

nossa disposição para descobrir os seus propósitos. Se exigir as técnicas 
mentais vulcanas... a escolha é sua, Comandante. 

Os olhos de S’Talon estreitaram-se, ao encarar Kirk em um silêncio 
contrafeito. Havia raiva em seu olhar, escuro, temível. 

— Spock. 



A voz de Kirk ficou suspensa no ar, a entonação suave contrastando com 
a coisa terrível em que implicava. 

— Vamos, Centurião — falou Spock. 
S’Talon pôs-se de pé, dando um murro na mesa. 
— Não! Se alguém tiver que sofrer essa barbaridade, que seja eu! Não 

permitirei que meus tripulantes sejam submetidos à tortura! 
— Centurião — repetiu Spock. 
S’Talon ia começar a falar, mas a Centurião interrompeu-o. 
— Para mim, é um privilégio servir ao Império, Comandante. 
Ela ergueu-se, seus movimentos dando uma graça feminina às linhas 

severas de seu uniforme. Foi para a porta, de cabeça erguida. Spock virou-se 
para segui-la. A deliberação de seus movimentos fez S’Talon estremecer. 
Sabia muito bem dos efeitos assustadores de uma fusão mental. 

Kirk não tirara os olhos do rosto de S’Talon. Lamentava o sofrimento 
que causava, mas aquele romulano era muito teimoso. — Agora, 
Comandante, vamos continuar nossa discussão. 
 

*** 
Depois que as portas se fecharam atrás de Spock, a Centurião voltou-se, 

para encará-lo. Ele admirava o autocontrole dela, o brilho de desafio que 
encobria o medo, em seu olhar, a atitude defensiva que adotara. 

— Advirto-o que vou resistir. 
Spock bem sabia que aquilo seria verdade e sabia também que ela estava 

cônscia de todo o perigo. Obviamente, um tal extremo seria usado pelos 
romulanos, apesar de que não esperavam encontrar violência por parte de um 
vulcano. A coragem dela perante a perspectiva de tortura mental era notável. 
Respeitava-a por isto. 

— Isso não será necessário, Centurião. Perante a total surpresa dela, ele 
continuou: 

— A Federação não emprega tortura como método de interrogatório. 
— Um truque! 
— Sim. 
— Não! — ela exclamou, correndo para a porta. 
Spock agarrou-a, cuidadosamente mantendo as mãos dela longe do seu 

rosto, enquanto ela se debatia, tentando se safar. 
— Não! Vão forçá-lo à traição! Ele não vai sacrificar sua honra por 

nada! Não! Não! 
Ela percebeu que não conseguiria se soltar de Spock e parou de se 

debater, levantando seus olhos negros e marejados para ele. 
— Por favor. Não façam isso. Deve haver um outro modo. Eu falarei! 



Não forcem-no a trair a si mesmo! 
Spock olhou-a com alguma compaixão. 
— E a sua honra? 
— Não importa. Eu vou falar! Mas parem com isso! 
— Como quiser, Centurião. 

 
*** 

S’Talon estudou o Capitão terráqueo, tentando sondar suas profundezas. 
T\ido o que sabia de Kirk - seu brilho pessoal, gênio militar e talento 
diplomático - advertiam-no a comportar-se com cuidado. Prometeu a si 
mesmo nunca mais subestimar aquele homem, mesmo que sempre tivesse 
ouvido falar que os terráqueos eram uns fracos. 

— Então, Comandante, mais uma vez vou perguntar-lhe... o que estavam 
fazendo no espaço da Federação? 

— É suficiente saber que eu estou aqui. Espero os procedimento legais 
para minha execução. 

A voz de Kirk era forte, incisiva. 
— Não haverá execução nenhuma... para o senhor. Quanto à sua 

tripulação... 
— Eles não esperam outra coisa — respondeu o Comandante. — Esse é 

o nosso estilo. 
— Mesmo, Comandante? Então por que é que agora mesmo eles estão 

comprando suas vidas... cooperando conosco? 
Kirk percebeu a rápida contração de surpresa e dor no rosto de S’Talon e 

decidiu forçar mais ainda, para ganhar terreno. 
— Estás mentindo — disse S’Talon, dentes rilhando. — Os humanos são 

famosos por suas mentiras. 
— Talvez. Mas desta vez nem preciso mentir. Eles o traíram. Por que 

você deveria sacrificar sua vida por eles? Até mesmo sua Centurião é 
vulnerável. 

Os olhos de S’Talon estavam queimando. 
— Ela não vai dizer nada voluntariamente, Capitão. Tem estado comigo 

há anos! Ela é uma oficial leal! 
— Mas também é mulher... uma mulher muito atraente. Não creio que 

Spock terá que usar a força. 
— Não! — rosnou S’Talon. 
— Ela foi com ele voluntariamente... — murmurou Kirk, dando um tom 

bem suave na última palavra. 
— Como oficial romulano! Foi voluntária para esta missão, mesmo 

sabendo que significaria a morte! Ela mentiria para salvar seu povo! 



— Para salvar seu povo — repetiu Kirk. — A vida do Império... então é 
isso o que quer dizer. Claro: por que mais os romulanos arriscariam uma 
guerra galáctica? Seria suicídio, a menos que... a menos que fosse morte 
certa, se não corressem o risco. 

O rosto de S’Talon esfriou, a pele tensa sobre as maçãs de seu rosto, 
proeminentes. Só os olhos revelavam suas emoções e estavam cheios de 
raiva desesperada. Kirk continuou com suas especulações. 

— Vocês eram uma armadilha para distrair a atenção! Serviam para 
manter os estranhos à distância! Por isso usou o dispositivo de invisibilidade 
por tanto tempo e porque deixou sua nave ser destruída, ao invés de tentar 
fugir... para ganhar tempo! Mas, tempo para quê? Diga-me Comandante! 

Kirk de repente percebeu que S’Talon não o escutava. Os olhos do 
romulano estavam fixos num ponto para além de Kirk e arregalaram-se de 
horror. Ficando de olho no adversário, Kirk virou-se, enquanto Spock 
anunciava — Capitão, chamei o Doutor McCoy. A Centurião desmaiou. 

Spock a carregava nos braços, seu vulto relaxado e pálido fazendo-a 
parecer assustadoramente delicada. A surpresa do Capitão era óbvia, mas 
S’Talon não percebeu. Seus olhos eram só para a Centurião. 

— Nem mesmo klingons teriam feito isto! — ele vociferou. 
Spock ignorou o veneno na voz de S’Talon. A reação que provocou foi a 

mesma do gracejo mais civilizado. Cuidadosamente pousou a Centurião no 
chão e levantou-se, olhando para o furioso romulano. 

— Comandante, a Centurião não revelou nada, senão a sua lealdade, 
antes de desmaiar. Não invadi sua mente e nem lhe causei nenhum mal 
físico. 

— Não empregamos tortura — explicou Kirk. 
S’Talon ajoelhou-se ao lado de S’Tarleya, sem tirar os olhos do rosto 

dela. 
— Foi um truque, Kirk? 
— Sim, Comandante. O desmaio da Centurião foi uma infelicidade, mas 

garanto-lhe que o Sr. Spock de modo algum é responsável pelo estado dela. 
S’Talon ergueu os olhos para Spock, cuja atitude apenas expressava sua 

preocupação. 
— Acredito. Isto não era inesperado. 
Kirk e seu Imediato trocaram um olhar, sem entender nada. 
McCoy, equipamento de primeiros socorros na mão, abriu caminho entre 

Kirk, Spock e S’Talon, ajoelhando-se ao lado da Centurião. Passou o 
tricorder sobre ela, tomou seu pescoço e, com cuidado, ergueu sua cabeça; 
depois depositou-a no chão. Com todo o cuidado clínico, estudou o rosto 
dela. As sobrancelhas arqueadas e cílios escuros eram traços finos sobre 



papel muito branco. Olhou para o Comandante romulano. S’Talon estava 
resignado e desgostoso. 

— Magro, o que é? 
McCoy afastou os olhos daquele rosto de romulana e olhou para Kirk. 
— E myrruthesia. Doença peculiar de vulcanos e romulanos, mas em 

geral muito rara e transmissível apenas nos estágios iniciais. Isto aqui parece 
uma cepa especialmente virulenta... Ainda não sei dizer qual o perigo... 

— Mas eu posso — a voz de S’Talon era estranhamente áspera. — A 
Centurião vai morrer em quarenta e oito horas se não receber o antídoto. 
Talvez já seja tarde demais. 

— O antídoto? 
— Quinneal, Jim. Mas qual o seu efeito sobre este vírus mutante, eu não 

sei. — McCoy administrou uma injeção, antes que os enfermeiros levassem 
a Centurião até a enfermaria. — É melhor que venham junto, Sr. Spock e 
Comandante. Temos um pequeno estoque de vacina preventiva a bordo. 

— Logo estaremos lá, Doutor. 
A resposta de Spock deixava bem claro que iria só quando pudesse. 
— Veja lá o que faz, Sr. Spock. 
McCoy estava para dizer algo mais mas percebeu os olhos de Kirk 

cravados nele e voltou-se para seguir a maça da Centurião, enquanto era 
empurrada porta afora. 

— Será isso o que está tentando esconder, Comandante? Uma doença? 
Uma epidemia que ameaça todo o Império Romulano? Mas McCoy disse 
que é transmissível apenas no início... 

— Como o médico presumiu, esta é uma forma mutante da doença. 
Altamente contagiosa... e o quinneal não tem sucesso total na sua prevenção 
ou cura — respondeu S’Talon, abatido. 

— Ainda não entendo porque tentaram esconder essa doença. A 
Federação poderia ajudar... 

Um sorriso amargurado surgiu na boca de S’Talon. 
— Ajudar seus inimigos, Capitão? De certa maneira, já ajudaram. 
— A Federação e o Império Romulano podem ser inimigos políticos, 

Comandante, mas não temos desejo nenhum de ver o seu povo devastado por 
uma epidemia. Pelo menos, podemos fornecer remédios e nosso pessoal de 
pesquisa, aqui na Enterprise, poderia trabalhar numa vacina aperfeiçoada. 

O sorriso do Comandante aprofundou-se. 
— O quinneal é obtido a partir de um destilado de gran, como 

catalisador. A fonte de gran mais próxima é o sistema planetário de Canara... 
no espaço da Federação — comentou Spock. 

Kirk arregalou os olhos, depois estreitou-os, com a sua mente colimando 



a situação. 
— A armada romulana está em Canara! Vocês precisavam ganhar tempo 

para eles se apossarem do gran! Comandante, isso poderá não ser fácil, nem 
mesmo para a armada romulana. Os canarianos são uma raça guerreira, 
simples, mas perigosos. Talvez prefiram destruir o gran a permitir que caia 
nas mãos dos romulanos. 

— Faremos o que for necessário, Capitão, para salvar nosso povo. 
— Se tentarem usar a força contra os canarianos, poderão destruir o seu 

próprio povo! Ouça, Comandante! Pode ser que os humanos sejam 
mentirosos, mas os vulcanos não! Spock! 

— O Capitão diz a verdade, Comandante. Os canarianos são severos e 
violentos, tendentes a extremos. São também intensamente leais à 
Federação. Se tentarem forçá-los a refinar o gran para vocês, eles poderão 
ser capazes de acabar com todas as plantações. 

Os músculos tensos dos maxilares de S’Talon relaxaram e ele sentou-se, 
a derrota minando sua postura militar. 

— Então, estamos condenados. Vivi apenas para ver a destruição do 
Império Romulano, não por um holocausto militar, mas nesta arena insidiosa 
da morte, comandada por um carrasco microscópico. 

— Comandante, deixe-nos ajudá-lo! A Federação não quer perder 
Canara, nem quer uma guerra total contra o Império Romulano! Precisa 
confiar em nós, Comandante! 

S’Talon ergueu os olhos para o rosto sincero de Kirk. 
— Confiar no senhor, Capitão? Quando acaba de me levar a uma 

armadilha? 
— Admito que estou pedindo muito, mas o lance é muito elevado. 

Precisa confiar em mim. Precisamos confiar uns nos outros, ou ver os dois 
lados destruídos. Centenas de milhares de vidas inocentes sacrificadas por 
nossa incapacidade de confiar um no outro. Com nossa ajuda, as chances de 
impedir um Armageddon galáctico são pequenas. Sem ela, as chances são 
inexistentes. 

— Parece que restam-me poucas alternativas, Capitão. 
Os ombros de S’Talon endireitaram-se, aceitando ainda outro curso de 

ação inesperado. Tiercellus dissera-lhe que ficasse aberto a novas idéias, 
mesmo se vindas do inimigo. Seu velho Comandante tinha algo de profeta. 
 

*** 
O centro de comunicações do Quartel-General do Comando da Frota 

Estelar fora projetado para lidar com mais de duas mil mensagens 
simultâneas. Sua capacidade era enorme. Servia como centro retransmissor 



para todas as comunicações militares, e, em parte, para transmissões civis, 
também. Funcionava dia e noite, recebendo, decodificando e retransmitindo 
mensagens. A complexidade do centro e sua fria eficiência mecânica, eram 
esmagadoras. Poppælia sentia-se um pouco deprimido com isso. 

Desde sua incursão não-autorizada, não largava das comunicações. Sabia 
que estava dando nos nervos dos técnicos, mas a confirmação de suas 
suspeitas colocava-o numa posição difícil. Não podia compartilhar com 
ninguém de sua informação conquistada extra-oficialmente, nem podia 
apresentar nenhuma razão justificada para uma busca formal nos aposentos e 
no escritório de Iota. Sabia que a Federação nunca tinha estado tão perto de 
uma guerra do que neste momento, mas não havia nada que pudesse fazer. 
Se tentasse avisar Garson e Yang mais diretamente do que já fizera, sua 
credibilidade estaria comprometida. Era forçado a conservar seu 
conhecimento e nada fazer, senão conferir cada bit de código vindo do setor 
romulano. Três ou quatro mensagens captadas pelo computador estavam 
num código novo e isto só aumentava suas preocupações. 

Afastou-se, cansado, de uma tela e esfregou os olhos injetados. Precisava 
descansar, mas não por muito tempo. 

— Bryan, vou tirar uma soneca. Fique de olho nessas telas e com os 
ouvidos bem abertos. Acorde-me se algo - e com isto quero dizer a mínima 
suspeita - parecer inusitado. 

— Sim, senhor — respondeu o engenheiro de comunicações. Poppælia 
apoiou a cabeça sobre os braços. Num instante, estava ressonando 
levemente. 

— Excelência. 
O Prætor inclinou a cabeça. 
— Excelência, não pudemos fazer contato com os canarianos. O planeta 

parece ser governado por um conselho de anciãos, seu líder é um certo 
Romm Joramm. Disseram-nos que ele não poderá atender até a quinta hora, 
quando voltar dos campos, para uma refeição. 

— Será que não há meio de entrar em contato com esse homem antes 
dessa hora? Eles não têm um sistema de comunicações para emergências? 

— Sim, mas recusam-se a usá-lo. São um povo que toma tudo muito ao 
pé da letra e não poderia convencê-los de nossa necessidade, sem dar-lhes 
uma impressão de fraqueza. 

— Vou lhes mostrar uma coisa! Poderíamos arrasar a coleção de 
casebres que eles chamam de "capital" com um só tiro. Vamos lá e pegamos 
o que precisarmos. 

— Meu Prætor, entendo bem teus sentimentos, mas Canara não só tem a 
maior plantação de gran do quadrante, como também a capacidade de refiná-



lo. Se pudermos garantir a ajuda dos canarianos, poderemos obter o quinneal 
cem vezes mais depressa do que se nós próprios o refinarmos. Eles 
conhecem bem o processo - podem ser primitivos, sob alguns aspectos, mas 
sabem como fazer o quinneal. De boa qualidade, também. Mas precisamos 
ser cuidadosos. Eles são leais à Federação. Até agora, não perceberam quem 
somos. Se formos cuidadosos, poderemos conseguir toda a colheita. 

— Eles têm uma plantação adequada? 
— Sim. Já vi os campos. São ricos e estão prontos para a colheita. No 

sul, ela já começou. 
— Fala, pois, com esse Romm Joramm. Ofereça-lhe qualquer coisa que 

for necessária, para que consigamos a droga. 
— Excelência, fui informado que Romm Joramm só falará com o líder 

de nosso grupo. Creio que terás, tu mesmo, que falar com ele. 
— Tu serás meu representante. Como esses primitivos saberão a 

diferença? 
— Eu não sei, meu Prætor, mas eles sabem. E só tratarão diretamente 

contigo. São muito astutos, esses canarianos. 
— Vai, então e marca uma conferência com esse homem. Falaremos 

com ele, mas se ele não cooperar, vamos tomar o que precisamos... em nome 
do Imperador. 

— Sim, meu Prætor. 
O Prætor voltou a atenção para a frota, agora em órbita de Canara. A 

impressão de força que transmitia era só uma fachada. Nenhuma nave tinha a 
tripulação completa. Desde que deixaram Romulus, mais de cem tripulantes 
caíram doentes. Não havia tempo para negociações, para diplomacia. Uma 
ponta de medo crescia no coração do Prætor. 
 

*** 
— Alerta vermelho! Alerta vermelho! 
O som estridente de uma sirene encheu a Potemkin. Os tripulantes se 

precipitaram para os postos de combate. 
— Naves inimigas à vante, Capitão. Parecem de projeto klingon, mas 

minha opinião é que são romulanas. A aliança... 
— Sim, Sr. Farrell. Alcance? 
— Máximo, senhor. Parecem estar mantendo posição nas fronteiras da 

Zona Neutra. 
— Não respondem às nossas tentativas de contato. Todas as freqüências 

universais de saudação... ineficazes, senhor. 
— Pronto, Garson! Está satisfeito? Quatro naves romulanas. Agora 

acredita que a Federação está sob ataque? 



