EDITORIAL
Federação da Frota Estelar de São Paulo

JORNADA NAS ESTRELAS
E SEUS LIVROS

novelas, romances, contos, biografias, making
of's, científicos, etc... !
Tentamos aqui fazer um apanhado geral desse
fenômeno de vendas, desde suas origens ate o dia
de hoje.
Obvio que a quase totalidade destas publicações
é no mercado norte-americano, tendo muito
poucas dessas publicações terem sido traduzidas
para o português.
O primeiro livro de Jornada Nas Estrelas lançado
foi em 1967, pela editora Bantan Books,
inspirada no sucesso de "Além da Imaginação",
foi "Star Trek", de James Blish.
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O livro trazia adaptações de sete episódios da
Série Clássica.

Editoração e Design:

Com o sucesso do primeiro livro, ele passou a
adaptar todos os episódios da série.
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Nos primeiros volumes, Blish não se preocupava
muito em transcrever totalmente o episódio,
deixando muitas cenas de fora, e alterando
outras.
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Direitos Autorais
Jornada Nas Estrelas, assim como as imagens e
símbolos aqui utilizados são da Paramount
Pictures
Inc.,
uma
empresa
Viacom.
Reconhecemos seu direito autoral e não tentamos
infligir. O objetivo deste informativo é divulgar
o Universo Trekker de Jornada Nas Estrelas.
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Jornada Nas Estrelas é um daqueles casos em
que a serie acaba se tornando um rendoso
negocio, movimentando milhões de dólares em
artigos ligados à franquia.

Com o sucesso e a aceitação do público, porém,
passou a tentar incluir o máximo possível dos
episódios em suas adaptações.

Neste caso em especial, Star Trek deu origem a
centenas de livros ao longo das décadas.

A partir do terceiro volume, passou a incluir um
prefácio, onde discutia e discorria sobre a
popularidade dos livros de Jornada comparada
aos seus.

São adaptações de episódios, guias de episódios,

Blish viria a falecer em 1975, sem completar a
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adaptação de todos os 79 episódios.
A conclusão do trabalho coube a sua esposa, J.A.
Lawrence.
Ainda em 1968, a própria Bantan Books
publicou a primeira novela de Jornada, "Mission
to Horatius", de Marck Reynolds.

Eram livros que traziam fotografias do episódio
original, sendo apenas incluído os balões de fala.

o aval de Roddenberry, e intitulava-se "The
Making Of Star Trek".

Parece estranho, mas conseguiam apresentar o
episódio na íntegra.

Escrito por Stephen E. Whitfield que teve livre
acesso aos estúdios da Desilu e acompanhou o
desenvolvimento da série, o livro continha ainda
cópias de memorandos da produção, comentários
de Roddenberry, esboços preliminares das naves,
entre outros fatos curiosos.

Ao todo, foram 19 novelas, publicadas entre
1968 e 1981.

Talvez o mais famoso e controverso livro de
referência de Jornada até hoje tenha sido escrito
por ninguém menos que Leonard Nimoy, mais
conhecido como o Sr. Spock, em 1975, quando
publicou sua autobiografia "I Am Not Spock".
Quatro anos mais tarde William Shatner lançaria
sua própria autobiografia, intitulada "Shatner:
Where No Man...: The Authorized Biography of
William Shatner".

Em 1979, a Pocket Books entra no mercado, com
o lançamento da adaptação do primeiro filme de
Jornada, feita por Gene Roddenberry.
Em 1977, a Bantan iniciou a publicação de uma
curiosa linha de livros de Jornada: fotonovelas.
A primeira trazia a "fotonovelização" do
episódio "The City on the Edge of Forever".
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Em 1981, a Bantan Books perdeu o interesse nas
publicações da franquia, deixando a Pocket como
única editora responsável pela publicação de
livros "oficiais".
O primeiro livro de referencia foi publicado com
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Ainda em 1975, surge o primeiro manual
técnico, "Star Fleet Technical Manual", de Franz
Joseph.
Este foi o primeiro manual técnico publicado nos
Estados Unidos baseado em um filme ou série de
TV.
O livro se tornou referência para todos os que o
seguiram.
Seguindo essa linha, em 1976 foi publicado o
primeiro manual médico, "Star Fleet Medical
Reference Manual", constituído por uma série de
artigos de diversos autores.
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Em 1976, ano de comemoração de dez anos de
Jornada Nas Estrelas, foi publicado o primeiro
guia de episódios, "Star Trek Concordance", de
Bjo Trimble, que continua sendo um dos
melhores livros de referência da série.
Em 1978 houve a publicação do primeiro livro
de culinária baseado na série. "Official Star Trek
Cooking Manual", de Mary Ann Piccard,
O livro trazia uma introdução assinada por
Christine Chapel, onde era explicada a
importância de uma dieta nutritiva e balanceada
a bordo de uma nave estelar. Entre as receitas, a
torta de maçã favorita de Kirk, e pratos Klingons.
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Abaixo uma relação de vários livros traduzidos
no Brasil e outros importados, uma ínfima parte
dos milhares de livros que fazem parte do
Universo Trekker.

