TOS - 2a. Temporada - 1967 / 1968
CATSPAW
(O Dia das Bruxas)
Produção: 2x07/27.10.1967/#30
Classificação: **
Data Estelar: 3018.2
A Enterprise é ameaçada por uma dupla de conquistadores alienígenas, que utiliza um
poderoso dispositivo para instalar o terror entre suas vítimas.
METAMORPHOSIS
(Metamorfose)
Produção: 2x09/10.11.1967/#31
Classificação: **½
Data Estelar: <Desconhecida>
O Capitão Kirk e suas tripulação encontra o lendário cientista Dr. Zefram Cochrane, que
se acreditava estar morto há muito tempo, mantido vivo por mais de um século por uma
entidade alienígena sem forma física definida.
Curiosidades: Este episódio é base do filme "Star Trek VIII: Primeiro Contato".
FRIDAY'S CHILD
(O Herdeiro)
Produção: 2x11/01.12.1967/#32
Classificação: ***
Data Estelar: 3497.2
O Capitão Kirk, Spock e o Dr. McCoy chegam a um planeta alienígena para negociar um
tratado de mineração, mas devem proteger a viúva grávida do líder do planeta,
assassinado em uma súbita tentativa de golpe, e a Enterprise se encontra face-a-face
com uma Nave de Guerra Klingon em órbita.
WHO MOURNS FOR ADONAIS?
(Lamento por Adônis)
Produção: 2x02/22.09.1967/#33
Classificação: **½
Data Estelar: 3468.1
A tripulação é capturada por um ser poderoso que se manifesta na forma do deus grego
Adônis, e exige que a tripulação o adore.
AMOK TIME
(Tempo de Loucura)
Produção: 2x01/15.09.1967/#34
Classificação: ***½
Data Estelar: 3372.7
Spock se torna vítima do ritual Vulcano de acasalamento, o Pon-Far, e tem que viajar para
seu planeta natal para terminar seu sofrimento, em uma luta até a morte com o Capitão
Kirk.
Curiosidades: Segunda menção às características físicas superiores de Spock, sua força
superior. Este é o primeiro episódio a explorar as características da cultura vulcana.

THE DOOMSDAY MACHINE
(Máquina da Destruição)
Produção: 2x06/20.10.1967/#35
Classificação: ***½
Data Estelar: 4202.9
A Enterprise se depara com um antigo dispositivo destruidor de planetas que entrou em
nossa Galáxia, e um chefe instável da Federação tenta usar a nave para detê-lo.
WOLF IN THE FOLD
(Um Lobo Entre os Cordeiros)
Produção: 2x14/22.12.1967/#36
Classificação: ***
Data Estelar: 3614.9
Múltiplos assassinatos levam a uma investigação pela tripulação da Enterprise, com todas
as evidências apontando para Scotty como o possível perpetrador.
THE CHANGELING
(Nômade)
Produção: 2x03/29.09.1967/#37
Classificação: ***
Data Estelar: 3451.9
A Enterprise encontra uma sonda terrestre de 200 anos de idade, que se acredita ser
responsável pela destruição de todo um sistema estrelar, e a traz para bordo da nave.
Curiosidades: 12 anos depois esta história inspirou o filme "Star Trek: O Filme".
THE APPLE
(A Maçã)
Produção: 2x05/13.10.1967/#38
Classificação: **½
Data Estelar: 3715.0
A tripulação encontra um mundo aparentemente pacífico, controlado por um supercomputador, onde o ambiente demonstra ser mortal.
MIRROR, MIRROR
(O Espelho)
Produção: 2x04/06.10.1967/#39
Classificação: ***½
Data Estelar: <Desconhecida>
Um acidente de transporte envia o Capitão Kirk, Scott, Uhura e o Dr. McCoy para uma
dimensão alternativa, onde uma tripulação inescrupulosa avança em atos de assassinato,
e a Enterprise está preparada para destruir um planeta.
Curiosidades: Primeiro episódio sobre o Universo Espelho, que voltará a ser explorado
nas Séries Deep Space Nine e Enterprise.
THE DEADLY YEARS
(Os Anos Mortais)
Produção: 2x12/08.12.1967/#40
Classificação: **½

