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lto acima do planeta, uma furiosa batalha acontecia 
entre Kuririn, Gohan, Piccolo, e o demônio 

conhecido como Garlic Jr. Apesar dos melhores 
esforços dos Guerreiros Z, eles foram colocados à beira do 
fracasso. Gohan, embora surrado e exausto, estava dando 

tudo de si contra o demônio, mas isso não estava indo bem. 
Os outros dois guerreiros, cada um sem energia, estavam 
desmaiados sobre o campo de batalha. Piccolo havia se 

segurado contra o oponente imortal deles por um tempo, 
mas tinha sido enfraquecido quando Kami caiu sob ataque 

dos ex-guardiões da Terra. Sua força agora sumira, e 
Kuririn nunca teve muita chance para começar. Gohan, 
verdadeiramente furioso, ainda estava aplicando tanto 

dano quanto ele podia. 

"Eu não vou deixar você machucar mais nenhuma pessoa!" 
Gohan gritou. Seus pequenos punhos se chocaram no 
tronco densamente encouraçado do demônio, mas os 

impactos provocaram danos mínimos no máximo. Seu 

A 



inimigo tinha praticamente 3 metros de altura, sua pele azul 
escura e inflado com músculos. 

Essa luta era pessoal. Garlic Jr., um demônio fraco e 
magricela que havia conseguido com sucesso desejar por 

imortalidade há vários anos atrás, tinha sido derrotado por 
Gohan quando o meio-Saiyajin era apenas um infante. O 

único trunfo de Garlic Jr. era sua habilidade de abrir a Zona 
da Morte, uma dimensão paralela completamente vazia que 
poderia prender seus ocupantes por toda a eternidade. Mas 
a técnica havia sido a sua ruína; a explosão de poder oculto 

do infante Gohan havia forçado o demônio até a sua 
própria armadilha, selando-o. 

Hoje, entretanto, o demônio havia escapado. A Estrela 
Makyo, um sombrio e nebuloso planeta natal para todos os 
demônios, estava aproximando-se do periélio de sua órbita 
ao redor do sol. Ele estava o mais próximo da Terra do que 
ele havia estado em 12.000 anos, e seu poder deu a Garlic a 

chance para escapar de seu confinamento e executar sua 
vingança contra Gohan e os Guerreiros Z. Como a Estrela 

havia se aproximado ainda mais, seu poder havia feito 
Garlic passar por uma transformação, ampliando seu já 

imortal poder. 

"Isso é tudo o que pode fazer, garotinho?" Uma pena que 
seu papai não esteja aqui para salvar você!" O rude gigante 
azul não era um de falar palavras bonitas. Como oponente, 
ele nem sequer era um lutador respeitável, mas seu desejo 

por imortalidade havia o concedido certas vantagens. 

"Pare de falar!" gritou Gohan enquanto disparava uma 
onda de energia com força total em seu oponente. O raio 

ralou o ombro de Garlic, deixando um ferimento feio. Mas 
ele apenas sorriu assim que seus poderes regenerativos se 



ativaram e restauraram seu corpo para o normal em 
instantes. 

"Você não pode me derrotar, garoto! Ou você já se esqueceu 
que eu sou imortal?" O gigante gargalhou enquanto atirava 

uma série de rajadas de energia de volta até Gohan. 

O jovem Saiyajin não sabia o que fazer a seguir. Ele estava 
tentando o seu melhor para ficar irritado e utilizar a sua 
força, mas isso simplesmente não era bom o bastante. 'Se 
pelo menos o meu pai estivesse aqui,' Gohan pensou. 'Ele 
iria colocar essa cara em seu lugar, e então ele iria deixar 

todos nós em paz!' 

Apenas então, Gohan sentiu. Ele tremeu de medo, 
recordando em um instante a morte de Freeza e todos os 
outros eventos em Namekusei. A energia do Príncipe dos 

Saiyajins era esmagadora, muito óbvia para ele não ter 
notado. 

Ficando de pé e ereto, Gohan apontou um dedo para seu 
enorme inimigo. "Agora você vai ter o que merece, Garlic 

Jr.! Apenas espere!" 