Star Trek Volume 1: Episodio da Serie Clássica.
Sobre o livro: Introdução de D. C. Fontana.
Prefacio de James Blish.
- Onde Nenhum Homem Jamais Esteve.
- A Manobra Corbonite.
- O Inimigo Interior.
- O Sal da Terra.
- Tempo de Nudez.

Metafísica de Jornadas nas Estrelas: Star Trek.
Apertem os cintos e segure-se firme, pois a
Metafísica de Jornada Nas Estrelas irá levá-lo a
uma jornada fascinante através do que os
trekkers chamaram de a maior experiência de 30
anos jamais empreendida.
Jornada Nas Estrelas: Meu Inimigo, Meu Aliado.
A Federação está em perigo.
Os romulanos estão capturando vulcanos e
utilizando seus tecidos cerebrais para conseguir
poderes telepáticos.

Star Trek Volume 3: Episodio da Serie Clássica.

A romulana Ael t´Rlailiiu, inimiga antiga de
Kirk, descobre que esses poderes podem destruir
seu próprio império quando mal utilizado.

- Corte Marcial

Os dois se juntam para resgatar os prisioneiros e
acabar com essa ameaça.
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- O Primeiro Comando
- A Coleção.
- A Licença
- O Senhor de Gothos.
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Star Trek Volume 4: Episodio da Serie Clássica.

Jornada Nas Estrelas: Crime em Vulcano.

- Arena.

A Enterprise vai para Vulcano, o planeta de
Spock.

- O Fator Alternativo.
- Amanha é Ontem.
- Hora Rubra
- Um Gosto de Armagedom.
- Semente do Espaço.
- Diário de Bordo.

Em busca de um equipamento médico, que ajude
a salvar um tripulante gravemente ferido.
A máquina tem uma pane e começa a matar seus
pacientes.
A próxima vítima é a mãe de Spock. Kirk tenta
desvendar o mistério.

- Freqüências Abertas.
Star Trek: Episódios da Série Clássica.
Esta obra traz os primeiros doze episódios e os
bastidores do segundo ano da série clássica de
Jornada Nas Estrelas, o seriado sobre a nave
espacial mais famosa da televisão, exibida em
mais de 90.

Jornada Nas Estrelas: Relíquias.
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Jornada Nas Estrelas: A Nova Geração.
O emocionante do encontro mais esperado pelos
fãs de Jornada Nas Estrelas:
Os dois capitães da Enterprise, James T. Kirk e
Jean Luc Piccard.

Jornada Nas Estrelas: Emissário, a Dep Space
Nine é uma estação espacial comandada por um
amargurado oficial da Frota Estelar e habitada
por uma exótica fauna de alienígenas.

Jornada Nas Estrelas: Os Guardiões da Paz.
Ao explorar uma nave estelar alienígena, o
comandante Data e o tenente LaForge são
transportados para uma estação orbital que, por
meio de sua avançada tecnologia, mantém a paz
em um planeta, mas isso está prestes a acabar.

A estação guarda um misterioso segredo que se
torna vital para toda a galáxia.
Jornada Nas Estrelas: Cemitério Espacial.
A tripulação da Enterprise vai investigar.
O desaparecimento de naves em uma nova rota
comercial.
Descobrem um imenso cemitério de naves.
Que possui, no seu centro, um artefato
construído por uma raça alienígena.
Enquanto tentam resolver o problema.
Um estranho poder ameaça a sanidade dos
tripulantes.
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Jornada Nas Estrelas: O Navio Fantasma.
A nova geração da Enterprise depara-se com um
dilema moral.
Encontram uma entidade que aprisionou, há
séculos, marinheiros russos como mortos-vivos.
O comandante Picard terá de tomar uma séria
decisão: destruir ou não esta entidade.

Jornada Nas Estrelas: Dicionário da Língua
Klingon.
Jornada Nas Estrelas: A Terra Desconhecida.
O capitão Kirk e a tripulação da Enterprise
precisam escoltar o Chanceler para uma
negociação de paz entre a Federação e o Império.