A voz de Iota estava gélida, mas satisfeita. 
— Não vou saltar para conclusões apressadas, Almirante. Aquelas naves, 

sejam klingons, sejam romulanas, não cruzaram as fronteiras da Zona 
Neutra. Estão inteiramente dentro de seu direito. Não me entenda mal. 
Estamos em alerta e vamos continuar em alerta enquanto aquelas naves 
estiverem à vista. Piloto: coloque-nos em oposição às naves inimigas. 
Alferes, continue tentando o contato com elas. 

A Potemkin e suas naves irmãs deslizaram para posições opostas às dos 
romulanos. As duas frotas ficaram frente a frente, mas nenhuma se movia. 

— Nenhuma resposta das naves alienígenas, Capitão. 
— Bem, faça alguma coisa, Garson! 
— Estou fazendo alguma coisa, Almirante; estou esperando. 
— Esperando o quê? Que sejamos atacados aqui onde estamos? Por 

Deus, homem, transmita um ultimato! 
— Com que fim? 
— Pela defesa da Federação! 
— Às vezes, a melhor defesa é a paciência. Alferes: tente monitorar as 

comunicações alienígenas. Piloto: mantenha posição. Instrua o resto da frota 
para fazer o mesmo. 

Garson reclinou-se na poltrona de comando e fechou os olhos. Podia 
sentir a frustração de Iota, um vulcão reprimido. Calmamente, avaliou a 
situação. As forças eram iguais. Com as naves de escolta, a frota da 
Federação tinha até uma pequena vantagem. Entretanto, se os romulanos - e 
presumia que fossem romulanos - disparassem contra eles a partir da Zona 
Neutra, seria difícil provar quem estaria errado. Todo cuidado era pouco. 

— Senhor, as naves alienígenas parecem estar mantendo silêncio de 
comunicações. Não há nenhuma atividade subespacial. 

— Curiosa, essa parada. Mas, porquê? 
— Vou lhe dizer porquê — respondeu o Almirante. — Não pode ver que 

a armada romulana já invadiu a Federação? 
— Isso seria o motivo óbvio. Mas não temos prova e não posso me 

mexer baseado em uma desconfiança. 
— Senhor, estamos recebendo uma mensagem. Dos alienígenas, senhor. 
— Coloque na tela principal. 
Apareceu um romulano na tela. Seu cabelo cortado curto emoldurava um 

rosto orgulhoso de patrício. Já longe de sua juventude, a força de vontade, 
porém, evidenciava-se em cada aspecto de sua aparência. Atrás, um 
destacamento da guarda pretoriana. 

— Nave estelar da Federação. Em nome do Imperador, afaste-se da 
região ou enfrente as conseqüências. 



— Aqui é o Capitão Garson, comandando a USS Potemkin. Identifique-
se senhor. 

A linha severa da boca do romulano curvou-se, em sinal de desprezo. 
— Para que conheças teu executor, terráqueo. Sou Tiercellus, 

Comandante Supremo da Armada. 
— Qual o seu objetivo, Tiercellus? 
O uso do primeiro nome foi um bom golpe de insolência. Garson subiu 

um pouco aos olhos do romulano. 
— Meu objetivo não é da tua conta. 
— Ah, mas é, sim. Especialmente desde que você acha adequado nos 

desafiar. 
— E eu repito o desafio, Capitão. Deixe esta região imediatamente. 

Estou cansado de esgrimir com palavras. 
— Você está em má posição para fazer ameaças. Qual sua razão para 

este confronto? Está arriscando uma guerra galáctica. 
— Não te devo satisfações. Desimpede a área ou abriremos fogo. 
— Não creio que o faça. Estamos, se verificar seus instrumentos, fora de 

seu alcance. Para que seu fogo seja eficaz, precisará entrar no espaço da 
Federação... e não creio que vá fazer isso - pelo menos, não por hora. O 
senhor está em cheque. 

A expressão do romulano não se alterou. 
— Tu foste avisado, Capitão Garson. 
A tela tremulou e as naves alienígenas reapareceram, ameaçadores vultos 

cinza flutuando como abutres. A analogia provocou um arrepio involuntário 
pelas costas do Capitão Garson. 

— Capitão Garson, se não tomar uma atitude perante a ameaça dos 
romulanos, serei forçado a relatar sua posição. 

— Almirante, eu não vou entrar na Zona Neutra, nem desejo atacar um 
inimigo que gosta de provocar guerras contra outros planetas. 

— Se você atacar primeiro e se preocupar com o protocolo depois, 
ganharemos. Você não parece perceber que na guerra, não há regras. 

— E o senhor parece não perceber que ainda não há uma guerra. 
— Garson, você é um idiota. 
— Talvez. Mas isso ainda deverá ser provado. 
— Considero suas atitudes inaceitáveis. 
— Estou enfrentando uma situação inteiramente militar. Essa área não 

está sob sua jurisdição — Garson relembrou. 
— Isso, veremos. A patente tem seus privilégios. Como Chefe da 

Inteligência, estou numa posição invejável para fazer aparecerem todos os 
fatos. 



Garson ignorou a bravata do Almirante e fechou os olhos enojado. Com 
todas as faculdades que possuía, buscava uma resposta. 



DOZE 
 
 
 
Diário de Bordo  
Data estelar: 3128.6 
 
A Enterprise prossegue para Canara para agir como intermediária entre 

o Império Romulano e os canarianos. As comunicações ainda estão 
inoperantes, mas logo estarão reparadas. Não tive contato com o Comando 
da Frota Estelar. O Comandante S'Talon concordou em nos ajudar a 
convencer os líderes romulanos que é do máximo interesse da Federação 
ajudá-los. Sua única preocupação parece ser o bem-estar de sua gente. A 
Centurião está doente, na enfermaria e a despeito de tudo o que o Doutor 
McCoy pode fazer, o estado dela está piorando. 

 
Kirk estava sentado no gabinete do médico. Numa das mãos, o relatório 

de McCoy sobre a myrruthesia. Ergueu os olhos, desconcertado pela rapidez 
da doença e pela agonia que provocava. 

— Magro, não há nada mesmo que possa fazer? 
— Não creio, Jim. 
A dor na voz de McCoy enviou uma onda de dor para o Capitão. 
— Uma coisa, pudemos fazer. Usando o sangue da Centurião e amostras 

de tecidos dela, conseguimos isolar o vírus mutante e creio que conseguimos 
um derivado do quinneal que poderá paralisá-lo, até o período crítico. Mas 
não vai ajudar a Centurião... a doença já estava muito avançada... Creio que 
já estava doente quando se apresentou como voluntária para esta missão. 

— Foi o que S’Talon disse. 
Os dois homens foram até o estóico vulto de S’Talon, inclinado sobre o 

leito da Centurião. Dentro da moldura da porta do consultório, era um retrato 
atemporal da dor. Uma profunda tristeza cobriu o rosto de McCoy e os olhos 
do Capitão ficaram cheios de compreensão pela dor do outro. 

— Ela o ama, Jim. 
— Eu sei. S’Talon disse que ela tem estado com ele durante anos, mas 

não creio que ele saiba. É uma vergonha que ela não tenha sido 
correspondida. 

— Ela tem delirado nestas últimas horas - entrando e saindo do estado de 
lucidez - e falou algumas coisas. S’Talon é um homem incomum. Vem de 
uma antiga família, bem educado e conseguiu ficar longe das intrigas da 



corte romulana. O Prætor não gosta dele. 
— Isso explica porque ele foi escolhido para nos distrair. Era confiável o 

bastante para cumprir a missão, mas sua perda seria bem-vinda. Parece estar 
numa terra de ninguém, seus superiores sendo tão perigosos para ele, quanto 
a Federação. 

— Pelo que ela falou, é pior ainda. Ele quase foi assassinado durante a 
missão. 

Os olhos de Kirk se dirigiram para o Comandante romulano. 
— Magro, eu desconfio que S’Talon é a alavanca de que precisávamos 

para ganhar esta parada. 
S’Talon não percebera Kirk e McCoy. Guardava a Centurião, como se 

quisesse protegê-la. A profundidade de seus sentimentos era uma surpresa 
que ele não tentava analisar. Examinou o rosto pálido à sua frente, notou a 
delicadeza das sobrancelhas erguidas, os cílios curvos, o cabelo espalhado 
pelo travesseiro como uma nuvem negra. Sorriu um pouco, quando a 
Centurião abriu seus olhos negros e assustados. 

— Comandante... — ela sussurrou. 
— Sshh... — disse S’Talon, silenciando-a com dois dedos, 

delicadamente, contra os lábios dela. — Sshh... — repetiu. — Sei que nada 
revelaste... ou talvez, algo de grande valor: tua lealdade. 

Os longos cílios piscaram, quando os olhos da Centurião abriram-se, 
surpresos. 

— Eu não podia deixar que traísses a nós mesmos, Comandante. 
— Eu sei. 
— Comandante. 
— Não digas nada. 
— Eu devo. É egoísta, eu sei, mas quero dizer-te algo, antes de partir... 

Eu sempre te amei. 
As facetas obscuras da personalidade de S’Tarleya passaram a fazer 

sentido, para S’Talon. Ele achava a lealdade dela incomum e dava-lhe muito 
valor. Agora sabia o porquê. 

— Eu fui cego, Centurião. E um tolo. 
— Cego, não. Dedicado, eu acho. Nunca teve tempo para o meu amor. 

Eu o esperaria, até que tivesse esse tempo. Um tolo? Talvez. Pois devias ter 
visto meus sentimentos. 

— Às vezes, Centurião, temos o maior tesouro em nossas mãos e só o 
conhecemos por suas características mais prosaicas. A familiaridade é o 
disfarce mais eficiente. 

— E agora, é tarde demais... para nós dois. 
O arrependimento obscureceu os pensamentos de S’Talon e encheram 



seus olhos de dor. Tentou recompor-se. Mais tarde haverá tempo para auto-
compaixão. S’Talon permitiu-se acariciar o rosto dela, um toque suave de 
compreensão. Fechou os olhos e procurou reencontrar a paz. As barreiras de 
sua mente se derreteram. 

— S’Tarleya — ele pensou e ela voltou-se para ele, a surpresa crescendo 
nos olhos dela. — Só temos este momento — dizia a mente dele. — Mas 
leva muito pouco tempo dizer... Eu te amo. 

— Meu amor estará contigo, sempre — foi a resposta dela. 
S’Talon sentiu uma luz branca passar por sua mente, inundando-a com 

uma clareza cristalina. Suas percepções foram aguçadas. Entendia, com uma 
profundidade e amplidão que jamais atingira. 

— Eu te amo, S’Tarleya — ele repetiu — eu te amo. 
Do gabinete de McCoy, os dois humanos mantinham seu prisioneiro sob 

observação, ao mesmo tempo que lhe permitiam alguma privacidade. 
— Isso é o que está reservado para o Império Romulano, Jim: dor, morte 

e sofrimentos prolongados. 
Kirk estudou o Comandante alienígena e sua oficial. Nem a situação 

desesperada da Centurião, nem a ternura e a força do Comandante lhe 
passaram despercebidas. A Centurião estava morrendo. Todos sabiam disso. 
Sua impotência deixava-o irritado. Sob muitos aspectos, S’Talon lembrava-
lhe Spock. Tinha o mesmo autocontrole, a mesma lógica silenciosa. Era o 
tipo de homem que a Federação precisava dentro do Império Romulano, um 
homem de visão e coragem, que pudesse ser persuadido a considerar novas 
idéias. Estava perdendo não só uma companheira leal e de confiança mas, o 
que mesmo um estrangeiro podia ver, era um tipo muito especial de amor. 
Kirk pensou na doença, desesperada e mortal, atingindo a Enterprise. Se o 
mesmo acontecesse com sua nave, com seu mundo... Spock, Magro, Scotty, 
Chekov, Uhura, Sulu... todos os quatrocentos e trinta tripulantes... seria 
intolerável. 

— Magro, deve haver algo que possamos fazer! 
— As pesquisas são promissoras, Jim, mas sem grandes quantidades de 

quinneal refinado, não teremos chance de ganhar. Jim... sei como se sente, 
mas tem certeza que este é o curso certo? Os romulanos sempre foram 
nossos inimigos... sabe que haverá os que dirão que se deixarmos o Império 
morrer, teremos uma dor de cabeça a menos. 

Kirk sorriu, ainda triste. 
— Eu sei. Espero muito falatório nessa direção. Mas se não fizermos 

alguma coisa... bem, tanto quanto sei, não há outro curso a tomar. Poderia 
até mesmo ser o primeiro passo em transformar inimigos em amigos. 

Ativou o intercom. 



— Spock — disse ele. 
— Spock falando. 
— Tempo estimado de chegada até o planeta Canara? 
— Quatro vírgula vinte e três horas, Capitão. Captamos uma sonda-

robô de comunicações. Tem um projeto singular e parece estar programada 
por impressão vocal. Vai abrir só ao seu comando. 

— Tudo, bem, Sr. Spock. S’Talon e eu vamos encontrá-lo no Controle. 
Kirk desligando. 

Aproximou-se devagar de S’Talon, detestando ter que se intrometer. A 
túnica de malha do romulano rebrilhava e Kirk ficou observando, fascinado 
por um momento, antes de falar. 

— Comandante... 
— Sim, Capitão. Ouvi. Estou pronto. A Centurião — disse ele, voltando-

se para Kirk — está morta. 
— Lamento muito, Comandante — disse Kirk, seus olhos castanhos 

encarando S’Talon. — Comandante... 
O Capitão pousou uma mão no ombro do romulano e S’Talon ergueu os 

olhos para Kirk. Por um instante fora do tempo, terráqueo e romulano 
entenderam-se um ao outro. 

— Vamos — disse Kirk, em voz baixa. 
Foram-se, em silêncio, pelo turboelevador, cada um absorto em seus 

próprios pensamentos. 
— Convés oito — disse Kirk e as portas deslizaram. 
— O senhor deve perceber, Capitão, que isso não será nada fácil. O 

Prætor vai achar que o senhor matou a Centurião e fez lavagem cerebral em 
mim. Deverá convencê-lo, e a seus oficiais, que isto não aconteceu. Vai se 
colocar num grande perigo. 

— E o senhor, Comandante? Está arriscando sua vida. A paz - não 
importa a dificuldade - não vale a pena? 

S’Talon mediu Kirk pela centésima vez. 
— Sim. 
— Relatório, Sr. Spock — foi dizendo o Capitão, enquanto ele e S’Talon 

entravam no controle auxiliar, agora tripulado pelos homens da ponte. A 
sobrancelha esquerda de S’Talon ergueu-se, pela surpresa, com a pequena 
área de controle e Kirk sorriu consigo mesmo, gostando de impedir que o 
romulano observasse prolongadamente a ponte de comando da Enterprise. 

— As comunicações foram restauradas, senhor. O computador desligou o 
monitor subespacial, mas pudemos improvisar uma derivação — disse-lhe 
Uhura. 

S’Talon deu uma risadinha. 



— Não precisávamos nos preocupar com as comunicações, afinal. Vocês 
não sabem quanto tempo perdemos com isso. 

— Capitão. 
O tom de voz de Spock indicava claramente que precisava falar em 

particular. 
— Recomendo que o senhor abra o robô de comunicações antes de 

entrar em contato com a Frota Estelar. 
Spock estendeu-lhe o cubinho, para o Capitão examinar. As letras RCIS 

estavam gravadas de um lado, seguidas do emblema da Federação. Kirk 
manuseou as pequenas projeções que o tornavam uma espaçonave 
manobrável. 

— Isto aqui é novidade. 
— De fato, Capitão. É um modelo experimental. 
— Mais um? — Kirk ergueu a caixinha ao nível dos olhos. — Aqui é 

James T. Kirk, SC 937-0176 CEC, Comandante da USS Enterprise. 
Um "clic" metálico saiu das profundezas da caixa e a parte superior se 

abriu, mostrando uma fita de mensagem. 
— Abre-te, sésamo! — murmurou Spock e o Capitão ficou admirado. 

Entregou a fita a Uhura que a enfiou num encaixe para decodificação. Kirk, 
inclinado sobre uma tela, absorvia a mensagem. Depois de se voltar para 
dirigir-se a Spock e S’Talon, era óbvio que as notícias não eram nada boas. 

— É de Yang. Quatro naves estelares, sob o comando conjunto do 
Almirante Iota e Capitão Garson estão a caminho da Zona Neutra para 
investigar nosso desaparecimento. O Almirante Iota acredita que a 
Enterprise foi destruída. Praticamente mandou uma declaração de guerra ao 
Império Romulano. Garson está tentando segurá-lo. Uhura, entre em contato 
com o Comando da Frota Estelar. Diga-lhes... 

— Antes de fazer isso, Capitão, o senhor deveria saber que há quatro 
naves romulanas de linha guardando a Zona Neutra. Tem ordens para 
proteger nossa rota de fuga a qualquer custo. 

— Maldição! É como pedir por uma guerra! Uhura, entre em contato 
com o Comando da Frota Estelar. 

Uhura voltou-se para o pequeno painel de comunicações, os dedos 
movendo-se agilmente, enquanto tentava o contato. 

— Já consegui, senhor. É o Almirante Poppælia. 
— Coloque-o na tela. 
O rosto familiar de Poppælia encheu a pequena tela. 
— Kirk! Graças a Deus! O que está acontecendo por aí? Um romulano 

com você? A bordo da Enterprise! Por que não entrou em contato? 
— Tivemos algumas dificuldades mecânicas, senhor. Não vou entrar em 



pormenores, agora. Acabo de receber uma mensagem especial que um 
destacamento, sob o comando Capitão Garson e o Almirante Iota está a 
caminho da Zona Neutra. Almirante, é preciso detê-los! 

— Não posso. Já chegaram. E entraram em contato com o inimigo. Neste 
momento, estão sentados na frente um do outro, fora de alcance, ao longo da 
Zona Neutra. Do outro lado da fronteira há quatro naves romulanas. Estão 
em cheque. Mas, o que está acontecendo aí? 

— Senhor, a armada romulana invadiu o espaço da Federação, mas não 
para algum fim militar. 