"Oh, eu não estou assustado. Vocês são todos 
insignificantemente pequenos – pequenos vermes – 

comparados a mim! Eu vou destruir cada um de vocês e 
então eu vou reinar nesse mundo eternamen— BLEUGH!" 

Garlic engasgou de dor assim que sentiu um soco em suas 
costelas arremessar-lhe através do templo. Enquanto 

tentava se recuperar, ele se virou para olhar para seu novo 
oponente que havia lhe acertado tão descaradamente. Ele 
estava certo de que sabia quem ele deveria ser. "Então, o 
poderoso Son Goku finalmente decidiu sair de sua toca e 



lutar comigo? Cansado de me assistir espancar o seu filho 
inútil até a morte? Vá em frente, manda ver!" 

Com um sorriso aborrecido, Vegeta se teleportou atrás dele, 
dirigindo seu joelho fortemente contra as costas de Garlic. 
O golpe fez o demônio cair de cara no chão, nos pisos de 

pedra do templo. 

"Eu acho que você pegou o Saiyajin errado, seu idiota." 
Vegeta agarrou-o pelos braços por detrás, o restringindo. 

"Eu não estou nem aí para quem é você, mas eu percebi que 
você estava surrando o filho de Kakarotto. Embora seja 
simplesmente fascinante que você e eu tenhamos um 

interesse em comum, eu temo que eu não seja do tipo que 
gosta de dividir." Vegeta puxou, arrancando ambos os 

braços gigantes bem para fora de seus encaixes. Lançando 
para os lados os membros ensangüentados, ele explodiu 
um buraco através do centro das costas de seu inimigo. 

"Que oponente ridículo," ele murmurou. Vegeta começou a 
caminhar casualmente em direção ao chocado Gohan, que 

não estava certo se ficava agradecido ou com medo. 
"Garoto, como você espera desenvolver algum orgulho 

Saiyajin se você não pode nem mesmo derrotar uma peste 
tão fraca como essa?" 

"Ve-Vegeta," Gohan gaguejou. "O que você está fazendo 
aqui?" 

"Pelo visto das coisas, parece que eu estou salvando a sua 
vida. Agora, onde está o seu pai, garoto?" Vegeta parou de 

falar, seus instintos de batalha se ativando enquanto 
agachava e lançava um chute giratório até a explosão de 

energia que ele sentira. O ataque pegou Garlic Jr. no meio 
de seu ataque, arremessando o demônio desajeitado. 
Vegeta ficou surpreso quando ele se virou e viu seu 



oponente. Não somente o buraco nas entranhas de seu 
oponente havia se curado completamente, mas ele tinha 

agora dois novos braços. 

"Então, parece que você sabe como se colocar de volta no 
lugar muito bem. Muito interessante," Vegeta sorriu. 

Garlic ficou furioso com esse novo lutador que estava o 
humilhando tão casualmente. "Muito bem, quem é você? E 

de onde você veio?" 

Vegeta havia estado constantemente cercado por soldados 
que temiam o seu nome; capangas fracos que tremiam 
quando ele passava. Isso havia se tornando ainda mais 
corriqueiro desde sua vitória sobre Freeza e Coola. Era 

revigorante conhecer alguém que ainda não o temia...uma 
perfeita oportunidade para instilar terror em primeira mão. 

"Vamos apenas dizer...que eu sou o guerreiro mais forte 
que o universo já viu. Eu sou o fim de sua vida." 

Perto dali, Gohan ajudou Kuririn a se levantar e os dois 
mancaram até o local aonde Piccolo havia desmaiado. 
"Gohan, eu nunca pensei que diria isso, mas eu estou 

realmente agradecido por Vegeta ter aparecido quando ele 
apareceu," Kuririn disse. "Digo, Garlic é durão, mas não 

tem como ele derrotar um Super Saiyajin!" Gohan assentiu 
enquanto tentava acordar Piccolo. O Namekuseijin, o qual o 

corpo ainda estava desvanecendo para dentro e para fora 
da existência, começou a se recuperar. 

"Que poder é esse que eu estou sentindo? Vegeta?" Piccolo 
murmurou. "Eu não gosto disso." 