O dicionário apresenta toda a sintaxe e fonética
da língua falada pelo povo Klingon
Um dos maiores inimigos do capitão Kirk, Spock
e McCoy.

Jornada Nas Estrelas O Retorno do Capitão Kirk.
Como as lendas nunca morrem.
O ator William Shatner.
Nosso querido Capitão Kirk.
Intérprete de Jornada das Estrelas.

Um assassinato interrompe a viagem e faz com
que McCoy e Kirk sejam presos.

Traz um guia de pronúncia, comandos em
Klingon.

Revela o segredo.

Spock e a tripulação precisam encontrar o
verdadeiro assassino salvá-los e manter a paz no
universo.

Abreviado, uso de prefixos e sulfixos,
conjunções, superlativos e estruturas simples e
complexas de sentenças.

Em uma nova aventura.
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Do retorno de James Tiberius Kirk.
Vale a leitura para quem não leu.
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Star Trek Deep Space Nine Companion.
De forma semelhante, o ST:DS9 Companion
também é um guia de episódios como o de TNG.
Contudo, traz em profundidade os detalhes de
produção e criação dos episódios, com fotos,
desenhos de cenografia, e etc.
Apresenta informações fantásticas dos principais
momentos desta produção, como os relatos de
atores e equipe de produção do último dia de
filmagem.
Realmente, indispensável para quem quer saber
tudo sobre DS9.
Star Trek - I. D.I. C..
Planeta colonizado por Vulcanos, Humanos,
Klingons e outras raças, sofre com uma praga é
Spock é designado para tentar resolver.

O livro é de autoria de Terry J. Erdmann e Paula
M. Block e foi editado pela Pocket.

Jornada Nas Estrelas: Compendium.
O mais completo livro de referência, sobre a
Serie Clássica.
Um verdadeiro guia de todos os episódios. Da
Serie Clássica.
Com mais de 125 fotografias raras.
Do seriado que conquistou admiradores por todo
o mundo.
Obra para os que têm nostalgia de heróis de
ficção.
E um verdadeiro item de Star Trek para ter em
sua coleção.
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The Art of Star Trek.
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The Art of Star Trek é a arte da imaginação pura,
a arte de um brilhante e esperançoso futuro, e a
arte de 3 décadas marcadas por ação e aventura
ininterruptas.

vistos na tela podem ser entendidos em detalhes.
Sem dúvida, outra obra indispensável.
Foi editado pela Pocket Books em 1991.

A Física de Jornada Nas Estrelas.

Star Trek The Next Generation Technical
Manual.
O Manual Técnico da USS Enterprise D é um
"prato cheio" para quem gosta da tecnologia do
universo de Jornada Nas Estrelas. Foi criado por
Michael Okuda e Rick Sternbach, que foram
consultores técnicos para TNG.
Este manual mostra os detalhes do
funcionamento da Enterprise do Capitão Picard.
Motor de dobra, computadores, holodecks,
transportes, e todos os espetaculares avanços
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Jornada Nas Estrelas: a Teia dos Romulanos.
A Enterprise defronta-se com uma missão
suicida do comandante romulano S´Talon.
Começa uma complicada teia de negociações.
Como se não bastasse, o computador da
Enterprise começa a apresentar defeitos de
programação sérios.

Jornada Nas Estrelas: Herança.
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Ao realizar uma inspeção de rotina no planeta
Alpha Octavius, Spock é envenenado por uma
criatura do lugar e Kirk é soterrado.

Kahless – Importado.

A tripulação da Enterprise suspende as buscas
pelo capitão quando precisa salvar uma colônia
de mineiros que está sendo atacada.
Spock, mesmo doente, assume o comando e
precisa derrotar um temerário bandido.

Jornada Nas Estrelas: o Filho de Spock.

História baseada no filme "Jornada das Estrelas",
roteirizado por Michael Piller e Rick Berman.

O fluxo do tempo está alterado. Spock, Kirk e
McCoy precisam voltar cinco mil anos no
passado para encontrar o Guardião da
Eternidade.

Livro para os apreciadores da maior saga
cósmica do cinema, agora em forma de aventura
impressa.

Nesta viagem, encontram Zar, filho de Spock e
um dos únicos seres que conseguem se
comunicar com o Guardião.

Jornada Nas Estrelas: Insurreição.
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de seu planeta.
Jornada Nas Estrelas: Paraíso Selvagem.
O comandante Rilker deixa temporariamente a
Enterprise para ajudar na terraformagem do
planeta Paraíso.
O oficial Stone o substitui e demonstra um
comportamento deveras estranho.
Enquanto isso, Rilker enfrenta
dificuldades no novo planeta.

grandes

Jornada Nas Estrelas: Mundos da Federação.
Jornada Nas Estrelas: Portal do Tempo.