Os olhos de Poppælia mostravam a mais inocente descrença e Kirk 
continuou. 

— O senhor sabe que os romulanos têm estado muito isolados, 
ultimamente. — Poppælia concordou. — Descobrimos que toda sua 
população está sendo devastada por uma doença. 

— Isso é verdade — ajudou Spock. — Os romulanos foram atacados por 
uma cepa virulenta de myrruthesia. É um vírus raro, mas pode ser uma 
grande ameaça para os vulcanos, também. 

— Chame McCoy aqui — Kirk cochichou para a oficial de 
comunicações. 

— Isso ainda não explica por que os romulanos invadiram o espaço da 
Federação... você disse toda a armada romulana? 

— Sim. A única cura conhecida para essa doença é uma substância que 
usa uma forma refinada de gran como catalisador. Como o senhor sabe, os 
romulanos são pobres, especialmente em agricultura. Simplesmente não têm 
as instalações para produzir quantidades suficientes deste catalisador. E 
estão desesperados. Mais de um terço da população foi destruída pela 
doença. Assim, invadiram a Federação, na tentativa de comprar ou tomar 
gran suficiente para deter a praga. 

— Isso é verdade? S’Talon confirmou. 
— Mas então por que não apelaram para a Federação, para que os 

ajudasse? Numa situação como esta... 
— Orgulho, Almirante - respondeu S’Talon — associado à firme 

convicção de que vocês até gostariam de saber da destruição do Império. 
— Há muitos que gostariam, mesmo — admitiu Poppælia. — O que 

quer que eu faça, Kirk? Temos uma situação militar, agora. Tudo o que 
precisa acontecer é o primeiro tiro e estaremos no meio de uma guerra 
galáctica. 

— Detenham Iota — a voz de Kirk estava tensa. — Isso o senhor pode 
fazer. 

— Não há outra maneira? 



— Sim. A cooperação. Dr. McCoy? McCoy entrou no campo da tela. 
— Almirante, isolei o vírus e desenvolvi uma vacina. Vai funcionar, se 

pudermos aplicá-la depressa. 
— Os romulanos estavam certos — acrescentou Spock. — O sistema 

solar de Canara é a fonte mais próxima e a melhor, de gran. Se os canarianos 
pudessem ser persuadidos a vender o gran para os romulanos, a praga 
poderia ser evitada e a paz seria mantida. 

— E como propõe que façamos isso? Vamos enviar à armada romulana - 
que invadiu nosso espaço - um convite bem bonito dizendo que fiquem à 
vontade e sirvam-se? 

Kirk ignorou o sarcasmo do outro. 
— Vamos agir como intermediários para a Federação. O Comandante 

S’Talon e eu seremos emissários conjuntos entre Canara e o Império 
Romulano. O que temos a perder? 

— Nada, eu acho. Está bem, Kirk. Você tem dois dias solares. Se ao fim 
deste prazo não puder chegar a um acordo, não terei alternativa senão 
considerar esta invasão como um ato de guerra e procederei de acordo. 

A voz de Poppælia se apagou e Kirk respirou fundo. 
— Vamos começar. Sr. Sulu, dobra quatro. 

 
*** 

O Prætor contemplava o velho com um desprezo mal disfarçado. 
Romm Joramm estava sentado, pernas cruzadas, sobre uma esteira, o 

marfim translúcido de seu corpo refletindo os últimos raios rosados do sol de 
Canara. A simples roupa branca que vestia acentuava a delicadeza de sua 
feições. Somente o nó de ouro que prendia o ombro da túnica indicava sua 
categoria ou riqueza. Seus olhos dourados claros eram calorosos e 
hospitaleiros. 

— Então você é o comerciante Jullius Mannius - por favor, sente-se e 
compartilhe conosco dos frutos de nossa terra. 

Apontou a esteira vazia com um gesto da mão e o Prætor relutantemente 
baixou seu pesado corpo até o chão. 

— Você está aqui para negociar nossa colheita - foi o que contou à 
minha esposa. Lamento ter que recusar, mas nosso tratado com a Federação 
inclui a venda de todo o excedente d&gran diretamente para a Federação. 

— E se recebessem a oferta de um preço melhor? 
A voz do Prætor estava escorregadia, com a gordura da riqueza. 

Examinou os anéis de sua mão esquerda, virando-os cuidadosamente, para 
que as gemas refletissem a luz da lamparina de óleo e brilhassem em todo o 
seu opulento esplendor. 



— Dinheiro é uma coisa muito boa, mas creio que há coisas melhores. 
Recebemos uma coisa da Federação que não creio que possam nos oferecer. 

— Asseguro-lhe, ancião, que estamos preparados para pagar qualquer 
preço. 

— Acho que já deixaram de atingir o preço da Federação... Prætor do 
Império Romulano. 

— Com que então, descobriram minha identidade. Isso não é muito 
importante. Qual é o preço que não consigo igualar? 

— Ora, o da simples honestidade, meu Prætor. Vieram até mim sob falsa 
identidade e essa sua história de comerciar com o nosso grau parece-me 
invencionice, também. Se tivessem vindo abertamente... mas já é tarde 
demais para falar dessas coisas. Guarda, por favor, acompanhe... 

— Acho que não. Não vai me tocar ou restringir meus movimentos. 
Agora mesmo a guarda pretoriana tomou esta aldeia e as armas da armada 
romulana estão dirigidas contra os centros populacionais deste planeta. 

O Prætor falava com um tom autoritário, mas Romm Joramm, ancião de 
Canara, não estava aparentemente impressionado. 

— Isso não vai ser de nenhuma ajuda, meu senhor. Quem vai trabalhar 
nos campos, se destruir o povo de Canara? De qualquer modo, tomamos 
nossas precauções. 

— Vocês? 
O desprezo na voz do Prætor não era mais disfarçado. 
— Sim. Mas o senhor parece não estar convencido. Jaael. 
Um jovem aproximou-se, vindo das sombras, seu corpo esbelto e olhos 

dourados, feições típicas dos habitantes de Canara. 
— Jaael, por favor, explique ao Prætor a situação atual. 
— Quando descobrimos a identidade dos visitantes, ativamos a defesa 

planetária... 
— Não vejo defesa alguma. Nem mesmo vejo armas. Vamos tomar o 

que quisermos. Precisam ser mais adeptos da dissimulação, se quiserem que 
acreditemos. 

— O senhor fala por experiência própria, sem dúvida, mas espere — 
replicou Romm Joramm. 

Jaael continuou. 
— As incendiárias foram ligadas e ao seu comando, serão detonadas. Em 

um minuto, os campos estarão em chamas. Em uma hora, não restará mais 
nada. 

— Vão destruir a si mesmos? — O Prætor não conseguia esconder o 
medo, na sua voz. 

— Talvez. Mas vamos continuar sendo o que somos, até o fim. E não 



teremos ajudado nossos inimigos. Não vê nenhum sinal de atividade 
guerreira? Mas somos um povo guerreiro. Passamos nossas vidas inteiras em 
guerra constante contra nosso meio ambiente. Precisamos lutar para 
sobreviver e aprendemos a estar sempre alertas. Estávamos preparados para 
receber vocês. 

O rosto do Prætor era a máscara da derrota. Estava totalmente sem saber 
o que dizer. 

— A entrevista está encerrada. — A voz de Joramm subitamente ficou 
incisiva. — O senhor e sua frota deverão afastar-se de Canara, ou Canara vai 
morrer. O senhor tem seis horas! 

Joramm virou o rosto, afastando a visão do Prætor, como se tivesse 
batido uma porta na cara do outro. O Prætor fora insultado e bem sabia disto. 
Aquele velho fraco pode ultrapassar o poderio do Império Romulano -isso 
ele não poderia aceitar. Havia um jeito de derrotar esse velho tonto e fraco. 
Descobriria uma maneira... e se não descobrisse, se o Império precisava 
morrer, teria pelo menos a satisfação de drenar o sangue da vida de Canara. 
Não os mataria, isso não... Mas queimaria o planeta, até que nada pudesse 
viver nele. A água ficaria contaminada e a terra, estéril. Canara morreria 
lentamente, na agonia da fome. Qualquer que fosse o resultado, os 
canarianos não sairiam vitoriosos. 
 

*** 
— Capitão! Uma mensagem do Comando da Frota Estelar está 

chegando. Codificada e misturada. 
— Coloque na tela — replicou o Capitão Garson. 
— Sim, senhor. 
Iota encolheu-se, quando surgiu o rosto anguloso do Almirante 

Poppælia. 
— Capitão Garson, Almirante Iota. 
A formalidade de Poppælia deixou os dois homens pouco à vontade. 
— Almirante — respondeu Garson. 
— Temos alguma informação nova sobre o problema romulano. Mais 

agudo do que sonhamos. Parece que o Império Romulano, de fato, invadiu as 
fronteiras do espaço da Federação... 

— Eu não lhe disse? E não quis me escutar! O que vai fazer agora? Ou 
será que já é muito tarde? — interrompeu Iota acusadoramente. 

— Vou chegar lá. Parece que temos uma chance para a paz. O propósito 
deles não é militar. 

Poppælia ignorou a explosão de Iota, mas o olhar de descrédito de 
Garson não ajudava nada. Se perdesse o apoio de Garson, não teria como 



controlar Iota e eles seriam destruídos. 
— Os romulanos foram atacados por uma peste de proporções 

inacreditáveis. Precisam desesperadamente de assistência médica. 
— Então, por que simplesmente não pediram? — latiu Iota. 
— Você a teria dado? Era por isso. Sua reação fala por si. Achavam que 

não* deveriam esperar ajuda alguma, mas decidiram comprar ou tomar pela 
força os suprimentos de que precisavam. 

— Senhor, posso perguntar qual a sua fonte de tal informação? — 
interrogou Garson. 

— Sim; é bastante confiável: Kirk e a Enterprise. Parece que ele 
conseguiu capturar um oficial romulano, que corroborou a história. Ademais, 
o oficial médico da Enterprise tem prova conclusiva de que a doença existe. 
Ele conseguiu uma vacina que pode deter o curso da praga - se ela puder ser 
fabricada e administrada depressa. 

— Senhor, não houve nenhuma pergunta sobre quem seria prisioneiro de 
quem? É completamente estranho ao caráter de um romulano permitir que 
seja capturado. 

Pela primeira vez desde que se encontraram, Iota observou o Capitão da 
Potemkin com um pingo de respeito. 

— Sem dúvida. Não para mim, pelo menos. Tanto quanto posso ver, 
Kirk é um agente livre. Dei-lhe dois dias solares para vir com algum tipo de 
solução. 

— Não acha que essa decisão deveria ser tomada por todo o Conselho? 
— perguntou Iota, nervoso. 

— Não haveria tempo. A armada romulana está em Canara. Kirk está 
levando a Enterprise para lá. Ele tem minha autorização para agir como 
intermediário da Federação, tentar negociar um arranjo. Até aquele 
momento, você não fará nada, exceto em defesa própria. Defesa própria 
justificável. Está bem claro? Os senhores ficaram cientes da situação, 
cavalheiros. 

A imagem de Poppælia desapareceu da tela e os Comandantes conjuntos 
olharam um para o outro. 

— Não acredito. 
O queixo de Iota e sua voz carregavam a mais total convicção. 
— Admito que isso requer muita fé, Almirante. Mas eu conheço Kirk e 

sua palavra sempre foi mais sólida que a maioria dos tratados formais. 
— Não duvido de seu amigo, Garson e tenho consciência das credenciais 

dele, mas quem pode suportar as técnicas de lavagem cerebral que esses 
selvagens usam? Isso é tudo uma trama elaborada para nos apanhar de 
surpresa. Não acredito em nada disso. 



— Estamos sob ordens, Almirante. 
— Não consigo ver nenhuma evidência válida de que Kirk está no 

comando da situação. Ele poderia estar como refém, usado para nos fazer 
complacentes, enquanto que os romulanos preparam seu ataque. Não vou 
ficar sentado sem fazer nada, enquanto a Federação é ludibriada. 

— Estamos sob ordens — repetiu Garson, mas o Almirante afastou estas 
palavras, erguendo a cabeça. 

— Eu não vou ficar sentado sem fazer nada. 
Iota estava atrás da poltrona de comando, numa atitude adequada para 

um conquistador. A cabeça dele estava empinada, ombros para trás e o 
brilho da convicção nos olhos. Garson observava-o com crescente apreensão 
e o com a sensação crescente de que estava lidando com um fanático. 



TREZE 
 
 
 
Diário de Bordo 
Data estelar: 3128.8 
 
Mikel Garson, Capitão, USS Potemkin, gravando. 
Estamos mantendo nossa posição na Zona Neutra, aguardando ordens 

ulteriores do Comando da Frota Estelar. A situação é tensa, os nervos estão 
à por da pele e eu estou especialmente preocupado com o Almirante Iota. 
Parece estar quase patologicamente convencido de que os romulanos 
pretendem provocar uma guerra. Devo admitir que seus argumentos não são 
tão fantasiosos quanto eu acreditara de início, mas a obsessão dele com a 
"ameaça romulana" é assustadora. Tem estado em seus aposentos, desde 
nosso último contato com o Comando da Frota Estelar. Receio que ele 
esteja pensando em alguma atitude drástica. 

 
O Almirante Iota, Inteligência da Frota Estelar, membro do Conselho de 

Defesa, conhecido pelos amigos como "Jake", emergiu de seus aposentos. 
Os tripulantes, vendo-o passar, olharam duas vezes. O firme propósito que 
atraía os olhares corria pelas veias dele como fogo. Ele via a solução óbvia. 
Só um curso prometia completa segurança para a Federação. Tão simples. 
Por que não pensara nisso antes? Era verdade que desafiava as ordens 
daquela avó rezingueta, Poppælia, mas isso era apenas um porme-nor 
técnico. Quando tudo estivesse acabado e com sucesso e ele fosse um herói, 
o salvador da Federação, ninguém mais se lembraria disso. Ou, caso 
lembrassem, seria só para corroborar suas ações. Sorria, enquanto passava 
pela última porta de metal que o separava de seu objetivo. As portas 
fecharam-se às suas costas, escondendo sua presença. Uma placa na parede 
dizia "Controle Auxiliar". 
 

*** 
— Capitão! Meu controle do leme foi cortado! Perdi o comando da 

nave! 
— Tem certeza, Piloto? Verifique o seu painel de controle. 
A cabeça grisalha de Arviela inclinou-se sobre o painel, enquanto 

verificava os circuitos. Suas unhas pintadas de esmalte apertavam os botões 
com muito cuidado. 



— Não, senhor. O painel de controle está bem. A força foi cortada -
desviada para algum outro ponto. 

— Engenharia! Está tendo dificuldades? 
— Não, senhor, tudo está normal, aqui em baixo. — A voz do 

engenheiro estava desconcertada. 
— Capitão... perdi os phasers, também - é como se uma das chaves 

gerais fosse desligada. 
— Entre em manual. 
— Não há resposta manual, senhor. Garson observou Arviela verificando 

os controles pela terceira vez. Suas preocupações com Iota tornaram-se 
rocha sólida em seu estômago: sabia o que tinha acontecido. Iota sabotara as 
proteções manuais, tomara o controle auxiliar e neste momento, estava 
desligando-se do computador principal. 

— Controle auxiliar — Garson falou rapidamente ao intercom. — 
Almirante Iota. 

— Capitão — respondeu Iota, babando sarcasmo sobre este título. 
— Almirante, devo pedir-lhe que devolva o controle do leme e phaser à 

ponte. 
— Acho que não. 
— Almirante, devo lembrar-lhe que eu sou o Comandante Militar desta 

missão. 
— E devo lembrar-lhe de minha patente e posição no Conselho de 

Defesa. Acha realmente que o Comando da Frota Estelar, no fim, aceitaria 
suas opiniões contra as minhas? 

— Minha autoridade - vinda do Chefe do Conselho de Defesa - está nos 
registros. 

— Talvez, talvez — respondeu Iota — em tempos normais. Mas estamos 
em guerra e a guerra requer medidas drásticas. Se ficarmos aqui sentados, 
esperando que os romulanos disparem primeiro, estaremos jogando fora a 
melhor oportunidade que temos! 

— Almirante, ninguém fez um movimento! Os romulanos estão 
inteiramente dentro de seus direitos! Não pode disparar neles! 

— A armada romulana invadiu o espaço da Federação. 
A voz de Iota enunciava este fato como se fosse um dogma religioso, 

repetido com uma fé cega. Garson era incapaz de combater essa convicção 
de iluminado. As batalhas físicas ele podia combater, as discussões 
diplomáticas ele podia enfrentar, mas não fazia idéia de como penetrar na 
cegueira de Iota. 

— Almirante, espere! Por favor, dê algum tempo. O senhor sempre 
poderá atacar. Mas dê-me algum tempo! 



— Não há tempo. 
— Sim, há! Um dia! Só um dia e eu cedo. 
Garson percebeu um instante de hesitação no rosto do Almirante e 

forçou mais. 
— Faça pela Federação, de que tanto gosta. Dê uma chance à paz, antes 

de mergulhar na guerra. Por favor, Almirante, pense na Federação. 
— Mas eu só penso na Federação. Tudo bem, Capitão, um dia. Mas é 

tudo. Se no fim desse tempo a paz não for declarada esta nave atacará o 
inimigo. Um dia — repetiu o Almirante, enquanto desligava o intercom. 

O Capitão Garson respirou fundo e soltou o fôlego, devagar. Um dia. 
Não tinha nave, não tinha armas. Pelo menos as outras naves estavam 
funcionando... ainda tinha as comunicações. Dissera a Iota que confiar em 
Kirk era uma questão de fé. A verdade de sua própria afirmação zombava 
dele. 

— Tenente, quero falar com Poppælia. Bloqueie a transmissão, de modo 
que não possa ser monitorada pelo Controle Auxiliar. 

— Sim, senhor. Ele está na linha, senhor. 
— Na tela. 
— Sim, Garson? 
Poppælia parecia agastado e Garson não podia culpá-lo. 
— Lamento, mas tenho que aumentar as suas preocupações, senhor. 