Garlic estava gargalhando pelas palavras de Vegeta. "Você? 
O mais poderoso do universo? Pelo visto você nunca ouviu 

falar do Imortal Garlic Jr! Hahaha!" 



"Você diz ser um imortal, eh?" Vegeta riu. "Eu acho que nós 
vamos ter que colocar isso a prova." 

O príncipe projetou-se para fora do chão com sua perna 
esquerda, varrendo para baixo com um poderoso chute de 
direita na cabeça de Garlic. Rapidamente teleportando-se 

para frente da trajetória de seu inimigo, Vegeta girou e 
acertou o demônio nas costas. Enquanto seu oponente 

rodopiava fora de controle em espiral para cima, Vegeta 
acelerou em frente, preparando um golpe martelo duplo 
com seus punhos. O golpe veio diretamente no crânio de 
Garlic, arremessando-o dolorosamente para baixo através 
de todo o templo e em direção ao planeta abaixo. Vegeta 
gargalhou pelo quão deplorável guerreiro esse suposto 
demônio imortal era. Ele não estava verdadeiramente se 
divertindo em lutar contra um oponente tão fraco, mas o 
prospecto de matar um imortal era pelo menos de certa 

forma revigorante. Enquanto aguardava seu adversário se 
recuperar, o príncipe se virou e falou para Gohan. 

“Garoto, diga-me: esse Garlic é o responsável por infectar 
as pessoas desse planeta? O que ele fez para deixar todos 

insanos? E, por falar nisso, como é que você não está 
afetado?” 

Sendo novamente lembrado do que Garlic havia feito aos 
seus amigos, sem mencionar a sua mãe, imediatamente 

enfureceu Gohan. “Isso, Vegeta, isso é tudo culpa dele. Ele 
usou algum tipo de névoa para infectar todo mundo, mas 
eu acho que eu tive sorte o suficiente para não respirá-la. 
Eles vão voltar ao normal se nós derrotarmos Garlic, eu 

acho.” 

Vegeta praguejou. “Então, esse tolo É o responsável por 
destruir a minha nave...e ela,” ele disse bem baixo. 



As palavras dela ainda ecoavam em sua cabeça. Oniya, 
também, era a última sobrevivente de sua raça, todos 

aqueles que ela já havia conhecido assassinados como um 
dos “exemplos” violentos de Freeza. Ela tinha dito ao 

príncipe que ela era grata à ele por vingar não apenas os 
Saiyajins, mas o povo dela também. Gratidão...isso era uma 

emoção pouco familiar para Vegeta de presenciar. Ela, 
também, havia vivido uma vida de servidão e medo 

constante, tendo que lamber as botas daqueles que haviam 
massacrado sua família. “Nós somos ambos sobreviventes, 

meu senhor,” ela havia dito, sorrindo confiantemente. 
Vegeta há tempos havia inspirado obediência temerosa, 

mas admiração não era algo com o qual ele estava 
acostumado. 

Vegeta balançou sua cabeça, enraivecido consigo mesmo 
por permitir-se tal reflexão sentimental. Isso era um campo 

de batalha.  

Piccolo de repente arfou e agarrou seu peito, encolhendo-se 
de dor e recebendo um furioso olhar de Vegeta. “É Kami. 

Ele deve estar sob ataque novamente!” Kuririn tentou 
clarificar. “Vegeta, se você puder apenas dar conta de 

Garlic, nós iremos nos preocupar em fazer todo mundo 
voltar ao normal.” 

“Pfff. Como se eu me preocupasse com suas vidas patéticas. 
Quanto a Garlic, meus motivos são apenas meus, mas eu 

VOU ser o fim dele.” 

Garlic disparou de volta para o campo de batalha, abrindo 
um buraco através da base do templo. Ele tinha sido 

lançado ao redor e ficado ensangüentado, mas seu corpo 
havia mais uma vez se curado. Ele acelerou em direção à 

Vegeta novamente, arrogantemente ostentando sua 
invulnerabilidade. 



“Ainda não está em dor o suficiente, eu vejo?” O príncipe 
cerrou sua mandíbula. “Isso é inaceitável!” 