Jornada Nas Estrelas: Encontro em Farpoint.
Uma nova Enterprise será utlizada, 85 anos após
as primeiras viagens, que contavam com o
capitão Kirk, Spock e McCoy.
A nova tripulação se encontrará na Estação
Farpoint, construída por um povo que nunca saiu
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Jornada Nas Estrelas Memorais.
Este livro foi escrito para o leitor poder
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relembrar os dias gloriosos do seriado Jornada
Nas Estrelas.

Eu sou Spock.

armas, etc.

Em 1975, Leonard Nimoy escreveu "I am not
Spock", brigando com o personagem que o
consagrou em "Jornada Nas Estrelas".

Possui mais de 2.000 fotos, e apêndices com a
cronologia do universo, das séries, e listas dos
episódios de cada uma.

No livro autobiográfico "Eu sou Spock", Nimoy
faz as pazes com o vulcano, num relato
considerado como as memórias de "Star Trek".

Foi elaborado por Michael Okuda, Denise Okuda
e Doug Drexler.
Este é sem dúvida um guia indispensável pra
quem quer acompanhar os detalhes de Jornada.
Foi editada pela Pocket Books com última edição
em 1999.

Jornada nas Estrelas: Dívida de Honra.
O capitão Kirk e a tripulação da U.S.S.
Enterprise precisam unir forças com os Klingons
e os Romulanos para combaterem uma ameaça
intergalática que nenhum dos governos ousa
admitir a existência...
Star Trek Encyclopedia.
A Encyclopedia é um dos melhores livros feitos
para os fãs. Reune informações de todas as séries
até Voyager, e filmes até Insurrection.
Foi idealizada como se fosse escrita anos após os
acontecimentos do universo de Jornanda, como
são feitas as enciclopédias atuais.
São inúmeros verbetes que trazem as mais
variadas informações, como o que são tricorders,
planetas, doenças, comidas, naves, civilizações,
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Star Trek Chronology.
ST Chronology é uma obra de referência,
trazendo toda a cronologia existente no universo,
começando bilhões de anos antes de Cristo, e
indo até os dias de Voyager (2º ano).
Apresenta

com

detalhes

os

eventos
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que

marcaram os anos do futuro, e permite uma
ótima compreensão da sequência temporal de
Jornada.
O livro é de autoria de Michael Okuda e Denise
Okuda e foi editado pela Pocket Books em 1996.

Star Trek Deep Space Nine Technical Manual.
Seguindo o caminho do Manual Técnico da
Enterprise, o Manual Técnico de Deep Space
Nine leva o leitor a conhecer todos os detalhes da
estação espacial de origem cardassiana,
mostrando inclusive a exata localização do bar
do ferengi Quark.
Como um diferencial, esta obra fornece ainda
uma visão de tecnologias cardassianas e
bajorianas, civilizações que são vistas com
frequência nos episódios.
Possui nos apêndices, detalhes da USS Defiant e
especificações de naves da Federação, assim
como de Romulanos, Cardassianos, Dominion e
Klingons.

Star Trek Where No One Has Gone Before A
History in Pictures.
Livro sobre o Universo Star Trek

de Jornada Nas Estrelas preocupam-se com o
futuro, realizando-o agora, e também curtindo o
que gostamos STAR TREK.
O evento, será realizado no Dia 22 de Outubro de
2006, "Domingo", das 10:00 as 18:00, entrada sujeita
a doação de uma MINI CESTA BÁSICA TREKKERS COMBATE A FOME, composta
de: "1Kg Arroz, 1Kg Feijão, 1Kg Açúcar, 1
Pacote de Farinha de Trigo, 1 Pacote de Fubá, 1
Pacote de Macarrão, 1 Caixa de Molho de
Tomate...!", na RUA TAMANDARÉ, 348 LIBERDADE, próximo à Estação de Metro São
Joaquim - São Paulo - Capital, maiores
informações: site: www.ffesp.com ou E-mail:
ffesp@ffesp.com .

Foi elaborado por Herman Zimmerman, Rick
Sternbach e Doug Drexler. Foi editado pela
Pocket Books. em 1998.
Fontes referenciais:
The Complete Starfleet Library;
Submarino;
TrekBrasilis.

23ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
O
objetivo
do
EVENTO
TREKKER
CONFEDERAÇÃO, é o de ajudar as instituições
carentes, através de doações, que para este evento,
serão alimentos não perecíveis e mostrar que os fãs
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40 Anos Jornada Nas Estrelas!
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