Devo informar que o Almirante Iota se entrincheirou no Controle Auxiliar e 
agora controla as armas, leme e sistemas de navegação. Recusa-se a acreditar 
que os romulanos não querem a guerra. Lançou um ultimato: se não tiver 
prova conclusiva de que a paz será declarada em vinte e quatro horas, ele 
atacará as naves romulanas na Zona Neutra. 

— Meu Deus! Garson concordou. 
— Farei o melhor para dobrá-lo, senhor, mas só há uma maneira segura 

que posso ver para detê-lo. 
— Não faça nada, até o último momento. Fique de olho nele. Sei que é 

um fanático, mas não creio que seja completamente louco. Acho que você 
ainda vai conseguir parlamentar com ele. 

— Senhor, ele tem muito pouco respeito por mim. Poppælia deu o 
desprezo. 

— Ele tem pouco respeito por qualquer um. Faça o melhor que puder. Se 
Kirk chegar... 

Poppælia deixou a sentença inacabada, enquanto sua imagem 
desaparecia da tela. Kirk era o fulcro da situação. Se pudesse impor as coisas 
ao modo da Federação - e conseguira isso, em muitos apertos no passado -
poderia haver uma chance de derrotar a obsessão do Almirante. Garson 



agarrou-se a esta fatia isolada de esperança. 
 

*** 
— Capitão, tenho Canara nos sensores. Tempo estimado de chegada: 

quarenta minutos. 
— Muito bem, Sr. Spock. Senhor Chekov, coloque-nos em órbita-padrão 

em torno de Canara, mas deixe a armada romulana do outro lado do planeta, 
todo o tempo. 

— Isto vai exigir uma abordagem oblíqua, Capitão — replicou o 
navegador. — Vai levar tempo. 

— Sim. Não quero que os romulanos saibam onde estamos... ainda. 
— Sim, senhor. 
Spock afastou-se do posto do computador e foi silenciosamente para o 

lado do Capitão. Kirk ergueu os olhos do relatório que acabara de assinar. 
Seus olhos tinham uma questão tácita. 

— Já investiguei os canarianos, Capitão. De fato, são um povo primitivo 
e agressivo, mas estão se esforçando por ampliar seu conhecimento. O chefe 
do conselho dos anciãos de Canara, Romm Joramm, é em grande parte o 
responsável por isto. Acredito que se ele puder ser convencido a negociar 
com os romulanos, há esperança de que o derramamento de sangue poderá 
ser evitado. 

— Esse... Romm Joramm... qual a opinião dele sobre a Federação? 
— Foi através de sua liderança que Canara se tornou membro da 

Federação. 
— Então poderemos chegar a algum acordo. 
— Sim... mas não seria sensato deixar de lado a teimosia e a severidade 

do povo canariano. Uma vez iniciada uma linha de ação, não é fácil desviá-
los. 

Uhura cobriu com uma das mãos um receptor subespacial, em seu 
ouvido. Inclinou a cabeça para tentar entender um sinal fraco. 

— Senhor, estou captando um sinal de socorro de Canara. É fraco. Estão 
pedindo auxílio da Frota Estelar. 

— Bom. Então vão nos dar as boas-vindas. 
— Realmente fortuito, Capitão — comentou Spock. 
— Jim, por mais oportuna que possa ser nossa chegada, como acha que 

os canarianos vão reagir, quando descobrirem que há romulanos a bordo da 
Enterprise"} — perguntou o Doutor McCoy. 

— Isso realmente representa um problema — murmurou Kirk, 
relanceando para S’Talon. 

— De fato, Capitão. Os canarianos poderão crer que estão sendo 



manipulados. E se me apresentar como prisioneiro de guerra, não quererão 
aceitar-me como embaixador — interpôs S’Talon. 

— Humm... Tenente Uhura, abra um canal para Canara - misturado -
quero falar com Romm Joramm. 

— Sim, senhor. 
— Talvez, Capitão, seria melhor se eu me retirasse, durante a sua 

entrevista — disse S’Talon. 
— Obrigado, Comandante. Sensata decisão. Doutor McCoy, quer 

escoltar o Comandante? 
— Será um prazer. Senhor? 
O romulano olhou para Kirk mais uma vez, como um aviso contra 

traições. Observou os olhos castanhos do humano entenderem a advertência 
e respondendo. "Confie em mim", diziam os olhos. Não tinha alternativa... a 
confiança era a única chance que o Império tinha. Quanto a si, estava 
desorientado. Sabia que da próxima vez que visse o rosto do Prætor, estaria 
encarando a própria morte. 

— Tenho Romm Joramm na linha, senhor. 
Kirk esperou até que S’Talon e McCoy saíssem, antes de responder. 
— Coloque-o na tela, Tenente. 
— Sim, senhor — respondeu Uhura. 
Kirk nunca se defrontara com um canariano. Exceto pelas mais vagas 

generalidades e pela informação dada por Spock, nada sabia sobre Canara, 
mas Romm Joramm impressionou-o. A imensa dignidade daquele homem 
dava outra estatura a seu corpo frágil. Sua dignidade fluía por seus 
movimentos e fixava-se nas dobras de sua roupa. Os olhos dourados, 
pálidos, eram translúcidos. 

— Bem-vindo — disse ele. — Sou Romm Joramm, líder do Conselho 
dos Anciãos. 

— James Kirk, senhor, Comandante da USS Enterprise. Ouvimos seu 
sinal de socorro. 

— Sim. Estamos em extrema necessidade de ajuda. Fomos invadidos 
pelos romulanos. Vieram disfarçados como comerciantes, querendo o nosso 
gran. Quando nos recusamos a vender-lhes, disseram que tomariam o que 
precisavam. Dissemos-lhes que destruiríamos as plantações. Em 
contrapartida, eu acho que eles vão nos destruir. 

— O senhor consideraria deixar os romulanos comprarem o seu gran a 
um preço justo? 

O rosto de Kirk tinha a honestidade sincera de um querubim. 
— Se eles tivessem vindo até nós abertamente... mas não. Mentiram; 

precisam arcar com as conseqüências. Mas por que pergunta - está com eles? 



Isto é um truque? 
A voz do velho ficou tensa, subitamente e Kirk agradeceu aos céus que 

tinha removido S’Talon da ponte. Fora um bom movimento. 
— Não; não. Mas há circunstâncias atenuantes. 
Romm Joramm controlou sua raiva, que crescia e esperava por uma 

explicação. O Capitão lançou seu argumento. 
— O Império Romulano, por sua vez, está sob um ataque - não pela 

força militar, mas pela doença. Uma praga destruiu um terço da população. 
Há um remédio que pode deter a praga, mas para fabricá-lo, precisam do 
gran. Os suprimentos deles acabaram há muito tempo. Vieram até vocês 
feridos e por esta razão, são perigosos, pois nada têm a perder. Se lhes 
venderem o gran, há uma chance de que o Império Romulano sobreviva e 
vocês impediriam uma guerra galáctica. 

— Os romulanos são inimigos da Federação. Por que simplesmente não 
deixamos que morram? A vida deste planeta não seria um preço demasiado 
alto para a sobrevivência de toda a Federação, que nunca mais seria 
molestada por essa ameaça de fora. 

— Senhor, serei honesto. Há muitos que não vêm objeção ao que o 
senhor propõe. Pareceria uma solução prática. Mas significa guerra. E guerra 
significa sofrimento e morte para ambos os lados. E do nosso melhor 
interesse preveni-la. 

Joramm pensou no assunto. 
— Percebo. — De repente, sorriu. — Significa que devemos colocar o 

que gostaríamos de fazer abaixo do bem-estar do povo. Isso é uma lição, 
Capitão, que estive exercitando por toda minha vida. Duvido que algum dia, 
domine esse tema. Entretanto, nestas circunstâncias, vejo, no dobrar a minha 
vontade, um certo lucro. Não só Canara sobreviverá, mas vai enriquecer - 
pelo menos, segundo nossos padrões. 

O Capitão sentiu o alívio passando por todo o seu corpo. Respondeu ao 
sorriso de Joramm com o seu próprio — Muito obrigado, senhor. 

— Muito obrigado, meu jovem. Estou em dívida para com você, por 
dominar meu temperamento forte. Você é — acrescentou ele, piscando um 
olho — extremamente persuasivo. 

— Eu mesmo sofro com meu temperamento forte, senhor — replicou 
Kirk — e muitas vezes fui dobrado pela mão de um amigo. 
 

*** 
S’Talon passava os dedos sobre a viçosa folha de uma violeta, tocando a 

delicada flor, azul e branca. McCoy ocupava-se colhendo as flores mortas de 
uma pequena magnólia. Ficava de olho no romulano, mas não queria se 



intrometer na privacidade do outro. O laboratório de botânica estava fresco 
com o odor de coisas que cresciam. Se houvesse ao menos uma brisa, o 
médico poderia fechar os olhos e fingir que estava em sua Geórgia natal. 

— Que lugar rico deve ser a sua Terra, Doutor, para estar tão cheia de 
beleza. 

O ar calmo abafava a voz de S’Talon e a folhagem absorvia o som, mas 
McCoy ouviu o comentário murmurado. 

— Sim, é verdade. 
S’Talon ergueu os olhos, abruptamente. Olhos escuros de romulano, 

debaixo de sobrancelhas em ângulo, sondaram o rosto do terráqueo. Estava 
trespassado por uma dor que não entendia. — Há alguma coisa errada, 
Doutor? Parece que não se sente bem. 

— Não me sinto bem, mesmo — respondeu McCoy. 
— Então, é preciso chamar ajuda. Sua enfermaria... 
— Não, Comandante; eu não estou doente. McCoy parou, sem saber 

direito o que dizer. 
— Há dor nos seus olhos - certamente, não sem alguma causa. 
— A Centurião, Comandante. Lamento tanto. Se tivéssemos descoberto 

a vacina em tempo, ela ainda poderia estar viva. 
A mente de S’Talon ficou perturbada. Sentiria a perda de S’Tarleya pelo 

resto da vida, mas não era culpa de ninguém. Se a culpa existia, era dele, por 
sua cegueira. Voltou-se, seus olhos profundos procurando os do Doutor. 

— Não havia nada a fazer, Doutor. S’Tarleya estava contente porque 
havia uma chance para o resto de seu povo. O senhor lhe disse que ela seria 
o instrumento da salvação dos outros, ela me contou — Esses humanos eram 
a mais estranha combinação de força e fraqueza, pensou — Há esperança, 
Doutor? O seu Capitão pode produzir milagres? 

McCoy sorriu. 
— Alguns pensam que sim, Comandante. Vai fazer o melhor que 

puder... o que já é excepcional. 
— Disso, Doutor, tenho amplas provas — replicou S’Talon. 
— Ele é uma pessoa singular — disse McCoy. 
— Esperemos que sim — disse S’Talon, tão fervorosamente que o 

Doutor riu-se. 
O intercom soou e McCoy remexeu atrás de uma planta ornamental e 

ativou-o. 
— McCoy falando. 
— Kirk. Magro, os canarianos concordaram em vender o gran para os 

romulanos e aceitaram S'Talon como embaixador romulano. Por favor, faça 
S'Talon voltarão Controle. É hora de cobrir o falcão. 



— Isso poderá não ser fácil, Capitão. 
Kirk virou sua poltrona de comando, para ficar de frente para o Imediato. 
— Está me dizendo — disse, em voz baixa — que precisamos colocá-los 

em desvantagem técnica? 
— Nós os temos em desvantagem técnica. Invadiram nosso território e 

ameaçaram um membro da Federação com agressão. A situação prática, 
porém, é totalmente diferente — disse Spock. 

— Uma nave contra toda a armada romulana — Kirk inclinou a cabeça. 
— Uma nave — disse, refletindo. — Nossa única chance é surpreendê-

los — dominar a situação intelectualmente. 
— Canara chegando — interveio Sulu. 
— Órbita-padrão, Sr. Sulu. 
— Sim, Capitão. Órbita-padrão. 
— Capitão, a armada romulana está do outro lado do planeta — disse 

Chekov. 
O Capitão passou um dedo pelo lábio inferior. 
— Senhor Chekov, plote um curso de interceptação que nos coloque 

bem no meio deles. Nada de escudos. Fiquem de prontidão. Doutor McCoy, 
venha ao Controle — disse, dirigindo-se a Uhura. 

Chekov e Sulu trocaram olhares. Chekov respirou fundo e executou a 
ordem do Capitão. 

— Curso plotado, senhor — disse ele. 
— Dobra um, Sr. Sulu. 
— Sim, senhor. 
A Enterprise deslizou para o coração da armada romulana com o aprumo 

de uma antiga caravela a todo pano. Deslizou graciosamente até parar na 
frente da capitania do Prætor. Como a proverbial donzela inocente, flutuava 
serenamente no meio da matilha. 

— O homem está louco! 
— Não louco, meu Prætor, mas muito, muito esperto — disse um oficial 

romulano. — É a Enterprise, comandada por Kirk. Já me defrontei com ele 
antes. Nunca faz nada sem um bom motivo. 

O Prætor olhou bem para a nave estelar da Federação. 
— É assim que S’Talon ganha tempo para nós! — disse, com todo o 

desprezo na voz. — Vou falar com esse Kirk! Abra um canal de 
comunicações. 

— Imediatamente, Prætor. 
As estrelas se desvaneceram da tela do romulano e rostos alienígenas 

tomaram seus lugares... alienígenas, exceto um. 
— S’Talon! — rosnou o Prætor. — Isto é o que fizeste pelo Império! 



Cuspia as palavras e S’Talon empertigou-se, imperceptivelmente. 
— Sim, meu Prætor — respondeu, controlado. 
O Prætor! Kirk e os tripulantes da ponte estudaram o líder romulano com 

indisfarçada curiosidade. Viram um homem corpulento, cujas feições 
harmoniosas estavam manchadas pelo orgulho, paixão e brutal interesse. 

Kirk soube de imediato que este homem não faria nada pelo bem do 
Império que também não fosse de benefício imediato para si. 

— Onde está tua nave, S’Talon? E tua tripulação? — disse o Prætor em 
voz branda, mas que continha o fio de uma navalha. 

— A nave dele foi destruída e seus tripulantes estão mortos ou a bordo 
desta nave. 

— Kirk — adivinhou o Prætor. 
— Senhor — ele cumprimentou. 
— Então... O senhor tem S’Talon e sua tripulação... e eu tenho o senhor. 

Uma situação divertida. 
— Mais do que divertida, senhor: cataclísmica. Se assim o escolher. 
— Eu, Capitão? Dificilmente creio que o senhor esteja em posição de ser 

beligerante. 
— Não — respondeu Kirk, com o desafio nos olhos — Vim suplicar-lhe! 

Por nossas vidas... e pela vida do Império Romulano. 
— O Império Romulano não é de sua conta, Capitão. 
— O senhor invadiu espaço da Federação - isso torna-o da minha conta. 

Sua gente está morrendo. A menos que receba ajuda imediata, não haverá 
mais Império, só um punhado de sobreviventes aqui e ali. Difícil de governar 
— acrescentou, maliciosamente. 

— Podemos passar muito bem sem o senhor, Capitão. 
— Não. O senhor já descobriu que os canarianos são leais à Federação. 

Sem a aprovação desta, nunca lhe darão o gran de que precisa. E não 
poderão tomá-lo. Se tentarem a força, eles destruirão tudo o que têm. O 
senhor precisa de mim, Prætor. 

— Deverei confiar na boa vontade da Federação para fornecer 
assistência médica a inimigos? 

— Precisam. E boa vontade nem chega a ser nosso motivo. Canara é um 
membro da Federação e, enquanto tal, merece a proteção e assistência dela - 
não podemos permitir que venha pilhar como bem entender. Por sua 
desafiadora incursão militar no espaço da Federação, ameaçaram a frágil 
trégua que mantemos. Não queremos a guerra. O custo para ambos os lados 
seria astronômico. E Canara é a mais próxima e principal fonte de gran. 
Quando encontrarem outro fornecedor, será tarde demais. 

— O que disse tem a desconfortável sensação da verdade — murmurou 



o Prætor. 
— Um Império de mortos não é um Império — argumentou Kirk. — 

Sempre fiquei impressionado pelo calibre militar dos guerreiros romulanos. 
O senhor é afortunado por ter oficiais da qualidade de S’Talon. Sua previsão 
pode ter salvo a situação. Certamente o Imperador recompensaria alguém tão 
responsável pela própria existência da raça romulana. Um tal homem seria 
honrado em qualquer lugar... as... recompensas... seriam incalculáveis. 

Kirk observou o Prætor morder a isca. Fama - e fortuna - têm um aroma 
agradável e o romulano estava à beira da intoxicação, quando segurou seus 
impulsos. 

— O bem-estar do povo é minha principal preocupação — afirmou 
pomposamente. 

— Mas claro, senhor — respondeu Kirk, reprimindo um sorriso. 
— Se enviar S’Talon a bordo, poderemos prosseguir com as 

negociações. 
— Não creio que possa. O Comandante tem conhecimentos valiosos para 

nosso pessoal médico... 
— É verdade — disse McCoy. — Isolamos a mutação do vírus e 

estamos fazendo testes exaustivos para determinar a eficácia de uma vacina. 
— Além do que — acrescentou Kirk — o Comandante é valioso demais, 

como intermediário. Os canarianos concordaram em aceitar S’Talon como 
enviado romulano. 

O Prætor olhou para baixo por sobre seu longo e elegante nariz. Muito 
bem. Então, S’Talon não poderia ser feito de bode expiatório. Pois 
proclamaria a glória de S’Talon - conseguira apenas o suficiente para salvar 
sua vida. Era mais do que merecia. Permitiu que o silêncio se prolongasse. 
Sua voz, quando falou, era altaneira e um pouco entediada. 