Garlic subitamente caiu sobre suas costas assim que Vegeta 
dirigiu um calcanhar em sua testa. Ele sentiu seu corpo 
sendo violentamente atacado por uma chuva de socos 

enraivecidos. Cada golpe individualmente era mais dor do 
que ele jamais poderia ter imaginado que seu corpo 

pudesse suportar; mesmo o tormento da zona da morte não 
era nada comparado a isso. Ele sentiu seus ossos se 

estilhaçando e seus órgãos sendo transformados em geléia. 

A força de cada golpe continuou a crescer, inundando seus 
receptores de dor. Vegeta não estava se contendo nem um 

pouco. Ele estava furioso com Garlic por ter destruído a sua 
nave, furioso com Oniya por tê-lo feito se importar com a 

morte dela, e furioso consigo mesmo por se importar, e ele 
derramava sua raiva em cada golpe vicioso conforme sua 

raiva crescia sem controle. Garlic estava em puro tormento, 
além de qualquer coisa que ele jamais havia sonhado ser 

possível, e embora ele não pudesse morrer ele se viu 
desejando pelo alívio da morte. Finalmente, a chuva de 

ataques chegou ao fim no momento em que ele começou a 
perder a consciência. 

“Vegeta é incrível,” Kuririn disse em admiração. “Ele não 
está nem mesmo transformado em Super Saiyajin, e ele está 

dilacerando Garlic!”  

“Não, Kuririn,” Piccolo bufou. “Vegeta não pode derrotá-lo 
dessa forma. Ele vai continuar voltando, até que finalmente 
Garlic vai ficar desesperado o bastante para abrir a Zona da 

Morte novamente. Nós não podemos deixar isso 
acontecer!” 



O desejo por imortalidade ainda haveria de falhar com ele, 
e mesmo enquanto tentava respirar novamente, Garlic Jr. 

podia sentir a magia do dragão unindo a carne de seu corpo 
de volta. Alívio não fora instantâneo, mas ele veio, e o tolo 

bruto ganhou ainda mais falsa confiança junto com isso. 

“Você não percebe que você não poderá nunca me derrotar 
em batalha! Eu posso me curar de qualquer ataque, e 

enquanto isso a Estrela Makyo continua a me tornar mais 
poderoso. Eventualmente eu vou superar até mesmo você!” 

Vegeta ainda estava tremendo de raiva. “A única coisa para 
qual sua imortalidade parece ser boa é permitir que eu 

espanque você quantas vezes eu quiser,” ele expeliu. “E 
pensar que uma vez eu pensei que iria me beneficiar de tais 

poderes sobrenaturais.” 

Ele começou a recuperar o controle, lembrando-se de seu 
desespero momentâneo em Namekusei. Ele teria feito o que 

fosse preciso, feito qualquer sacrifício em sua luta contra 
Freeza. “Somente agora que eu me tornei um Super Saiyajin 

é que eu percebo o quão inapropriado imortalidade seria 
para um verdadeiro guerreiro. Eu conto comigo e nada 
mais. Eu não preciso de muletas e certamente nenhum 

desejo de um conjunto de esferas douradas místicas. Eu sou 
um guerreiro orgulhoso e honrado, e você é apenas uma 

aberração.” 

Garlic Jr. começou a falar, mas Vegeta o silenciou com um 
chute devastador no estômago que o enviou ralando 

através da superfície do templo. “Você é 
inacreditavelmente fraco e patético. Não fosse pelas suas 

habilidades anormais, até mesmo esse nanico meio-Saiyajin 
teria sido capaz de lhe derrotar...facilmente.” 



Vegeta dobrou seus joelhos, liberando energia ao seu redor 
e fazendo o templo tremer. Ele explodiu com um brilho 

dourado, seu cabelo se arrepiando com o poder que fluía 
através dele. Seus olhos pretos preenchidos com uma matiz 

azul-esverdeada e uma aura amarela de Super Saiyajin o 
envolveu. Seu poder era magnífico. 

O bruto azul estava exausto. O espancamento de Vegeta 
havia levado a capacidade de sua regeneração até o limite. 

“O quê é você?” Garlic gritou em terror.  