Data Estelar: 3478.2
A tripulação da Enterprise se depara com uma doença que causa um rápido
envelhecimento, incapacitando o pessoal de comando, deixando a nave vulnerável a um
ataque Romulano.
I, MUDD
(Eu, Mudd)
Produção: 2x08/03.11.1967/#41
Classificação: ***
Data Estelar: 4513.3
A tripulação encontra o vilão Harry Mudd em um planeta desconhecido, onde um grupo de
andróides satisfaz todos os seus desejos.
THE TROUBLE WITH TRIBBLES
(Problemas aos Pingos)
Produção: 2x15/29.12.1967/#42
Classificação: ***½
Data Estelar: 4523.3
A tripulação da Enterprise chegam a uma estação espacial para defendê-la de um
possível ataque Klingon, mas descobre que o grande perigo pode vir de uma massa de
criaturas dóceis e peludas.
Curiosidades: Este episódio serviu de inspiração ao episódio de Deep Space 9, "Troubles
and Tribbles-Actions", e é continuado no episódio da Série Animada "Mais pingos, mais
problemas".
BREAD AND CIRCUSES
(Pão e Circo)
Produção: 2x25/15.03.1968/#43
Classificação: ***
Data Estelar: 4040.7
O Capitão Kirk, Spock e o Dr. McCoy são capturados por uma civilização de aparência
medieval enquanto investigam a destruição de uma nave da Federação, e são forçados a
lutar em uma arena de gladiadores, diante de um sistema de entretenimento televisivo
local.
JOURNEY TO BABEL
(A Caminho de Babel)
Produção: 2x10/17.11.1967/#44
Classificação: ***½
Data Estelar: 3842.3
A Enterprise transporta um grupo de diplomatas da Federação para uma conferência de
paz, inclusive Sarek, o pai de Spock, que é mortalmente ferido, forçando o Primeiro-Oficial
Vulcano a pesar a importância de seu dever.
A PRIVATE LITTLE WAR
(Um Guerra Particular)
Produção: 2x19/02.02.1968/#45
Classificação: **½
Data Estelar: 4211.4
O Capitão Kirk retorna a um primitivo e pacífico planeta que ele visitara antes, apenas
para descobrir que os Klingons armaram uma tribo em conflito com a de amigos seus.

THE GAMESTERS OF TRISKELION
(Os Senhores de Triskelion)
Produção: 2x16/05.01.1968/#46
Classificação: **½
Data Estelar: 3211.7
O Capitão Kirk é forçado a lutar com um grupo de prisioneiros alienígenas em uma arena,
enquanto trabalha para os libertar, incluindo membros de sua tripulação.
OBSESSION
(Obsessão)
Produção: 2x13/15.12.1967/#47
Classificação: ***
Data Estelar: 3619.2
O Capitão Kirk desobedece ordens para perseguir uma criatura-nuvem sugadora de
sangue, que ele acredita ser responsável pela morte de metade de sua tripulação 11 anos
atrás.
THE IMMUNITY SYNDROME
(Síndrome da Imunidade)
Produção: 2x18/19.01.1968/#48
Classificação: ***
Data Estelar: 4307.1
A Enterprise encontra uma ameba espacial gigante, que se acredita ser responsável pela
destruição de uma nave da Federação e de todo um sistema estelar, forçando o Capitão
Kirk a escolher entre Spock e o Dr. McCoy para uma missão suicida.
A PIECE OF THE ACTION
(Um Pedaço da Ação)
Produção: 2x17/12.01.1968/#49
Classificação: ***½
Data Estelar: 4598.0
A tripulação encontra uma civilização que se modelou baseada em gângsteres da Terra
da década de 1920, e o Capitão Kirk e Spock precisam encontrar uma maneira para
acabar com a constante violência existente no planeta.
BY ANY OTHER NAME
(Por Qualquer Outro Nome)
Produção: 2x22/23.02.1968/#50
Classificação: **½
Data Estelar: 4657.5
A Enterprise é seqüestrada por um grupo de exploradores de outra Galáxia, que planeja
usar a nave em sua longa viajem de volta para casa e que transforma muitos tripulantes
em blocos minerais.
RETURN TO TOMORROW
(Retorno ao Amanhã)
Produção: 2x20/09.02.1968/#51
Classificação: ***
Data Estelar: 4768.3
A Enterprise apanha um grupo de alienígenas sem forma física que assumem o controle
de três tripulantes, e não estão dispostos a deixar os corpos roubados.

PATTERNS OF FORCE
(Padrões de Força)
Produção: 2x21/16.02.1968/#52
Classificação: **½
Data Estelar: 2534.0
A Enterprise investiga o desaparecimento de um historiador da Federação, e a tripulação
descobre que o mundo em que ele está se baseou na imagem opressiva do Nazismo
Alemão.
THE ULTIMATE COMPUTER
(O Computador Definitivo)
Produção: 2x24/08.03.1968/#53
Classificação: ***
Data Estelar: 4729.4
A Enterprise é escolhida como a nave de teste para um novo e altamente avançado
computador, que toma o controle da nave e cria um cenário mortal de jogos de guerra.
THE OMEGA GLORY
(A Glória de Ômega)
Produção: 2x23/01.03.1968/#54
Classificação: **½
Data Estelar: <Desconhecida>
O Capitão Kirk e Spock se encontram no meio de uma guerra civil, perpetuada por um
velho capitão da Federação.
ASSIGNMENT: EARTH
(Missão: Terra)
Produção: 2x26/29.03.1968/#55
Classificação: ***
Data Estelar: <Desconhecida>
A Enterprise retorna no tempo, para a Terra do século 20, e encontra um homem de um
planeta alienígena que tenta manipular a história Humana, afirmando estar impedindo a
destruição da Terra.
Curiosidades: Este episódio que seria o pré-piloto para a nova série de Gene
Roddenberry "Earth: Final Conflict".