— Vamos permitir que assim seja — ele disse, como um rei. Kirk sorriu. 
— Ótimo. As negociações começarão imediatamente. O Comandante vai 

informá-lo dos detalhes. 
Kirk recuou, permitindo que S’Talon fizesse uso exclusivo da linha de 

comunicações. 
— Parece que o senhor evitou um desastre, Capitão. Spock estava bem 

ao seu lado. 
— Fique com os dedos cruzados — respondeu-lhe o Capitão. Spock 

inclinou a cabeça, pensando. 
— Que possível efeito teria cruzar os dedos? Eu não sabia de nenhuma 

capacidade humana extraordinária... 
Kirk riu-se, desfazendo a tensão. 
— Só você, mesmo, Spock — disse McCoy. 



 

QUATORZE 
 
 
S’Tokkr, Oficial de Ciências da nave romulana Aquila, esfregava a testa 

com as costas da mão. Sabia que estava doente, mas não tinha tempo para as 
fraquezas da carne. Sem sua experiência, a tripulação da ponte ficaria 
aleijada. A nave estava com extrema falta de pessoal - pior do que as que 
seguiram o Prætor. Neste momento, ele tripulava seu próprio posto científico 
e o console de armas especiais. 

S’Tokkr sacudiu a cabeça, tentando melhorar as idéias, mas só conseguiu 
ficar mais tonto. Seu capacete apertado era sufocante. Sentia-se apertado 
dentro dele, incapaz de respirar. Em desespero, regulamento ou não, 
arrancou-o. Respirando fundo, forçou os olhos de volta para os instrumentos, 
determinado a ficar em seu posto. Piscava bastante, forçando os olhos a 
focalizar nas telas. Os gráficos sempre variáveis dos computadores o 
hipnotizavam e sabia que lutava numa batalha já perdida. Abriu a boca para 
pedir socorro, mas não conseguiu emitir nenhum som. Os olhos reviraram e 
ele desabou sobre o console. 

— Capitão! 
Um técnico apontou para o vulto deitado de S’Tokkr. O Capitão 

romulano praguejou alguma coisa. 
— Removam-no! 
O corpo de S’Tokkr foi arrastado de seu posto com pouca delicadeza. 

Suas mãos sem vida tamborilaram sobre as teclas, ao saírem do console. Um 
dedo bateu num pequena alavanca laranja, só o suficiente para deslocá-la. 
Ninguém percebeu. 
 

*** 
— Capitão! O dispositivo de invisibilidade! 
A exclamação de Arviela sacudiu Garson para fora de suas divagações. 

Seus olhos procuraram logo a tela, a tempo de ver a última nave romulana 
desaparecer das vistas. 

— Condição da nave? 
— Nossos escudos foram ativados. 
— Dê-me um canal aberto para o resto da frota! 
— Nosso curso está sendo plotado para dentro da Zona Neutra! — 

interrompeu o navegador. 
— Na linha, senhor. 



— Aqui é Garson, da Potemkin. Vocês todos sabem da situação. 
Nenhuma nave deste destacamento entrará na Zona Neutra sem minha 
ordem expressa. — Houve uma dolorosa pausa. Foi preciso uma imensa 
força de vontade para Garson dar sua ordem seguinte. — Se a Potemkin 
começar a se mover para dentro da Zona Neutra, todas as naves deverão 
bloquear seu curso. Se isto não a segurar, estão autorizados a disparar contra 
ela. Detenham esta nave de qualquer maneira! 

Garson indicou o fim da transmissão com um gesto de mão e disse: 
— Quero falar com Iota. 
Iota estava bem alojado em sua poltrona e nem percebeu o chamado do 

Capitão. Estava concentrado no curso que estava plotando rumo à última 
posição das naves romulanas. 

— Desista, Almirante! 
A voz de Garson tinha um tom de comando que ele nunca ouvira antes. 
— Eles ativaram a invisibilidade. Está claro que querem atacar! Eu vou 

lá primeiro! 
Iota apertou um botão e Arviela murmurou — Meia força de impulso. 
— Desta vez eu tenho os trunfos, Almirante — disse Garson. 
A arrogância de Iota transformou-se em choque, sem poder acreditar no 

que via, à medida que o resto das naves da Federação deslizaram para ficar 
na trajetória da Potemkin. Seus sensores lhe indicavam que os escudos 
estavam ativados. 

— Cheque-mate, Almirante. 
— Qual o significado disto? 
— Se tentar levar a Potemkin para a Zona Neutra, o resto da frota vai nos 

destruir. 
— Os romulanos vão atacar! 
— Mas nós não vamos. 
— Está blefando. 
— Experimente. 
A voz de Garson encerrava uma fria certeza. 
Iota hesitou, depois tocou um outro controle e a nave parou no espaço. 
— Afinal, eu lhe dei vinte e quatro horas. Ainda faltam oito. Depois, não 

vou hesitar em usar os recursos à minha disposição. Esta discussão está 
encerrada. 

A tela se apagou. Garson levantou-se da poltrona e começou a andar pela 
ponte. Sua testa tinha um "V" de rugas, muito incomum nele, ao lutar contra 
um impasse sem solução. 
 

*** 



— O quê?! 
Tiercellus saltou de pé com a agilidade de um acrobata de vinte anos e 

imediatamente se arrependeu, mas estava preocupado demais para pensar 
nos pontos em seu corpo. 

— Como disse, senhor, o dispositivo de invisibilidade da Aquila foi 
inadvertidamente ligado. Como a Aquila era a tua nave, as outras 
presumiram que deveriam segui-la. Estimamos que um quarto da frota tenha 
estado invisível — respondeu o Capitão da Aquila. 

— E as naves da Federação? 
— Uma delas começou a se deslocar para a Zona Neutra, mas as outras 

cortaram o seu caminho. Estavam se deslocando com todos os escudos. 
— Muito incomum. Desativar invisibilidade, Capitão e sinalizar o 

mesmo para as outras naves. Ainda não chegou o momento de enfrentarmos 
o inimigo. Somos a garantia do Prætor. Nunca podemos esquecer deste fato 
e precisamos estar prontos para ajudá-lo, se ele precisar de nós. 

— Obedeço. 
Tiercellus teve algum trabalho para vestir a sua túnica, tendo mais 

facilidade do lado direito. Removeu uma garrafa, bem como um copo, de um 
armário e serviu-se de uma generosa dose de cerveja azul. Seu gosto forte 
encobriria o gosto desagradável do remédio. Cuidadosamente espremeu três 
gotas do líquido vermelho-sangue na cerveja, ergueu o copo e mexeu a 
mistura, com um movimento circular da mão. Era uma beberagem roxo-
escuro, forte como a barra da roupa do Imperador, real como a herança do 
modo de vida romulano. Bebeu tudo de um só gole e foi-se para a ponte. 

Seus movimentos estavam mais seguros, mais decisivos do que antes. 
Havia uma jovialidade em seus passos que os anos tinham removido. Não 
sobreviveria a este encontro. Aceitara o destino. Mesmo assim, ele é que 
escolheria o momento de sua morte. 

Ao entrar na ponte de comando da nave, o Capitão da Aquila cedeu-lhe o 
posto com uma pressa obsequiosa. Outrora, Tiercellus teria recusado tal 
cortesia, mas não agora. Afundou-se no conforto da poltrona com uma 
agradecida vênia ao Capitão. 

— Chama o mestre de armas Hexce à ponte — disse ao engenheiro de 
comunicações. — Também quero falar com o Capitão da Potemkin. Vamos 
tentar decifrar suas razões para atacar sua própria frota. 

Hexce, em resposta ao chamado de Tiercellus, apareceu na ponte. Um 
relance já lhe informou o estado do seu Comandante. Foi, sem chamar a 
atenção, até uma posição atrás da poltrona de comando. 

— Nave estelar da Federação, Potemkin. O Comandante Supremo da 
Frota, Tiercellus, deseja falar com o seu Capitão! Responda! 



A ordem do romulano foi respondida quase instantaneamente. 
— Muito bem, Tiercellus. Então, resolveu mostrar-se. 
A insinuação de covardia, feita pelo humano, não abalou o romulano. 
— Se eu fosse o senhor, Capitão — ele retorquiu — eu falaria mais 

diplomaticamente com um adversário superior. 
— Não vejo nenhuma evidência de superioridade, senhor. Meramente 

uma certa habilidade para truques e artimanhas. 
— Eu, pelo menos, tenho o controle de minhas forças. 
— E eu, não? — perguntou Garson. O blefe jogado era enorme. 
— Será que é procedimento normal de uma nave da Federação atacar 

outra? Sempre considerei motim fora dos regulamentos aceitos. Talvez seja 
apenas um preconceito romulano. 
 

*** 
Garson deu um riso malvado, curto. 
— Mas fez você se mostrar, não é? 
— Suas ações de modo algum determinam as minhas. O risinho de 

Garson voltou. 
— Sugiro que o senhor e a sua frota se retirem desta região, desta vez, de 

verdade. Sua presença aqui é uma perda de tempo para nós dois. 
— Isso pode ser, Capitão, mas o Império Romulano não age segundo a 

conveniência da Federação. O senhor vai ceder, agora, ou mais tarde, de um 
modo muito menos... — ele fez uma pausa, com a surpresa nos olhos — ... 
humano. A escolha é sua. 

Tiercellus cortou a comunicação e voltou para a poltrona. Tentou relaxar, 
mas Hexce pode ver o pulso rápido nos vasos sangüíneos proeminentes nas 
mãos do velho Comandante. 

— Tu serás necessário, Hexce e bem depressa — disse calmamente. 
Garson soltou o fôlego por entre os dentes, num assobio de alívio. 
— Passou perto, senhor. 
O comentário de Arviela provocou a concordância de Garson. 
— Muito perto. Precisamos tirar aquele doido do controle auxiliar. 
— Já pensei em todas as coisas que poderiam arrancá-lo de lá, mas não 

cheguei a conclusão nenhuma. Ele poderia ficar entrincheirado ali para 
sempre. Nada pode tocá-lo, exceto a destruição da nave — falou o Oficial de 
Ciências da Potemkin. 

— Não podemos encher aquele compartimento com gás anestésico, ou 
coisa assim? 

— Não sem que ele percebesse. Esse é o verdadeiro problema, senhor. 
Qualquer coisa que façamos aqui, pode ser detectada por ele. 



Garson pesou os riscos e achou que eram demasiados. Não importava o 
que usassem, Iota poderia tomar uma contramedida antes de perder a 
consciência e esta contramedida poderia provocar uma guerra. No fundo de 
seu coração, Garson sabia que sacrificaria a Potemkin e seus tripulantes para 
evitar uma tal coisa. 

— Então, tudo o que temos, é o elemento humano. 
A voz de Garson não era lá muito confiante. Tentar atingir os restos de 

sanidade mental nos corredores tortuosos da mente de Iota seria difícil. Não 
considerava a compreensão de relações humanas complexas como o seu 
forte. Sadio, Iota era um indivíduo fechado; louco, era como uma carga de 
profundidade esperando para ser detonada. Já poderia estar irrevogavelmente 
engatilhado para causar um desastre. Mas Poppælia parecia sentir que 
haveria uma chance de tocá-lo. 

— Há uma alternativa, senhor — voltou Arviela. 
— Sim, Tenente? 
— Ele não quer morrer. Recuou, quando o resto da frota o enfrentou. 

Talvez, se tivesse uma desculpa honrosa para desistir... 
— Entendo a sua idéia. 
— Mensagem chegando, senhor. É o Almirante Poppælia — 

interrompeu o Comandante Yellowhorse, no posto de comunicações. 
— Na tela. 
O rosto endurecido de Poppælia ficava ainda mais enrugado, quando 

sorria e o coração de Garson animou-se pela primeira vez em muitas horas. 
Poppælia foi logo dando as notícias, sem rodeios. 

— Garson, temos notícias de Kirk! Arranjou uma trégua entre a 
Federação e o Império Romulano, pela qual podemos resolver nossas 
diferenças. Nada de guerra. Isso deve tirá-lo do aperto. 

— Boas novas, Almirante. Muito boas novas, realmente. E aqui? 
— O que você está enfrentando, Garson, é a retaguarda romulana. 
— Não creio que a trégua afete a posição deles. 
— Dificilmente. 
— Não se pode pedir-lhes que se retirem? 
— Já tentei isso. Mas não se mexem. O Prætor foi adamantino. E como 

eles não estão violando o Tratado, não há muito que possamos fazer. 
— Compreendo, Almirante. 
— Deixe de se preocupar, Garson. Evitamos a guerra. 
— Talvez — resmungou Garson consigo mesmo. E, em voz alta — Vou 

consolidar a situação aqui. Exceto por nossas... dificuldades pessoais... as 
coisas estão estáticas. 

— Isso já é satisfatório. Comunique-me se precisar de ajuda. Informe 



quaisquer mudanças na situação, imediatamente. Poppælia desligando. 
Garson fez sinal a Yellowhorse. 
— Almirante Iota, senhor. 
— Boas novas, Almirante. — Garson tentou colocar toda confiança que 

podia em sua voz. — A crise romulana foi resolvida. A paz foi declarada. 
— Eu ouvi. 
— Então, o senhor sabe que não há mais nenhuma razão para agressão 

contra os romulanos. 
— Não sei de nada disso. Estou vendo quatro naves romulanas. Não se 

retiraram. Não há paz. 
— Certamente, o senhor não vai desacreditar o Almirante Poppælia? 
— Bah! Aquele coração mole? Ele mentiria descaradamente para evitar 

um combate honesto. De fato, ele mentiu. 
— O que quer dizer, Almirante? 
— Desista enquanto é tempo, Garson. Sabe tão bem quanto eu que Kirk 

está morto. Estou surpreso, Garson. Eu não sou tão fácil de enganar quanto 
você. 

Garson falou devagar, tentando martelar cada palavra na couraça mental 
de Iota. 

— James Kirk não está morto. Negociou a paz entre a Federação e o 
Império Romulano. Não há razão para hostilidades. 

— Não me faça rir. Não vai me enganar com truques infantis. E não vai 
privar-me da recompensa de minha ação. Agora, você tem duas horas para 
negociar. Sugiro que faça bom uso delas. Iota desligando. 

Garson apoiou-se, cansado, contra a parte da frente do console de 
pilotagem. Em algum ponto, precisava haver uma chave para abrir a mente 
de Iota. A confiança daquele homem em seu próprio julgamento precisava 
ser sacudida, tão duramente que quebrasse sua espinha. Estava claro que 
exigia prova de qualquer afirmação, não importava a fonte. Garson chamou a 
si mesmo de estúpido, por não ter percebido isso antes. De fato, tinha fé que 
as novas sobre o sucesso de Kirk mudassem a posição de Iota. Mas nada 
disto aconteceu. Ouvir dizer não teria nenhum efeito. Iota precisava 
constatar as coisas por si mesmo, ou não acreditaria em nada. Como 
especialista em Inteligência, era inundado com opiniões falsas e conflitantes 
e não confiava em nada senão na solidez dos fatos consumados. Garson 
começou a achar que tinha jogado sua última cartada. A destruição da 
Potemkin começava a parecer inevitável. 
 

*** 
S’Talon inspecionou o aposento confortável, mas estéril, que ocupava, 



com uma insatisfação que beirava a cólera. Não tinha nenhuma justificativa 
para seus sentimentos, no que concernia ao modo como estava sendo tratado. 
Encontrara respeito e cortesia por parte de todos. 

Era bem verdade que ele e sua tripulação eram prisioneiros da 
Federação, mas precisava admitir que era tanto para sua proteção, quanto 
para ser usado como alavanca contra o Império. Guardas de segurança eram 
sua companhia constante, mas acostumara-se a isto. 

Olhou à volta, para seu apartamento, de novo. Tinha todas as 
necessidades, mas nada que o distinguisse. A sala estava despojada de tudo, 
exceto por um comunicador subespacial de longo alcance, pré-ajustado e 
travado na freqüência do Prætor e um visor portátil, acompanhado por uma 
coleção de fitas, gentilmente emprestadas por Spock. Mas, parecia estar em 
casa. Era isso! Era o que o fazia sentir-se mal. 

S’Talon isolou sua reação e estudou-a. Esta atmosfera sem vida, intocada 
pelo cerne da personalidade, era reconfortante. Será que sempre tinha vivido 
em tamanho anonimato? Seria esta a obra de suas mãos? Não sabia. Só sabia 
que agora tomava consciência. O amor de S’Tarleya, por mais breve que 
fosse o seu conhecimento dele, despertara-o para a estreiteza obstinada de 
sua vida. Descobriu, afinal, que sua carreira não poderia limitá-lo. Pela 
primeira vez na vida seu senso de propósito era uma defesa inadequada 
contra a solidão. 

— Percebo que estou me intrometendo, Comandante. 
O Imediato vulcano da Enterprise estava junto à porta, as mãos cheias 

com alguma coisa. S’Talon sobressaltou-se, mas agradecido pela 
interrupção. Seus pensamentos só conduziam a uma porta escura, fechada 
para a sua percepção. 

— Pelo contrário, sua companhia é bem-vinda. Acho que meus próprios 
pensamentos eram muito inquietantes. 

— Isso é infeliz, pois devem ser seus companheiros inseparáveis. 
— Meu mau humor priva-me das boas maneiras. Meus agradecimentos 

por sua solicitude — disse S’Talon, apontando a pilha de fitas. 
— Sei muito bem dos efeitos do tédio. É um distúrbio particularmente 

devastador para os humanos. 
— São um grupo imprevisível, se seu Capitão e o médico forem típicos. 
— São uma contínua fonte de interesse — concordou Spock. — mas 

meu motivo para visitá-lo não é uma discussão sobre o Capitão Kirk. 
S’Talon quase sorriu perante a resposta de Spock e seu próprio desejo 

incorrigível de acumular informação sobre um oponente formidável. 
— A que vem, então, o senhor? Pensei que foi atingido um acordo entre 

o meu povo e o seu. 



— Não estou aqui na minha qualidade de oficial da Frota Estelar, mas 
como um primo distante. 