“Você foi um idiota por revelar que seus poderes estão 
conectados à aquele planeta, Garlic,” Vegeta gritou sobre o 
urro de sua própria energia. “Você realmente achou que eu 
iria simplesmente deixá-lo parado lá em cima, continuando 

a alimentá-lo?” 

O demônio azul começou a tremer quando percebeu sua 
tolice. Elevando-se para o ar, ele se colocou entre Vegeta e a 
Estrela Makyo. Ele ainda tinha uma última esperança, um 

último ás na manga para jogar. “Você é o tolo! Eu vou abrir 
a Zona da Morte e prender você por toda a eternidade!” 

O príncipe sorriu, colocando suas mãos em seu lado direito. 
“Eu acho que não, demônio. Você não tem a menor ideia do 

apocalipse que agora se situa perante a você . Eu vou 
pulverizar você, e eu acho que tenho justamente o ataque 

certo para essa situação.” 

“Gohan, Kuririn, pro chão!” Piccolo gritou. 

“Esse ataque vai obliterar cada átomo em seu corpo, Garlic. 
Não apenas isso, ele vai prosseguir para o espaço e destruir 

a fonte de seu poder! Vamos ver como a sua suposta 
imortalidade se saí contra o meu GARLIC GUN!” 



O Super Saiyajin liberou o raio, um turbilhão púrpura de 
violenta destruição crepitando com eletricidade dourada. O 
tamanho do raio era tão imenso que a cabeça dele poderia 
ter engolido dez ou mais demônios dentro dela. O tosco 

bruto azul estava completamente indefeso. Nunca antes ele 
havia imaginado que um ataque de tamanha magnitude 
fosse possível, o medo em seus olhos revelando que ele 

sabia que tudo estava acabado. 

O dragão, Shenlong, não podia conceder um desejo que 
fosse maior do que os poderes de Kami, mas ele poderia 

prover um tipo de imortalidade. O desejo de Garlic Jr. havia 
garantido que a  alma do demônio jamais deixasse o mundo 
mortal, garantindo que ele nunca pudesse verdadeiramente 
morrer. Pelo fato de sua alma não poder ser enviada para o 
Outro Mundo, seu corpo continuamente se reformava ao 
redor dele após ter tido ferimentos, um efeito colateral do 

poder de imortalidade do dragão. Enquanto alguma porção 
de seu corpo permanecesse intacta, ele seria continuamente 

preenchido com a energia e vitalidade do dragão. 

Infelizmente para o demônio, o Garlic Gun de Vegeta havia 
vaporizado totalmente o seu corpo, mesmo em sua forma 

musculosa. Sem nenhum recipiente sobrando para o poder 
do dragão entrar, Garlic Jr. se foi, sua alma sem corpo 

condenada a vagar pelo cosmos pela eternidade. Com o 
tempo, sua consciência iria desvanecer assim que ele se 

esquecesse do próprio significado da existência. Sua 
sentença fora derradeira solidão, sua inútil imortalidade o 

condenando à não-existência. 

Após obliterar seu corpo, o raio continuou através do 
espaço até colidir com o planeta vermelho no céu, fazendo-

o detonar em um lampejo ofuscante. 

 



 

Kami liberou Água Sagrada com sucesso, revertendo os 
efeitos da Névoa Negra de Garlic Jr. Aborrecido, Yamcha 
começou a sua jornada de volta para o planeta do Senhor 

Kaio; mais seis meses de piadas do deus rotundo eram mais 
do que ele achara que pudesse agüentar. Certamente eles 

iriam o ressuscitar com as esferas da Terra na próxima vez.  

Quando o portador da morte retornou para sua nave, ele 
viu que sua nave estava em maior desordem do que ele 

originalmente havia acreditado. Não somente seus 
aposentos haviam sido demolidos, como também haviam 

danos extensivos no casco da nave, assim como quase falha 
total de energia para os motores. A tripulação havia estado 
tão ocupada tentando limpar que eles nem mesmo haviam 

conseguido cobrir o corpo de seu membro de tripulação 
abatido. 

Um dos terráqueos que havia sido nocauteado por Vegeta – 
a garota de cabelo azul – havia recuperado a consciência. 

Ela estava coberta com graxa por ter se arrastado por 
debaixo da nave, mas ela não parecia se importar. 

