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O ESPAÇO...
A FRONTEIRA FINAL!
VOCÊ ESTÁ A BORDO DA NAVE ESTELAR
USS VENTURE NCC 71854 - CLASSE GALAXY
FEDERAÇÃO UNIDA DOS PLANETAS
...em sua continua missão de exploração em busca de novos mundos,
novas vidas e civilizações, continuando a jornada de ir aonde
nenhum homem já esteve !!!
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Já a bordo da USS Adventure NCC 74508 , o Comandante Elemer Piek
explica a natureza da missão: Um asteróide entrou no Sistema Pollux.
Bom dia a todos !
Temos uma nova
missão.

Os sensores indicaram uma grande quantidade de cristais de Dillitium,
mas o tempo é muito curto…

Este asteróide irá entrar em rota de colisão com a estrela deste
setor. Nossa missão será recolher a maior quantidade de cristais
de Dillitium.

E se tivermos tempo, recolher também o máximo de informações
sobre o asteróide.

O Tenente hallan Baar se posicionou no
canhão de torpedos fotônicos à direita.

O Cadete Bboy no da esquerda. O Tenente Jr.
RonWimmer e a Alferes Uriza , especialistas em
asteróides, acompanharam o grupo.

Nos postos de ciências, os
Cadetes Pedro e Marcelo.

Na engenharia, o Tenente Jr. B7Web, e ao seu lado, o
Cadete Uriel.

O leme e a navegação foram assumidos pelos Alferes Antoni e
SirRichards.

Pronto para
acionar,
senhor!

Curso
traçado ,
senhor!

Sr Antoni, traçar curso para o
Sistema Pollux, dobra fator 9.

A USS Adventure parte em direção ao Sistema Pollux , deixando
para trás a Estação de Treinamento USS Venture, localizada no
Sistema Utopia.

Acionar

Tempo estimado de
chegada em
aproximadamente 9
minutos e 32 segundos …

Comandante! A temperatura na superfície do asteróide está
subindo rapidamente. Os sensores estão marcando 180 graus
Celcius.

Obrigado !
Cadete
Priscila.

Conforme a Cadete Priscila tinha avisado , na superfície do asteróide,
varias poças de rocha incandescente, já haviam se formado ,
dificultando ainda mais a incursão neste instável corpo celeste.

Comandante, nossos trajes
espaciais vão suportar a
temperatura , mas devemos
evitar as rochas
incandescentes. Elas estão
liberando uma substância
extremamente tóxica.

Pelos meus cálculos, Comandante,
temos pouco mais de 40 minutos para
que a temperatura comece a por em
risco a integridade dos
equipamentos.

Não vamos perder tempo! Sr
Pedro, lance uma sonda para
localizar os cristais de
Dillitium.

Imediatamente,
senhor!

Usando seu tricorder, o Sr Pedro
programou a sonda exploradora
para localizar todos os traços de
cristais de Dillitium.

O Cadete Pedro Doblin rapidamente
deslocou-se até a área de carga e lançou a
sonda exploradora.

Enquanto isto, uma equipe
comandada pelo Tenente
hallan Baar veste o traje
espacial.

Teleportada para a superfície
do asteróide , portando os
reservatórios de coleta, a
equipe começa a trabalhar.

A sonda mostra
através de raio laser,
a posição dos cristais.

Algum tempo depois
e com a temperatura
cada vez mais alta …

Comandante! devido ao aumento de temperatura está
ocorrendo uma ionização da superfície do asteróide,
inviabilizando o teletransporte. Aconselho mandar
imediatamente naves auxiliares, para buscar o grupo
avançado.

As naves auxiliares Porthos, projetadas pelo Tenente Jr. da
engenharia B7Web, começaram a sair das docas da USS
Adventure. E o Comandante Elemer Piek ordena ao grupo
avançado que retorne nestas naves, o mais rápido possível, pois
a situação no asteróide estava ficando muito perigosa.

A superfície do asteróide já estava
quase que tomada pelas rochas
incandescentes.

Várias naves Porthos partem
para a superfície do asteróide.

Começaram a retirada do grupo
avançado de solo.

O último grupo avançado
composto pelo Tenente
hallan e pelo cadete Uriel
está retornando a nave
USS Adventure.

Com toda a tripulação
a bordo da USS
Adventure, o
Comandante ordena.

Sr. Sir Richard, tirenos daqui
imediatamente.

Marcar curso para o Sistema Utopia dobra fator 2.

FIM
Acionar!!
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