Com estas palavras, colocou uma bela escultura de madeira sobre a 
mesa, na frente do outro. A ave de rapina estilizada teve profundo efeito 
sobre o romulano. Spock percebeu os olhos de S’Talon dirigirem-se para um 
lago de escuridão e notou a dor descontrolada que expressavam. 

— Isto foi encontrado entre os pertences da Centurião. O Doutor McCoy 
disse que ela pediu que isto lhe fosse dado, Comandante. 

Um breve relâmpago de raiva por causa da intromissão do alienígena na 
privacidade de S’Tarleya atingiu S’Talon antes que ele reconhecesse a 
necessidade de revistar os objetos pessoais de um prisioneiro. Sabia que ele 
mesmo teria sido menos generoso e teria confiscado todos os objetos 
pessoais. Sem dúvida, o t'liss fora exaustivamente examinado, para saber se 
não era um possível instrumento de sabotagem ou fuga. Que S’Tarleya 
tivesse conseguido salvar o único objeto de que ele gostava tocou-o 
profundamente. Era um presente à altura dela, abarcando, por assim dizer, o 
ideal austero do guerreiro. 

— Um objeto de rara beleza, Comandante. 
— Sim; e de uma raridade que eu ainda não tinha percebido. 
O romulano estava se referindo a algo muito mais valioso do que uma 

obra de arte e Spock lamentou, em seu íntimo, as barreiras políticas e 
ideológicas entre eles. No entanto, por poucas horas, romulano, vulcano e 
humano conseguiram aceitar suas diferenças e combinar suas energias para 
evitar uma guerra e afastar a doença. Talvez fosse um começo. 
 

*** 
O Oficial de Comunicações romulano virou-se rapidamente sobre sua 

cadeira, olhos incrédulos. 
— Senhor! Uma mensagem do Prætor! Declararam... a paz! Tiercellus 

endireitou-se com algum esforço e inclinou o corpo para a frente. 
— Detalhes — ordenou. 
— "Sua Excelência Gloriosíssima..." Tiercellus fez uma careta. 
— "... declarou a paz entre o Império Romulano e a Federação Unida de 

Planetas... obtivemos um suprimento suficiente para erradicar a epidemia." 
— Parece que não vamos morrer em combate, afinal de contas, meu 

amigo — disse Tiercellus. 
Hexce sorriu. 
— Recusaram-nos até mesmo isso — ele concordou. 
— Nossas ordens são de não fazer movimento, mas manter nossa 

posição aqui, junto à Zona Neutra. A frota do Prætor vai se encontrar 



conosco quando tiver completado as negociações. 
Tiercellus deixou-se afundar na poltrona. Estava exaurido, mas Hexce 

podia ver como o velho dominava seu próprio corpo. Agonizando de dor, 
estava usando suas últimas forças mentais para abafá-la. 

— A crise passa, Hexce e eu também — disse Tiercellus, suavemente. 
As mãos agarravam a poltrona e a respiração era curta e irregular. 
— Não. 
A voz de Hexce, baixa e entrecortada, surpreendeu Tiercellus. Sua 

camaradagem ia mais fundo do que pensava. A dor, o protesto na voz do 
engenheiro corpulento aqueceu o coração de Tiercellus, mesmo enquanto 
sentia a fria túnica da morte fechando-se ao redor de seu corpo. 

— Lembra-te de tua promessa, Hexce. Hexce fez que sim. 
— Manterei meu juramento até a morte. 
Tiercellus ergueu uma das mãos e agarrou o maciço antebraço do outro, 

em saudação. 
— Vamos nos encontrar de novo, Hexce, naquela ilha reservada para 

todos os velhos camaradas e inimigos respeitáveis. Esperarei por ti, amigo 
fiel — Tiercellus sussurrava. 

Estas foram suas últimas palavras. 
Assim, a águia do Império Romulano morreu. 
Hexce sentiu o punho do seu Comandante afrouxar. O rosto fechado 

numa máscara granítica de dor, ergueu-se, para cumprir a missão que 
Tiercellus lhe confiara. Pôs-se de pé, com toda a lentidão. A ponte estava 
silenciosa. Os olhos de Hexce passaram pelo Capitão e pelos tripulantes. 
Estavam chocados, de repente, todos sentindo-se muito fracos. 

— Eu pensava que ele viveria para sempre — murmurou o Capitão. 
Hexce, sentindo o vácuo em seu próprio coração, logo percebeu o mesmo 
sentimento nos outros. Tiercellus tinha razão. Ele era necessário. 

— Capitão, se verificar as fitas seladas das ordens, vai ver que agora 
estou no comando deste destacamento. Sei que minha nomeação é um tanto 
irregular, mas vai descobrir que está em total acordo com a autorização do 
Supremo Comandante Tiercellus. Seu corpo precisa ser preparado para o 
funeral e tratado com o devido respeito. 

O Capitão digitou as ordens e Hexce ficou olhando, enquanto o corpo de 
Tiercellus era levado. Seus olhos penetrantes fuzilaram, ao notar a 
indiferença descuidada de um dos enfermeiros e prometeu depois ensinar ao 
homem o respeito pelos mortos. Os métodos que pretendia usar não seriam 
nada gentis. 

O Capitão romulano afastou-se do computador, depois de ler as ordens e 
fez continência para Hexce. Apesar de estar formalmente correto, estava 



claro que não tinha gostado da idéia de ser comandado por um técnico que, 
até há alguns momentos, era claramente seu inferior, na cadeia de comando. 
Também estava claro que as ordens de Tiercellus não eram para ser 
contrariadas ou disputadas. Hexce ignorou a arrogância do Capitão. Como 
seu velho Comandante, tinha pouco a perder. 

— Bem, Comandante, nossas ordens são simples. Esperaremos pelo 
Prætor. Entrementes, estarei na engenharia. Minha supervisão faz-se 
necessária. — Hexce fez uma pausa, na certeza de que o Capitão não o 
estava ouvindo. Sua voz tornou-se um chicote, com uma precisão mortífera. 

— Lembre-se, Capitão: estamos sob uma trégua. Apesar de que ele 
desejava morrer em combate, Tiercellus sabia que seus desejos pessoais 
eram de pequena importância em comparação com a preservação do 
Império. Que ele seja o seu exemplo... o senhor esperará por minhas ordens. 

A desatenção do Capitão evaporou. 
— Ouço e obedeço — respondeu. Havia uma sinceridade em sua voz 

que provocou um sorriso íntimo em Hexce. Apesar de tudo ainda conseguia 
ser intimidador e o Capitão sabia disto. 



QUINZE 
 
 
 
O Almirante Iota supervisionava a elegante eficiência do Controle 

Auxiliar, orgulhoso, como se fosse o dono de tudo aquilo. Permitia-se 
desfrutar do poder compacto, ao alcance de seus dedos. Tudo era tão 
cuidadosamente projetado que dava a ilusão de que um só homem podia 
controlar a nave toda. Mentalmente, conferia os postos vitais: comunicações, 
leme, navegação, engenharia, um centro de computação científico em 
miniatura... armas. 

Armas. Estas eram o verdadeiro poder da nave - não seus motores de 
velocidade de dobra, mas a capacidade de destruir o inimigo. Entre phasers e 
torpedos fotônicos,o potencial de destruição da Potemkin era considerável. 
Não havia muita coisa que se pudesse opor a ela. Iota passou a mão sobre o 
painel de controle dos phasers, pensando nas conquistas passadas e na longa 
linhagem da tradição heróica. E ele pertencia a esta tradição. Homens como 
Garson e Kirk nunca se deram conta disto. Sempre acreditaram que 
detinham os comandos ativos devido a alguma superioridade temperamental. 
O que foi que Poppælia tinha dito? Que seu talento sempre fora para 
"assuntos internos". Ia mostrar-lhes uma coisa. Os deuses do Olimpo da 
Frota Estelar eram cegos à ameaça romulana. Sem dúvida, ainda estariam 
sentados em suas cadeiras, quando o seu quartel-general fosse destruído. 
Mas ele, não. Ia mostrar-lhes quem era o homem de ação por aqui. Esta idéia 
dava a Iota uma certa dose de prazer. 

Inclinou-se sobre o controle das armas, olhos no cronômetro à sua frente. 
Um dedo pousado sobre os torpedos fotônicos, diretamente sobre um botão 
marcado "Fogo". Em alguns instantes, o dia de graça que concedera a 
Garson terminaria. Os olhos de Iota nunca se afastavam do cronômetro, 
enquanto silenciosamente contava os segundos. Sua excitação crescia, à 
medida que eles se escoavam. 

— Cinco, quatro, três, dois, um! — pronunciava e os olhos se 
acenderam, quando apertou o botão. 
 

*** 
A fraca iluminação da cabine do Capitão visava a simular a noite. 

Pintava nas paredes sombras escuras, aveludadas e projetava um tom de paz 
pelo lugar. Uma grade divisória projetava um padrão geométrico sobre a 
cama onde estava deitado James Kirk. Estava tirando o atraso para um 



repouso de há muito merecido. As mãos cruzadas sobre a barriga, uma perna 
dobrada. Cada polegada de seu corpo compacto e musculoso refletia 
tranqüilidade. Olhos fechados, respiração profunda, mas não estava 
adormecido. Os seus sentidos estavam agudamente vivos. Neste estado 
profundo de repouso mental, que provém de um relaxamento concentrado, 
encontrava um verde oásis isento de responsabilidade. 

Tinha consciência dos sons. A nave emitia um som surdo ao seu redor, 
numa suave vibração, ampliada por seu estado receptivo. Trepidava pelos 
ossos e músculos, confundindo sua pulsação com a dele. Pensou por 
instantes na afirmação de que ele e a nave estavam unidos e tinha de admitir 
que de certa maneira, era verdade, apesar de que a união fosse em um nível 
diferente... mais como o seu amor por uma idéia. 

Os pensamentos vagavam por sua mente como um menino por um 
jardim, levados por qualquer impulso. Dirigia-se para eles com uma 
curiosidade ociosa e ficava a contemplá-los, mas a nítida percepção de sua 
mente consciente estava amortecida. Como uma tarde de verão atemporal, 
estava cheia de uma indolência banhada de sol. Estendeu a mão para seu 
grande espaço de paz, encontrou-o e mergulhou nele. 

— Capitão Kirk. 
Seu nome tocou o limiar de seus pensamentos e ficou imediatamente 

alerta. Os olhos abriram-se imediatamente e com um só movimento ágil 
ficou de pé e foi até o intercom. 

— Kirk falando. 
— Capitão, tenho uma mensagem do Almirante Poppælia — dizia 

Uhura. — Ele pede sua presença na ponte. 
— Estou a caminho. 
Um calafrio perpassou pelos ombros. Mas, logo afastou-o. O que será, 

agora, com negociações pacíficas em curso e os melhores interesses de todos 
já atendidos? 

— Ponte — ele disse ao turboelevador. 
A mente dele acelerou-se junto com o elevador. Ao penetrar na ponte, 

encontrou-a na mais perfeita ordem, mas a Tenente Uhura externava alguma 
preocupação. Kirk deu sinal a ela. 

— Coloque-o na linha. 
— Sim, senhor. 
— Almirante. 
— Sou o portador de más notícias, Capitão. A Potemkin disparou sobre a 

escolta romulana nas cercanias da Zona Neutra. 
— O quê?! 
— A sua audição não está com defeito, Capitão. 



— Mas o que Garson pensa que está fazendo? Ele foi provocado? 
— Não foi falha do Capitão Garson. O Almirante Iota tomou o controle 

auxiliar e abriu fogo contra o inimigo. A sua situação é muito grave. 
Aconselho a retirada, assim que possível. 

— Almirante, por que a armada romulana não se afastou? Eles não se 
moveram nem um pouco. 

— Até agora, nenhum tiro acertou. Garson entrou em contato com as 
outras naves de seu destacamento e elas estão protegendo os romulanos e 
respondendo ao fogo de Iota. Até agora, funcionou, mas é uma ação 
arriscada e mais cedo ou mais tarde, um daqueles disparos vai passar. Iota 
disparou apenas os torpedos fotônicos - se usar os phasers, será quase 
impossível detê-lo. 

— Senhor, o Capitão Garson está chamando. Diz que é urgente. 
Kirk virou-se um pouco para seu oficial de comunicações e Poppælia 

notou. 
— Admita, Jim. Pare de tentar encontrar alternativas. Saia daí enquanto 

pode! 
— Capitão, oito naves romulanas se posicionaram à nossa volta — disse 

Sulu. — Estamos cercados. 
— Acabou! Almirante, parece que a armada romulana foi avisada. 

Vamos achar uma saída, ou... — deixou a sentença inacabada. 
— Boa sorte, Capitão — disse Poppælia, suavemente. A tela piscou e a 

imagem do Almirante se foi. 
— Ligue-me com Garson. 
— Sim, senhor — respondeu Uhura. 
— Jim! 
— Sim, Mikel. Existe algum meio de sairmos dessa confusão? 
— Eu não sei. Talvez. Até agora, nenhum dos tiros dele acertou e os 

romulanos não reagiram. Admirável prudência de parte deles. Quase ordenei 
a destruição desta nave. Dei a Iota uma hora para entregar o controle auxiliar 
- se não, não terei alternativa. Não tenho muitas esperanças... ele nunca 
confiou em mim. Pensei que se você falasse com ele - estando no centro dos 
acontecimentos - talvez ele escutasse. 

— Acha que eu poderia convencê-lo? 
— Não sei. Ele está completamente obcecado pela idéia de que os 

romulanos são nossos inimigos. Recusa-se a acreditar que fizemos um 
acordo pacífico. Pensa que somos todos uns idiotas. 

— Em quem ele acreditaria? 
— Gente dele? Ele nunca mencionou lealdade a coisa nenhuma, exceto à 

"Federação" - sem nunca tocar em amigos ou família. 



— Ele não tem algo a ver com a inteligência e contra-espionagem? 
— Sim. 
— É bem no estilo dele — resmungou Yellowhorse. 
— O Almirante Iota é o diretor nominal do Corpo de Inteligência da 

Federação — disse Spock. — Tem sido a força motriz no desenvolvimento 
de inúmeros dispositivos de inteligência. 

Os olhos de Kirk se acenderam. 
— Como aquela unidade sensora! 
— Precisamente, Capitão. 
— Escute, Garson, pode haver uma alternativa. Sabe se Iota está em 

contato com o pessoal dele? 
— Ele tem um comunicador especial de pulso... Nunca o vi sem ele. 
— Então, acho que pode vir uma chance de fora. Tenente Uhura, chame 

S’Talon. Spock, ative aquela unidade sensora... e vamos nos certificar que 
quaisquer imagens mentais que ela capte estejam relacionadas a uma 
cooperação pacífica. 

— Afirmativo, Capitão. 
Spock estendeu a mão para um canto de seu posto de computador e 

passou os dedos sobre sua superfície. Um assobio agudo, audível apenas 
para os ouvidos vulcanos, mentalmente em sintonia com ele, foi a única 
evidência da ativação do sensor. Spock ergueu os olhos e deu um sinal de 
cabeça. 

— Bom! — Kirk respirou. — Já achou S’Talon, Tenente? 
— Ainda não, senhor. Eu... aqui está ele, Capitão. 
— Comandante S’Talon — cumprimentou Kirk. 
— Capitão, qual é o significado disto? Acabo de receber notícia de que 

uma nave da Federação abriu fogo sobre quatro de nossas naves! Pensei que 
tínhamos chegado a um acordo - ou será que os humanos são realmente 
infiéis desonestos? Responda-me, Capitão! Sua vida está em risco, se não 
tiver explicação. 

Os olhos de Kirk incendiaram-se, mas controlou sua irritação. Se a 
situação fosse invertida, reagiria da mesma maneira de S’Talon - até mesmo 
mais desconsoladamente. 

— Comandante. É verdade que nenhum dos tiros acertou o alvo? 
— Isso é verdade — reconheceu o romulano. 
— E que foi atacada por nossas próprias naves? S’Talon inclinou a 

cabeça. 
— E não é verdade que essas mesmas naves se colocaram na frente das 

suas, escudando-as? 
— Sim. 



— Então por favor, ouça-me, Comandante. A Federação está sendo 
vítima de um motim. A Potemkin está sob um ataque interno. O seu Capitão 
ordenou que a nave fosse destruída se o amotinado se recusar a obedecer. Se 
um só tiro acertar, haverá uma guerra. Nenhum de nós quer isso. Nem eu 
tampouco quero ver a Potemkin destruída. 

— O que pode ser feito? 
— Fale com seus superiores. Convença-os a nos dar tempo. Temos razão 

para crer que esta comunicação está sendo monitorada - pelo homem 
responsável pelo ataque. Ele se recusa a acreditar que a Federação e o 
Império Romulano podem trabalhar juntos. Se pudermos mostrar-lhe a 
verdade, poderemos argumentar com ele. Vai nos ajudar, Comandante? 

— Claro. Seria do meu máximo interesse e do Império. Sem o gran dos 
canarianos, meu povo vai morrer. Precisamos de sua cooperação, Capitão e 
da Federação. Não vamos atacar a menos que uma de nossas naves seja 
atingida e vamos garantir sua segurança, a menos que a guerra seja 
declarada. É o que vou solicitar. 

— Obrigado, Comandante. Não poderia pedir mais do senhor. 
— Sorte, Capitão. 
— Sorte para todos nós, Comandante — replicou Kirk, enquanto o 

romulano se despedia. — Bem, Sr. Spock? 
— Isso deverá bastar, Capitão. Se é que a comunicação foi ouvida. 
— E se foi retransmitida para Iota. — Kirk esfregou as mãos. — Agora, 

é esperar. 
S’Talon ia pelo corredor, furioso com a capacidade do Prætor tirá-lo do 

sério. O homem era um egoísta inchado e posudo, que deveria ter alguém 
que lhe dissesse qual o seu valor insignificante no esquema geral das coisas. 
Se ao menos não fosse tão perigoso... surpreendente como uma posição e 
poder, reforçavam o respeito, mesmo quando era imerecido. Teve que 
implorar pela atenção dele e aquele balão de vento desfrutou de cada 
momento! Sorriu o seu sorriso gordo e refocilou em seu poder. Tais 
pensamentos faziam S’Talon pisar mais duro. A humilhação que sofrerá 
tinha de valer a pena, pensava selvagemmente. — A paz a qualquer preço — 
foi o que reiterara ao Capitão terráqueo, mas certos preços, eram demais: o 
auto-respeito, a dignidade. O vácuo do espaço que levasse Kirk! 