“Ei, Vegeta, essa é uma nave bem bacana que você tem 
aqui. A quantidade de detalhes complexos que entraram na 

construção dela são realmente impressionantes!” Bulma 
falou tão casualmente para o príncipe que sua tripulação 

instintivamente abaixou-se para se proteger. “Eu não tenho 
certeza do que temos aqui na Terra em se tratando de 
materiais, o que se compara e tudo mais, mas eu estou 

disposta a apostar que assim que nós movermos essa coisa 
para a minha casa eu vou ser capaz de consertá-la para você 

melhor do que nunca.” 



“Silêncio, mulher! Você acabou de presumir que eu vou 
permitir que VOCÊ...” 

“Ah calado, Vegeta. Você vai precisar de um lugar para 
ficar agora, já que essa coisa não é habitável. Eu tenho 

muito espaço em minha casa para todos, E você pode usar a 
câmara de gravidade em nossa nave para treinar enquanto 

eu conserto a sua.” 

O príncipe dos Saiyajins era raramente do tipo de perder as 
palavras. Nunca ele teria permitido tamanha 

insubordinação passar impune. Mesmo assim, nesse 
momento em particular, ele percebeu que a mulher havia 

praticamente pensado em tudo que ele iria precisar e 
ofereceu para ele. Para sua surpresa, ele estava preso 

gostasse disso ou não.  

“Certo, mulher. Mas se você usar esse tom comigo 
novamente, eu vou...” 

“Ah fica frio aí, Vegeta. Nós vamos ter um churrasco hoje a 
noite, tudo o que você pode comer. Agora, você acha que 
pode carregar aquele nave grande e pesada para minha 
casa sozinho, ou eu devo chamar Gohan e Piccolo para 

ajudar?” 

“O QUÊ? Eu não necessito de assistência alguma, mulher! 
Eu vou-” Vegeta não pôde dizer outra palavra antes da 

mulher irritante o interromper de novo. 

“Ótimo! Bem, deixe-me apenas ativar a minha nave 
cápsula, e nós vamos seguir o nosso caminho. Oh, e alguém 

viu o Yamcha?” 

 



A cerca de setenta parsecs de distância, Goku entrou na 
nave de ataque das Forças Ginyu. Os últimos poucos meses 
de treinamento tinham sido muito divertidos, mas era hora 

de seguir em frente. 

Uma transmissão pega pelos sistemas de comunicação da 
nave havia ordenado que todos os guerreiros disponíveis 
ajudassem a reprimir uma revolta em um sistema recém 
conquistado há uma certa distância. Goku havia ficado 

furioso quando a transmissão afirmou que os habitantes de 
um planeta inteiro seriam executados como um exemplo 

assim que a revolta chegasse ao fim. Embora o sistema fosse 
na direção oposta da Terra, o computador da nave indicou 
que ele poderia chegar até o sistema com um mês de sobra 

antes de ter de se virar e seguir de volta. 

Seus novos amigos acenaram adeus assim que a escotilha se 
fechou e a nave decolou, atravessando a atmosfera em 

segundos. 

 

Dois meses depois... 

Rei Cold sentou-se em seu trono, aturdido. Uma base de 
operações temporária, completa com uma sala do trono que 

passava-se por uma sala de execuções, havia sido 
apressadamente cortada de uma montanha em uma da luas 
gélidas do planeta. A sala fracamente iluminada com suas 
paredes irregulares e inclinadas teriam normalmente um 

efeito calmante sobre o demônio do frio, mas isso não 
estava ajudando. 

Revoltas de escravos eram incomuns; poucos se atreviam a 
resistir quando o preço era a destruição de uma raça inteira. 

A tarefa de executar a população nativa havia apenas o 
entediado. Ele havia recebido notícias de que o Super 



Saiyajin havia de alguma forma retornado – como se fosse 
dos mortos – e assassinou o seu filho Coola. Ainda sim 

ninguém parecia saber para onde o miserável infeliz tinha 
ido. No momento em que ele havia alcançado o campo de 

asteróides aonde a batalha havia sido lutada, a nave do 
Saiyajin já havia desaparecido do setor, não deixando traços 

de seu destino. 

