DEEP SPACE NINE - DS9 - 1a. Temporada - 1993

EMISSARY, PART 1 - (O Emissário, Parte 1)
Produção: 1x01/03.01.1993/#001
Data Estelar: 46379.1
O Comandante Benjamin Sisko é o imediato de uma nave na batalha de Wolf 359,
e estão tentando rechaçar uma ataque de um cubo borg.
Mas o cubo é comandado por Locutus (Capitão Picard após ter sido assimilado).
Eles são derrotados e a esposa de Benjamin morre em conseqüência, deixando-o
sozinho para criar o filho.
Sisko resolve então se estabelecer no gigantesco estaleiro de naves estelares de
Marte.
Mas a Frota resolve enviá-lo para uma missão em Bajor, um planeta que está
saindo de uma guerra contra os cardassianos e pede proteção e ajuda da Federação.
Sisko e seu filho Jake chegam a Deep Space Nine, mas não são bem recebidos
por Kira a 1º oficial à bordo da estação.
Curiosidades: Este é o piloto da Série, cujas referências são os episódios da Nova
Geração "O melhor de dois mundos" da 3ª temporada, "O hospedeiro" da 4ª temporada,
"Alferes Ro" da 5ª temporada, e "Cadeia de comando" da 6ª temporada.
EMISSARY, PART 2 - (O Emissário, Parte 2)
Produção: 1x02/03.01.1993/#002
Data Estelar: 46392.7
Sisko após lidar com vários problemas à bordo, reencontra um velho amigo, e
ganha alguns pontos com Kira.
Começa a ser chamado de Emissário após ser comparado ao enviado de uma
antiga profecia, quando descobre a primeira Fenda Espacial estável, pelo fato de ser
artificial.
Ele estabelece relações com os seres que a criaram, 'Os Profetas', e descobre que
eles são seres atemporais.
O achado atrai os cardassianos que ameaçam a estação espacial com um ataque.
Mas Sisko consegue sair a tempo de evitar o pior, e estabelece que a área
envolvendo a fenda é parte de Bajor e portanto área de proteção da Federação.
Curiosidades: O termo científico do inglês "wormhole" significa, ao pé da letra,
'buraco de verme'.
Mas os tradutores preferiram chamá-lo de 'Fenda Espacial',
PAST PROLOGUE - (Prólogo do Passado)
Produção: 1x03/10.01.1993/#003
Data Estelar: <Desconhecida>
Um encontro com um ex-membro da Resistência Bajoriana, faz a Major Kira Neris,
rever suas posições em relação ao que ela considera ser seus verdadeiros deveres para
com o povo de Bajor. Ela fica dividida entre a sua nova missão com a Frota Estelar, ou a
amizade e o afeto que sente pelo seu companheiro do tempo de guerrilha. Mas
infelizmente, a pessoa que se apresenta, agora, como seu fiel amigo, na verdade esconde
terríveis intenções, que podem trazer a morte e destruição aos verdadeiros inocentes.

A MAN ALONE - (O Homem Só)
Produção: 1x04/17.01.1993/#004
Data Estelar: 46421.5
Um homem é encontrado assassinado em uma holosuíte de Quark, de forma que
aparentemente ninguém mais poderia fazê-lo, exceto Odo.
Mais tarde se descobre que Odo é um antigo inimigo da vítima.
Todos acreditam na inocência de Odo, mas tudo indica que ele era o único a ter
tido contato com o morto.
Contudo, estranhamente a vítima vinha tendo, nos seus últimos dias, um
comportamento muito incomum e isto poderá ser uma pista importante.
BABEL – (Babel)
Produção: 1x05/24.01.1993/#005
Data Estelar: 46423.7
Sobrecarregado de trabalho, o Chefe Miles O'Brien está lidando com tecnologia
cardassiana, e portanto, arcaica e ineficiente.
Os equipamentos consertados voltam a apresentar defeito, e em meio a um reparo,
ele acidentalmente ativa um mecanismo oculto.
Logo depois O'Bien e vários membros da tripulação começam a apresentar
sintomas de forma epidêmica, de uma doença que interfere nos centros da fala, e faz as
pessoas dizerem coisas sem sentido.
Quem não for tratado a tempo poderá morrer.
Mas o vírus é uma arma biológica criada por um cientista bajoriano que já morreu a
muito tempo.
CAPTIVE PURSUIT - (Caça e Caçador)
Produção: 1x06/31.01.1993/#006
Data Estelar: <Desconhecida>
Finalmente o primeiro contato.
Uma nave atravessa a fenda espacial, oriunda do misterioso Quadrante Gama.
Os procedimentos padrões de 'Primeiro Contato' são suspensos ao se perceber
que a nave com um misterioso ser, que se autodenomina Tosk, está com problemas
técnicos.
Após o acoplamento O'Brien faz contato com o ser e descobre que ele, na verdade
parece estar em fuga, mas nunca revela nada.
Logo em seguida uma outra nave surge através da fenda, mas sem aviso ou
contato, invadem o Promenade, causando vários conflitos.
Aparentemente possuidores de uma tecnologia superior, eles logo localizam Tosk
preso em uma cela.
Só então a tripulação da Estação descobre que Tosk é uma espécie de seres
artificialmente gerados para serem objeto de caça esportiva inteligente.