Uma onda de frustração rolou por sobre o romulano ao pensar no seu 
colega terráqueo. Kirk persuadira-o a tudo isto. Sabia que não conseguiria 
tudo sozinho. Bem, teve a sua escolha. Podia recusar-se a cooperar, mas isso 
não resolveria nada. Concordara com o plano de Kirk porque era o único 
plano possível. E Kirk era, pelo menos, um homem de princípios. Irônico 
que tivesse descoberto que tinha mais facilidade de trabalhar com o inimigo 



do que com os seus. S’Talon rosnava, com seus botões. Uma vez mais, 
rompia os frágeis fios da compreensão. Não era um adepto da diplomacia, 
mas sempre estava emaranhado nas suas teias. Deu de ombros, mentalmente 
atirando ao longe o subterfúgio e a dissimulação. Ansiava por alguma ação. 
Uma vez a praga contida, pediria transferência para as perigosas missões 
exploratórias nas fronteiras do espaço romulano. Sem dúvida, o Prætor 
deferiria o seu pedido. 
 

*** 
Mikel Garson estava na ponte de comando da Potemkin. Rosto pálido, 

tenso, os músculos do maxilar contraídos. A tensão transparecia em seus 
olhos e na linha tensa, comprimida, de seus lábios. Retorcia as mãos, postas 
às costas. Sem dúvida, parecia que teria que ordenar a destruição da nave. A 
Potemkin tornara-se uma prisão flutuante, quatrocentos e trinta pessoas 
aprisionadas dentro do casco. Uma parte do ataque de Iota foi cortar a 
energia dos "sistemas desnecessários" - tais como o transportador - de modo 
que pudesse canalizar mais energia para os bancos de armas. Garson não 
queria morrer e detestava a idéia de matar a tripulação. Todos tinham aceito 
previamente a possibilidade de morrer em ação, mas ele é quem ordenaria a 
destruição deles. Era assassinato e ele não tinha estômago forte para isso. 

— Ligue-me com o Almirante — disse, nervos à flor da pele. — E quero 
no visual, desta vez. 

Tentaria mais uma vez colocar algum bom senso naquela cabeça dura... 
até o último momento, tentaria. 

— Almirante Iota! 
— Não me amole, Garson. 
A voz ranzinza de Iota tirou a concentração do Capitão. —. Iota, pare de 

se comportar como um louco! Está jogando fora a chance que era o começo 
da paz! 

— Garson, você está ficando cansativo. E insubordinado, também. Não 
vou me esquecer disso, quando tudo terminar. 

— Nem vai ter uma chance de se lembrar! Esta nave será destruída em... 
doze vírgula quarenta e dois minutos. 

— Bah! Você está blefando. Não tem coragem para fazer uma coisa 
dessas. Agora, deixe-me só, antes que eu... 

A voz do Almirante apagou, quando soou um "bip" alto e intermitente. 
Apertou uma alavanca, em seu comunicador de pulso. 

— O que é? — perguntou Iota. 
— Almirante, acho que deveria ouvir isto... acho que estávamos 

enganados — dizia uma voz distante. 



— Prossiga com a comunicação. 
Iota inclinou-se para apanhar o comunicado em fita e o coração do 

Capitão Garson deu um pulo. Kirk! Rezou por um milagre. O tempo parou, 
interminável. O cabelo prateado do Almirante estava vivo, com reflexos, a 
linha agressiva de seu queixo, impassível, ombros largos um pouco abatidos, 
com o cansaço. A cabeça abaixou, cada vez mais. Para os olhos 
esperançosos do Capitão, havia derrota, na humildade daquela postura. Iota 
levantou a cabeça e virou-se. 

— A vitória é sua, Capitão — disse, em voz abafada. — Parece que eu 
estava errado. 

Garson esforçou-se para que sua voz não tremesse. 
— Almirante, o senhor deverá permitir que a segurança o escolte até seu 

alojamento. 
Iota não disse uma palavra, mas fez que sim. Garson afastou-se da tela, 

olhos cinza vivos com a vitória. 
— Alferes Heery, abortar a ordem de autodestruição. 
— Sim, senhor! 
O sorriso e a voz de Heery refletia todo o alívio que inundava a ponte. 
— Comandante Yellowhorse, ligue-me com Tiercellus. Yellowhorse, de 

seu painel de comunicações, dirigiu-se ao Capitão. 
— Senhor, os romulanos dizem que o seu destacamento agora é liderado 

por um tal de Comandante Hexce. Ele está na linha, senhor. 
— Aqui é a Potemkin. Uma situação de emergência ficou sob controle. 

Repito: temos o completo controle da situação. 
— Fico contente em saber disso, Capitão. Só as ordens do Prætor o 

salvaram — respondeu Hexce. 
— A sua disciplina foi notada, senhor — replicou Garson. 
— Já estava no fim. 
— Ela não será solicitada ainda mais. Apesar de reconhecer minha 

gratidão para com vocês, não posso deixar de apontar que a paciência da 
Federação tem sido sua aliada. 

— Reconheço a verdade do que o senhor diz - com relutância. Vamos 
respeitar a trégua — respondeu Hexce. 

— Nós também — respondeu-lhe Garson. 
Hexce homenageou o terráqueo com a continência romulana, indicando 

o fim da discussão, tanto quanto lhe concernia. A tela substituiu sua imagem 
com o quadro anterior das quatro naves inimigas. 

O Capitão Garson mergulhou na sua poltrona. 
— Manter posição — disse. 
— Sim, senhor. 



Garson fechou os olhos. Nada mais, pensou. Se isto não for o fim, eu 
nem quero saber. Deixou a mente escorregar quietamente, sonhando com 
aquelas férias ideais, em terra. 
 

*** 
"Diário: o quinto dia de Esaan." 
O estilo de Romm Joramm traçava as elegantes curvas da caligrafia ca-

narana com a facilidade da longa prática. 
"Canara suportou um tempo de crise. Já passou. O perigo foi grande... 

corremos o risco de extinção... mas se é que aprendemos com o que 
passamos, arriscar-me-ia dizer que os benefícios poderão superar os 
perigos. Pela primeira vez, Canara lidou com forasteiros de verdade - 
inimigos - e sobreviveu. Tivemos ajuda e exemplos a seguir, tanto bons 
como maus. 

Quanto a mim, acho difícil considerar o enviado romulano, S'Talon, 
como um inimigo. Diversamente do seu Prætor, está preocupado com o 
bem-estar dos outros e sempre achei difícil aceitar um papel, ao invés de um 
indivíduo. Talvez isto traia uma certa falta de experiência e trato com o 
mundo, de minha parte. Não importa. Sou um velho. Quando mentes mais 
jovens e mais flexíveis carregarem o peso da liderança, encontrarão 
respostas às perguntas que nunca sonhei em fazer. 

A colheita está quase no fim e a produção de uma vacina está em curso 
no laboratório armado pelo Doutor McCoy. Estes acontecimentos novos são 
muito interessantes. Com o nosso estoque de gran, seria benéfico ter mais e 
maiores laboratórios para fabricar o remédio aqui em Canara. O Doutor 
McCoy e eu falamos sobre isto em profundidade e ele acha que o próprio 
gran deveria ser estudado mais cuidadosamente. Ele recebeu uma certa 
quantidade para suas pesquisas pessoais, mas acha que isto merece a 
atenção de um laboratório mais competente, por não menos do que cinco 
anos! Imagine - conhecemos só um décimo do potencial do gran!" 

A caligrafia oscilou, quando a mão do velho estremeceu, com o 
entusiasmo. 

"Um vasto mundo novo se abre perante nós. Diversificado e desafiador, 
cheio de oportunidades; mas para tirar vantagem dele, precisamos 
controlar nossos impulsos obstinados. Eu quase destruí Canara por meu 
próprio senso egoísta de ofensa. Aquele cativante Capitão Kirk deu-me um 
vislumbre do futuro de Canara. Através dos olhos dele, vi as possibilidades 
sem limite abertas para nossa gente jovem. Temos muito a aprender, mas 
tenho confiança que teremos sucesso. Há muito a fazer." 

Joramm assinou o registro com suas iniciais e fechou o diário. Reclinou-



se, inclinando a cabeça para o céu, mesmo sabendo que nem a Enterprise, 
nem a armada romulana eram visíveis a olho nu. Aqueles jovens deixaram-
no animado - tão entusiasmados, tão dedicados a seus objetivos. Já fora 
assim, antes. Riu-se, de repente, percebendo que ainda era assim. Bem, que a 
paz vá com eles todos. Ele, enquanto isso, tinha uma colheita para 
supervisionar. 

 
Diário de Bordo  
Data estelar: 3130.4 
 
A crise romulana está sob controle. O Comandante S'Talon chegou a um 

entendimento com os canarianos e o Império Romulano concordou em 
comprar toda a sua produção de gran. O Doutor McCoy estima que, 
transformado na nova vacina, será o suficiente para erradicar a epidemia 
myrruthesiana... 

 
— Capitão — interrompeu Uhura — O Comandante S’Talon deseja 

falar-lhe. 
— Obrigado, Tenente — respondeu Kirk. — Tela principal. 
A imagem de S’Talon materializou-se, seu perfil cortando uma linha 

bem clara contra o vermelho fosco de seus aposentos. Estava só e por um 
momento, parecia imerso em pensamentos, mas quando se voltou, olhou 
Kirk bem nos olhos. 

— Doutor McCoy, Sr. Spock... Capitão — cumprimentou-os. 
— Comandante — respondeu Kirk. 
— Nosso trabalho aqui está quase completo. Logo vamos voltar para 

casa e a cooperação de que desfrutamos vai se dissolver. Seremos inimigos, 
com a Zona Neutra como uma muralha entre nós e haverá pouca 
oportunidade para sentimentos pessoais. James Kirk, não só você e sua 
tripulação são diretamente responsáveis por evitar uma guerra e impedir o 
declínio de uma civilização pela doença, mas garantiram minha posição, 
também. 

Kirk ia abrir a boca para responder, mas S’Talon continuou. 
— Acredito, Capitão, que o senhor seria um amigo tão valioso quanto é 

perigoso como inimigo. O que quer que as circunstâncias venham a exigir de 
mim, continuarei em dívida para com o senhor... Nunca me esquecerei, 
Capitão. 

— Adeus, S’Talon, meu amigo — disse Kirk. Os olhos do Comandante 
romulano estavam cheios de lástima, ao desaparecer na tela. 

— Eis aí um homem e tanto, Jim — disse McCoy, respeitosamente. — 



Seu conhecimento médico é fenomenal. 
— Lamentável que estejamos em lados opostos — admitiu Spock. — O 

Comandante S’Talon é uma personalidade notável. Quando interroguei-o 
sobre sua nave, ele meramente replicou que tinha armado uma sobrecarga de 
efeito retardado, antes de deixá-la e que a Federação nada encontraria, senão 
resíduos microscópicos. 

— Sua preocupação pelo bem da sua gente — divagou Kirk — é assim 
como a nossa preocupação com os nossos. Mas no entanto, somos inimigos. 
Não há lógica nisso, não é, Spock? 

— A guerra, sob todas as suas formas, não é um processo lógico — disse 
Spock, com olhar sombrio. 

— Não — respondeu o Capitão. Digitou algo no computador para 
terminar o registro no diário que S’Talon tinha interrompido. 

 
Nossa missão foi encerrada com sucesso e a Enterprise vai deixar esta 

região em aproximadamente 4,23 horas, quando prosseguiremos para a 
Base Estelar mais próxima, para reparos no computador. Kirk desligando. 

 
— Registrado, meu amor, meu querido — respondeu o computador, no 

seu tom de voz mais sedutor. — Mais uma brilhante missão cumprida por 
meu bravo, leal, caloroso... 

O computador continuou sua lista de adjetivos, enquanto o Capitão 
empalidecia. 

— Spock... — disse em voz fraca, desesperado. Os lábios de Spock mal 
fizeram um movimento. 

— Lamento, Capitão — disse Spock em tom conciliatório — mas os 
registros no diário estão ligados diretamente ao computador da biblioteca e 
não posso fazer nada, até que seja reprogramado... 

Kirk baixou a cabeça, a testa apoiada numa das mãos. Era o quadro do 
desânimo e do desespero. 

— ... nobre, amável, trabalhador... — continuava o computador. Todo o 
corpo de Kirk ficou abatido. 

— Considere da seguinte maneira, Jim: ela pode ser uma máquina, mas é 
toda sua — zombava McCoy. 

— Capitão, o senhor mesmo disse que a amava. A voz de Spock era toda 
inocência. 

Uhura voltou-se logo para seu painel de comunicações, sufocando um 
riso irreprimível. Sulu sacudia-se, rindo em silêncio e Chekov punha a mão 
sobre a boca. A ponte estava no mais completo silêncio quando um risinho 
saiu da poltrona de comando. O risinho cresceu e a ponte explodiu... exceto, 



é claro, por Spock. Observava a situação com inocência e ligeira surpresa... 
sua própria abordagem do que era senso de humor. 

— ... puro, bondoso e generoso, meu único e verdadeiro amor — o 
computador terminou carinhosamente, totalmente inconsciente da reação que 
estava causando. 

A Enterprise inteira desabou na gargalhada! 



 
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados neste 

livro. Procuramos destacar os nomes próprios que têm alguma importância 
na trama e os termos técnicos que são comumente mencionados na série 
Jornada nas Estrelas. Os conceitos científicos deste Glossário fazem parte do 
universo ficcional da série, não, portanto, devendo serem confundidos com 
os conceitos científicos reais abordados no Glossário Cultural. 

 
COMANDO DA FROTA ESTELAR: Localizado na San Francisco do 

século XXIII, onde as decisões mais importantes da Federação de Planetas 
são tomadas. 

 
CONSELHO DA FEDERAÇÃO: Órgão de maior autoridade na 

Federação de Planetas, organiza os planetas-membros e constantemente 
avalia suas próprias decisões. O Conselho se autofiscaliza e se auto-gerencia. 
Fazem parte dele as mentes mais sábias da Federação, o que inclui 
diplomatas, educadores, dirigentes, cientistas e outros profissionais. 

 
DOBRA ESPACIAL: Conceito físico que utiliza as características 

métricas do espaço-tempo. Para ir de um ponto a outro do 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 interestelares. 

 
ESCUDO DEFLETOR: Uma barreira física invisível que suporta 

cargas (disparos e impactos) de altíssima intensidade. Todos os escudos do 
sistema de defesa são ativados automaticamente por qualquer objeto em 
curso de colisão com a nave. 

 
FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS: Organização política, 

econômica e social, fundamentada no conceito da diversidade, com 
diferentes mundos, raças e culturas. Reconhece os direitos individuais de 
todos os seres à autodeterminação, o direito de escolher e seguir seus 
próprios destinos. Seus membros não podem interferir com o 
desenvolvimento natural de qualquer cultura. Seus fundadores são: Terra, 



Vulcano, Tellar, Andor e Alpha Centauri. 
 
FROTA ESTELAR: Uma divisão de segurança e pesquisa da 

Federação de Planetas que controla a navegação espacial. Freqüentemente 
toma decisões sobre o bem-estar das civilizações. Apesar de ser taxada de 
braço militar da Federação, a Frota é controlada por leis muito rígidas como, 
por exemplo, a chamada Primeira Diretriz, que proíbe a interferência física, 
política ou ideológica em outras civilizações. 

 
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. 

 
PHASER: Armamento básico da Frota Estelar, que sobrepujou o antigo 

laser. É usado em armas portáteis para defesa pessoal; canhões de pequeno 
porte e em bancos de armazenamento de astronaves para ataque e defesa em 
manobras no espaço. 

 
ROMULANOS: Acredita-se que sejam os descendentes dos separatistas 

vulcanos liderados pelo rebelde S'task que, contrários à idéia pacifista de 
Surak e sua "disciplina lógica", deixaram Vulcano em busca de um novo 
mundo. Estabeleceram-se em dois planetas, Ch'rihan e Ch'hauran, 
posteriormente chamados de Romulus e Remus pela nave USS Carrial nas 
primeiras tentativas de contato. A cultura militar e guerreira dos ro-mulanos 
levou-os imediatamente a uma violenta guerra, entre o século XXI e XXII, 
contra a Federação, que terminou com o Tratado de Alfa Trianguli - 
provavelmente o único tratado da história da Federação negociado 
inteiramente por um computador. Os representantes dos dois lados nunca se 
conheceram. O Tratado estabeleceu a Zona Neutra, uma demarcação 
tridimensional feita para separar dois setores da Galáxia, guardada por 
satélites de defesa e monitoramento de ambos os lados, sendo um controlado 
pela Federação e outro pelo Império Romulano. 

 
TRICORDER: Aparelho portátil de múltiplas funções, misto de 

computador e sensor. Mede, analisa e arquiva uma infinidade de parâmetros. 



Existem várias versões, dependendo das especialidades: o tricorder médico 
tem suas funções voltadas para a análise de órgãos internos de seres vivos; o 
de engenharia, para a análise de materiais, etc. 

 
VULCANO: Um dos principais planetas da Federação. Conhecido por 

suas temperaturas elevadas durante o dia e muito baixas durante a noite, esse 
exótico mundo tem uma atmosfera muito rarefeita que dificulta a respiração 
para os humanos. Vulcano passou por um sangrento período onde diversas 
tribos combateram entre si para obter a soberania do planeta. Surak, um 
mestre da filosofia, política e história, usando seus grandes conhecimentos e 
sua superior capacidade de comunicação telepática, iniciou uma campanha 
para substituir as emoções pela lógica. Graças à essa "disciplina lógica", os 
vulcanos conseguiram escapar da destruição e floresceram como uma das 
raças mais inteligentes, sábias e pacíficas do Universo. 