Rei Cold duvidava que esse Vegeta até mesmo soubesse de 
sua existência. Ele não havia feito a sua presença conhecida 
a algum tempo; deixar os seus filhos disputando por seus 

respectivos territórios pelas últimas várias décadas havia os 
mantido de conspirarem para destroná-lo. Agora, com 

ambos mortos e Vegeta longe de ser encontrado, ele havia 
assumido as operações de larga escala do Império, 

começando com os escravos revoltosos em Xylon-38.  

Ele fora subitamente despertado de seus pensamentos por 
gritos e berros do lado de fora de seus aposentos. As 

fundações tremiam assim que pequenos raios de energia 
colidiam contra as paredes. 

O rei saltou sobre seus pés enquanto vários de seus guardas 
corriam para dentro. “É o Saiyajin?” ele exigiu. “Será que 

ele se atreveu de vir até aqui, para me atacar em meu 
próprio domínio?” 

O guarda mais distante moveu-se como se fosse falar, mas 
houve um súbito lampejo de metal e seu corpo fora 

dividido ao meio, cada parte caindo para um lado. Atrás 
dele situava-se o intruso. 

O misterioso jovem era novo e esguio, porém era alto. Seu 
cabelo cor lavanda era longo e caia atrás dele em um rabo 
de cavalo. Ele estava vestido de preto, porém usava uma 
jaqueta azul desbotada com uma insígnia circular branca. 



Sua roupa era surrada e velha, e barba por fazer pontilhava 
a linha de sua boca. Em sua mão direita ele segurava uma 

longa e reluzente espada. 

“Então, você deve ser o Rei Cold. Eu esperei um longo 
tempo para encontrá-lo face a face.” 

 

Nós esperamos que vocês tenham gostado desse capítulo; esse foi 
um dos meus favoritos(juntamente com o 7, 11 e 17). No próximo 
capítulo, vamos descobrir por quê Trunks apareceu aqui e o que 

ele pretende fazer com Rei Cold. Nós não poderíamos ter um 
universo sem Trunks, afinal. Felizmente as linhas temporais em 

Portador da Morte serão muito mais fáceis de serem 
compreendidas do que elas foram na obra original; David planejou 

isso minuciosamente.  

A explicação de como a imortalidade funciona visava expandir um 
conceito que fora referido freqüentemente mas pobremente 

explorado. Pelo fato do dragão ter a habilidade de retornar a alma 
de um indivíduo do Outro Mundo e reconstruir o corpo que ela 

anteriormente ocupava, nós pensamos que o mesmo poder poderia 
ser entendido para um desejo por imortalidade se a alma fosse 

simplesmente impedida de partir. Como mostrado pelo destino de 
Garlic Jr., ter a sua alma permanentemente amarrada ao mundo 
mortal não é necessariamente uma boa coisa. Nós sentimos que 

essa era uma explicação mais compreensível do que algum tipo de 
invulnerabilidade (a qual provavelmente seria além dos poderes do 

dragão de qualquer forma.) Tivesse um super vilão como Freeza 
tido sorte o bastante para ganhar esse tipo de imortalidade, ele 

teria representado um perigo para os próprios deuses. Garlic Jr., 
por outro lado, era praticamente inútil. Um obrigo especial para o 

comentador de DBM Tiencha pela observação sarcástica de 
Vegeta sobre ser capaz de espancar Garlic Jr. durante todo o dia. 



Felizmente, esse capítulo também colocou alguma luz sobre a 
relação entre Vegeta e sua piloto Oniya; Capítulo 19 foi um pouco 
corrido e então nós pensamos que este deveria provavelmente ser 
clarificado. Um obrigado especial para Arcane Hurricane e Ryu 
no Ohi (Roketto) por nos ajudar a contemplar a sua personagem 

um pouco. Nós deveremos ver mais sobre ela mais tarde. 

Para saber mais sobre o planeta com a revolta de escravos que Rei 
Cold estava lidando, Xylon-38, leia as últimas páginas do 

capítulo especial “As herdeiras de Vegetto” em Dragon Ball 
Multiverso. Isso irá prover um pouco do cenário do por quê Cold 

foi necessário. 
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