 
AMANHÃ É ONTEM (TOMORROW is YESTERDAY) : Repelida pela 

força gravitacional de um buraco negro quando voltava em direção à Terra, a 
Enterprise é levada de volta no tempo e chega ao nosso século XX, onde é 
confundida com um OVNI pela Aeronáutica norte-americana. Para evitar ter 
a presença de sua nave confirmada pelas autoridades, Kirk é obrigado a 
raptar de seu avião (usando o teletransporte) o Capitão John Christopher, que 
chegou a fotografar a Enterprise. A bordo na nave estelar, Christopher torna-
se mais um problema para Kirk, já às voltas com seu computador que 
ganhou uma afetuosa personalidade feminina. Mas o problema real é: se por 
um lado, não pode libertar Christopher por este conhecer demais sobre o 
futuro, também não pode mantê-lo preso, já que - de acordo com o 
levantamento histórico feito por Spock - seu futuro filho terá uma 
importância fundamental no programa espacial da Terra. Enquanto Spock 
estuda a fórmula do "Efeito Estilingue", ou seja, a utilização da atração 
gravitacional do Sol para reproduzir a velocidade necessária para a viagem 
temporal, Kirk precisa descer à Base Aérea para recuperar as fotos e eliminar 
as provas da presença da Enterprise naquele século. A solução encontrada 
por Spock, para o caso de Christopher, é fazê-lo voltar um pouco antes do 
momento em que foi retirado do caça, anulando o acontecimento. De volta a 
seu século, resta a Kirk resolver o problema de ter a bordo um computador 
tão inconveniente. 

 
O EQUILÍBRIO DO TERROR (BALANCE OF TERROR): A Enterprise 

está em,missão de patrulha na fronteira da Zona Neutra Romulana, quando 
recebe mensagem de uma base estelar que é destruída por um ataque de uma 



nave romulana. Diante dessa agressão, Kirk enfrenta o dilema de dar ou não 
inicio a um conflito militar de proporções galácticas com uma raça que 
nunca encontrou pessoalmente. Transmissões interceptadas revelam, no 
entanto, que os romulanos são muito parecidos com os vulcanos, o que faz 
Spock desconfiar de que se tratam de descendentes de seu povo. Na nave 
romulana, o comandante vive o mesmo dilema de Kirk, pois embora honre 
seu povo e sua missão, não vê muito sentido em iniciar mais uma guerra. 
Confrontados pelas circunstâncias, os dois comandantes desenvolvem uma 
admiração recíproca. Kirk, no entanto, consegue dominar o inimigo, mas 
antes deste ser feito prisioneiro, o comandante romulano opta pela 
autodestruição e, dessa forma, a paz é garantida. 

 
INCIDENTE ENTERPRISE (THE ENTERPRISE INCIDENT): Dominado 

por um repentino desequilíbrio emocional, Kirk ordena que a Enterprise 
invada o espaço romulano e, ao fazê-lo, é cercado pela Armada Romulana 
comandada por uma bela oficial romulana. Levados à bordo da nave inimiga, 
Kirk tenta atribuir a sua invasão a problemas de ordem técnica na nave, mas 
Spock, surpreendentemente, responsabiliza seu Capitão pela invasão. 
Revoltado, Kirk ataca seu Primeiro Oficial que, para defender-se, é obrigado 
a matá-lo, o que o faz ganhar a confiança da comandante romulana. De volta 
a Enterprise, McCoy revive o corpo inanimado do Capitão, pois tudo não 
passou de uma simulação arquitetada pela Federação de Planetas para que, 
uma vez dentro dos domínios do Império Romulano, Kirk pudesse localizar 
o maior segredo militar dos romulanos: o dispositivo de camuflagem que 
torna suas naves invisíveis. Enquanto Spock conduz um jogo de sedução 
com a comandante romulana para ganhar tempo, Kirk sofre uma operação 
plástica para se passar por romulano e assim poder roubar o dispositivo. A 
Enterprise acaba fugindo, camuflada pelo próprio aparelho e, além disso, 
também levam a comandante como prisioneira. 

 
OS SENHORES DE TRISKELION (THE GAMESTERS OF 

TRISKELION) : 
No momento em que iam ser teleportados para a superfície de um 

planeta em uma missão de rotina, Kirk, Uhura e Checov são desviados por 
um forte raio trator que os levam ao distante planeta Triskelion, onde são 
transformados em "servos-gladiadores" dos jogos de arena organizados pelos 
Produtores, seres incorpóreos que governam o planeta e fazem de um 
sistema de apostas o seu modo de vida. Enquanto na Enterprise, Spock 
procura localizar o paradeiro de seus companheiros, no planeta, o capitão e 
seus subordinados tentam convencer os outros servos a rebelarem-se contra 



o sistema de escravidão em que vivem e, para isso, Kirk seduz Shanna, uma 
bela "serva-instrutora". Com a chegada da Enterprise, que cai nas mãos dos 
Produtores, Kirk é obrigado a fazer uma aposta com os senhores do planeta 
e, numa disputa contra três servos (inclusive Shanna), ele acaba 
conquistando a salvação de sua nave e a liberdade para todos os habitantes 
de Triskelion. 



 
Este Glossário contém verbetes sobre diversos ramos do saber humano. 

Objetiva não apenas a compreensão de alguns termos usados neste livro, 
mas procura também servir de alicerce e motivação para a ampliação e 
busca de novos conhecimentos. 

 
 
ABRE-TE SÉSAMO: O sésamo é uma planta (Sesamum Indicum) 

originária da índia e muito cultivada na China, Síria e Egito. No Brasil, é 
conhecida como gergelim. A palavra "sésamo" ficou associada à fórmula 
mágica: "Abre-te Sésamo", que Ali Babá, personagem de Mil e Uma Noites, 
pronunciava para abrir a porta da caverna onde os quarenta ladrões 
guardavam suas riquezas. Não se sabe a origem desta expressão, mas ela 
talvez seja um símbolo ligado à fecundidade, uma vez que o grão, abrindo-
se, desvela as riquezas da terra. 

 
ANDRÓIDE: A palavra ανδροσ (andros) quer dizer "homem". A 

palavra andróide significa "semelhante ao homem" e é usada para definir um 
ser artificial com aparência humana. Ele pode ser totalmente eletromecânico, 
como alguns robots de Isaac Asimov; parcialmente mecânico e biológico, 
como os andróides do filme Exterminador do Futuro I e II; ou ainda, 
totalmente biológico, como os andróides do filme Blade Runner - Caçador 
de Andróides. Não confundir andróide com cyborg, ser humano "normal" 
transformado em algo parcialmente mecânico através de implantes e 
manipulações, como no filme RoboCop 

 
ANO SOLAR: É o tempo que o planeta Terra, em seu movimento de 

translação ao redor do Sol, demora para completar uma volta ao longo de sua 
órbita. Equivale a cerca de 365 dias e 6 horas terrestres. 

 
ARMAGEDON: O vale do Armagedon é o local descrito na Bíblia 

(Revelações 16:16) onde será travada a última batalha entre as forças de 
Deus e do Demônio, antes do Dia do Juízo Final. 

 
BRAHMS: O compositor alemão Johannes Brahms (1833-1897) é 

célebre por seus lieder (canções) e músicas de câmara, obras para piano, 
sinfonias, aberturas, concertos, e por seu Requiem alemão. Em 1868, por 
ocasião do nascimento de um de seus filhos, Brahms compôs Berceuse, sua 



mais conhecida canção. 
 
BARDO CELTA: Antigo poeta celta que cantava e recitava poemas, 

normalmente acompanhado de uma harpa. Talvez o mais conhecido bardo 
celta seja o personagem de quadrinhos Assurancetourix (Chatotorix), das 
histórias de Asterix, de Goscinny e Uderzo 

 
BODE EXPIATÓRIO: O Levítico menciona pela primeira vez na 

Bíblia, o bode expiatório. Por ocasião da Festa da Expiação, o Grande 
Sacerdote recebia dois bodes oferecidos pelas personalidades mais 
importantes. De acordo com o resultado de um sorteio um dos bodes era 
imolado e o outro passava a carregar todos os pecados do povo, sendo 
levado até o deserto e abandonado. Ou seja, um bode é sacrificado a Jeová 
pelo pecado do povo; a aspersão de seu sangue é interpretada como uma 
purificação. O bode expiatório, carregado com os pecados do povo sofre, ao 
contrário, a pena do banimento, do afastamento, da relegação; simboliza, 
assim, a condenação e a rejeição do pecado. Um homem é chamado de 
"bode expiatório" na medida em que é culpado pelos erros de outrem, sem 
que seja feito qualquer apelo à Justiça, sem que ele possa apresentar sua 
defesa e sem que ele tenha sido legitimamente condenado. A tradição do 
bode expiatório é quase universal; pode ser encontrada em todos os 
continentes e estende-se até o Japão. 

 
CHAPLIN: Sir Charles Spencer Chaplin (1889-1977), cineasta inglês, 

imortalizado na figura de Carlitos, seu principal personagem ainda na época 
do cinema mudo. Chaplin é considerado um dos maiores gênios do cinema, 
devendo-se a ele muito do desenvolvimento dessa arte. 

 
CENTURIÃO: Na organização militar romana e até mesmo na Idade 

Média, era comandante da centúria, um grupo de cem homens. Na hierarquia 
atual das forças armadas poderia ser comparado a Capitão. 

 
DRAGÃO: O dragão aparece na cultura ocidental essencialmente como 

um guardião severo ou como um símbolo do mal e das tendências 
demoníacas. Ele guarda os tesouros ocultos e deve ser morto para se ter 
acesso a eles. 

 
ENXAMEAR: Na colméia, a rainha põe ovos fertilizados que resultam 

em operárias (fêmeas estéreis) e ovos não fertilizados que produzem zangões 
(machos). Quando a população da colméia ultrapassa certo limite, algumas 



larvas de fêmeas são alimentadas com geléia real, resultando em fêmeas 
férteis (princesas). A que se forma primeiro mata as outras e sai em vôo 
nupcial perseguida pelos zangões. Apenas um a fertiliza, morrendo a seguir, 
transformando-a numa rainha. Ao voltar para a colméia a nova rainha 
arregimenta um secto e o enxame assim formado voa para longe para formar 
outra colméia. 

 
ESTÓICO: O  estoicismo é uma doutrina filosófica que nasceu na 

Grécia e floresceu no mundo romano entre o século IV a.C. e o séc. III d.C. 
Seu fundador foi Zenon de Cirium (Chipre) que começou a ensinar suas 
idéias nem lugar chamado Stoa Poikilae (Pórtico Decorado), onde se 
exibiam as pinturas dos artistas mais célebres de Atenas e de onde a Escola 
Estóica (de Στοα  Stoa, Pórtico) tomou seu nome. Cleantes, Crisipo, Panecio, 
Posidônio, Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, são alguns estóicos que se 
destacaram. O estoicismo é célebre devido à sua moral, que coloca como 
Bem Supremo o esforço em obedecer apenas à razão, ficando indiferente às 
circunstâncias exteriores: fortuna, saúde, dor, etc. Tornou-se sinônimo de 
austeridade de caráter, rigidez moral e impassibilidade em face da dor ou do 
infortúnio. 

 
EXAME DE RETINA: No fundo da retina existe um padrão de vasos 

sangüíneos que varia de indivíduo para indivíduo de forma mais 
característica que as impressões digitais. A análise do padrão de uma retina 
permite identificar com margem de erro desprezível a quem ela pertence. 

 
JOHN MASEFIELD: Poeta, novelista e dramaturgo inglês. Quando 

jovem, Masefield (1878-1967) trabalhou como marinheiro num veleiro. O 
amor pelo mar é uma constante em seus poemas. 

 
LINCOLN: Abraham Lincoln (1809-1865) foi o 162 presidente dos 

Estados Unidos da América (1861-1865). Cinco meses após ser reeleito foi 
morto num atentado. Em Gettysburg deu-se o mais terrível confronto da 
Guerra de Secessão Americana (1861-1865) onde morreram mais de 5 mil 
soldados entre confederados e federais. Lincoln foi até lá para discursar no 
imenso cemitério. Em seu discurso disse que "nossos antepassados criaram 
neste continente uma nova nação, concebida em liberdade e dedicada ao 
propósito de que todos os homens foram criados iguais. Agora estamos 
engajados em uma guerra civil que testará se esta nação, ou qualquer nação 
assim concebida, pode perdurar". Dependia agora dos vivos completar a obra 
dos mortos e fazer "com que o governo do povo, pelo povo e para o povo 



não desapareça da Terra". 
 
MATTHEW BRADY: O fotógrafo norte-americano Matthew B. Brady 

(1823-1896) ficou famoso por retratar pessoas eminentes e eventos 
históricos. Suas mais famosas fotografias são as de Lincoln e das batalhas de 
Bull Run e Gettysburg. 

 
MINÓICA: Relativo ao período da história de Creta que vai do III 

milênio até cerca de 1580 a.C. Minos foi o lendário rei de Creta, filho de 
Europa e Zeus. Pasífae, sua esposa é mãe do Minotauro (mostro metade 
homem metade touro) que Minos encerrou no Labirinto. 

 
O'CASEY: O dramaturgo irlandês Sean O'Casey (1880-1964) retratou 

em suas peças os problemas políticos e sociais de seu país. 
 
OLIMPO: Nome de várias montanhas da Grécia Antiga. A mais 

famosa, e também de maior altitude de toda Grécia, está situada entre a 
Tessáia e a Macedônia sendo, identificada como a morada dos deuses. A 
entrada do Olimpo era um enorme portão de nuvens, guardado pelas 
Estações do Ano. Para além dele ficavam as moradas onde os deuses viviam, 
dormiam e davam festins com ambrosia e néctar, acompanhados ao som da 
melodiosa lira de Apoio. Os doze deuses do Olimpo constituíam uma família 
divina: Zeus (Júpiter), era o chefe; logo a seguir encontravam-se seus 
irmãos, Poseidon (Netuno) e Hades, (Plutão); depois vinham: Héstia 
(Vesta), irmã dos três; Hera (Juno), mulher de Zeus, e Ares (Marte), filho 
de ambos; os filhos de Zeus: Palas Athena (Minerva); Febo (Apoio), 
Afrodite (Vênus), Hermes (Mercúrio) e Artemis (Diana); e, finalmente, o 
filho de Hera, Hefestos (Vulcano), referido, por vezes, como sendo também 
filho de Zeus. 

 
OUIJA : Um dispositivo que se utiliza de uma tábua com todas as letras 

do alfabeto (e algumas palavras elementares, como "não" e "sim") pintadas 
em círculo. Sobre a tábua fica um dispositivo com uma janela sob a qual 
pode-se ver uma das letras da prancha. Supõe-se que "os espíritos" movem 
este instrumento, respondendo perguntas dos participantes da cerimônia. 

 
PALEONTÓLOGO: Estudioso da paleontologia, ciência que estuda os 

animais e vegetais fósseis, principalmente através dos traços deixados nos 
sedimentos geológicos. 

 



PEARL HARBOR: Baía nas ilhas do Havaí (ilha de Oahu), onde uma 
frota norte-americana foi atacada de surpresa e parcialmente destruída pelos 
japoneses em 7 de dezembro de 1941, o que causou a intervenção dos 
Estados Unidos na II Guerra Mundial. 

 
PRÆTOR: Na Antiga Roma, o pretor era um magistrado eleito 

anualmente para administrar a Justiça. Hierarquicamente situava-se logo 
abaixo do Cônsul. 

 
RAINHA VITÓRIA: Vitória I (1819-1901) foi Rainha da Grã-Bretanha 

e da Irlanda, e Imperatriz das índias. Durante seu reinado (1837-1901) a 
Inglaterra transformou-se na primeira potência industrial e colonial do 
mundo. A Rainha era extremamente popular, simbolizando a grandeza do 
Império. 

 
TANTALIZANTE: Expressão referente ao Suplício de Tântalo. Na 

mitologia grega, Tântalo, Rei da Lídia, foi condenado por Zeus a permanecer 
por toda a eternidade mergulhado num lago, com água até o pescoço e 
torturado pela sede. Quando Tântalo se abaixava para tentar beber a água, o 
lago secava instantaneamente. A expressão se refere ao suplício de se estar 
permanentemente próximo de um objetivo sem conseguir alcançá-lo. 

 
TERMINOLOGIA NÁUTICA: No universo ficcional de Jornada nas 

Estrelas a terminologia usada numa nave espacial é basicamente a mesma 
que se usa em navios. Dessa forma, quem se posicionar no centro de uma 
nave espacial olhando para a frente terá, à sua direita, o boreste; à sua 
esquerda, o bombordo; às suas costas, a popa; e à sua frente, a proa. 
Deslocando-se a nave para trás, ela estará indo à ré e, para frente, à vante. As 
mudanças de direção são feitas no leme e o comando é exercido a partir da 
ponte. 

 
WAGNER: Wilhelm Richard Wagner(1813-1883), compositor 

romântico alemão tem praticamente toda sua obra constituída de óperas, em 
sua maioria baseada em lendas germânicas ou nórdicas com libretos escritos 
por ele próprio. Em vez de "ópera", Wagner chamava suas obras de "dramas 
musicais", e explicava que seu objetivo era promover a perfeita fusão de 
todas as artes cênicas: o canto, a representação, a iluminação e os efeitos de 
cena, sendo que a orquestra era quem mais contribuiria para o resultado 
final. Em Tristão e Isolda (1865), revolucionou a música do século passado, 
servindo de base para as mais ousadas experiências décadas após sua morte. 



É o drama sobre Tristão, sobrinho do Rei Marcos da Cornualha, que é 
encarregado de buscar Isolda para se casar com o Rei, e acaba se 
apaixonando por ela. A ópera conta a história dessa trágica paixão que 
termina com a morte dos dois, na cena "Liebestod" ("Morte de Amor"), um 
momento lírico supremo. 