Q-LESS - (O Lance de Q)
Produção: 1x07/07.02.1993/#007
Data Estelar: 46531.2
Uma nave cargueira retorna do Quadrante Gama, com uma ilustre passageira,
ninguém menos do que Vash.
Após sua aventura com "Q", ela descobre a nave do Quadrante Alfa e chega a
DS9, onde pretende leiloar vários achados arqueológicos, e entre eles uma estranha jóia.
Mas por onde ela anda, ocorrem estranhas falhas de energia, tudo parece estar
ligado à estranha jóia.
Pouco tempo depois a própria estação começa a ter terríveis falhas energéticas e
começa a ser atraída para a fenda espacial, sob o risco de destruição de DS9.
"Q" aparece em busca de sua paixão, Vash, e tenta alertá-la da imprudência que
ela está cometendo ao tentar lidar com coisas que ela não compreende.
DAX – (Dax)
Produção: 1x08/14.02.1993/#008
Data Estelar: 46910.1
Dax está enfrentando uma situação peculiar para os seres de sua espécie.
Um dos seus hospedeiros é acusado de ter assassinado um homem.
E Jadzia agora pretende assumir toda a culpa pelo ato de seu antigo hospedeiro.
Mas Sisko descobre que há muito mais por trás do que Jadzia Dax quer
demonstrar.
Ele desconfia que Dax é inocente, assim como o seu hospedeiro de então.
Mas não querem revelar toda a profundidade dos fatos por uma questão de
preservar a honra e a dignidade dos envolvidos.
Mas Jadzia Dax deve pagar com a morte pelo que é acusada.
THE PASSENGER - (O Passageiro)
Produção: 1x09/22.02.1993/#009
Data Estelar: <Desconhecida>
A Major Kira e o Doutor Bashir estão retornando para Deep Space Nine.
Durante a viagem eles atendem a um chamado de emergência. Mas ao chegar à
nave eles descobrem que um terrível acidente aconteceu e só restam vivas duas
pessoas.
Ao prestar atendimento, uma delas morre.
Pouco depois eles descobrem que o morto é um criminoso perseguido pela galáxia
toda, e sua captora, a sobrevivente, é uma perseguidora implacável e à beira de uma
paranóia.
Mas coisas estranhas começam a ocorrer à bordo de DS9 e a policial desconfia
que o morto conseguiu se manter vivo através do corpo de outra pessoa.

MOVE ALONG HOME - (Vá Para Casa)
Produção: 1x10/14.03.1993/#010
Data Estelar: <Desconhecida>
Um grupo de alienígenas chega ao Quadrante Alfa, originários do Quadrante
Gama.
Ao se preparar para recebê-los com toda a formalidade de um primeiro contato, a
tripulação da estação é surpreendida, os alienígenas não estão interessados em
conversa, tudo o que eles querem é ir ao cassino do Quark e jogar.
Mas Quark logo nota que estes estranhos têm sorte, e manda que os 'crupies'
roubem nas máquinas.
Percebendo a armação de Quark eles se vingam obrigando Quark a entrar num
estranho tipo de jogo, onde os peões são seres vivos, Sisko, Dax, Kira e Bashir, e eles
devem lutar pela vida.
THE NAGUS - (O Grande Nagus)
Produção: 1x11/21.03.1993/#011
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark recebe uma visita inesperada de Zek 'O Nagus'.
Quark logo se desespera com isto, porque O Nagus, é como se fosse o rei dos
ferengis, e isto dá lhe poderes para desapropriar qualquer negócio que ele acredite ser
vantajoso.
Mas Zek surpreende Quark ao propor-lhe que seja o próximo Nagus.
Mas logo em seguida Zek é assassinado e Quark passa a ser o próprio Nagus.
Mas parece que agora Quark deverá ser a próxima vítima.
VORTEX - (O Vórtice)
Produção: 1x12/18.04.1993/#012
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark está fechando negócios de compra de mercadorias de origem suspeita, de
gêmeos miradorns, quando um homem originário do Quadrante Gama, entra na sala e
tenta roubar a mercadoria.
Um dos gêmeos dispara sua arma, mas o assaltante foi mais rápido e mata o
miradorn.
Odo que estava disfarçado como um copo, imediatamente prende a todos.
Mas o gêmeo restante quer vingança e não descansará enquanto não matar o
assassino de seu irmão.
Enquanto isto o Croden, mostra a Odo um estranho objeto, que diz ser feito pelos
transmorfos oriundos do Quadrante Gama, e que se Odo permitir o levará até lá.
Sisko determina a Odo que faça a deportagem do assassino, mas eles são
atacados pela nave miradorn dentro de uma nebulosa repleta de gás altamente volátil.

BATTLE LINES - (Frentes de Batalha)
Produção: 1x13/25.04.1993/#013
Data Estelar: <Desconhecida>
Kai Opaka visita pela primeira vez Deep Space Nine, e resolve dar uma volta
através da 'morada dos profetas', que é como ela chama a fenda espacial, e dá uma
esticada até o Quadrante Gama.
Ao começarem a retornar, eles recebem um chamado e vão investigar.
Ao se aproximar da lua de um planeta estranho, eles são atacados por satélites e
caem.
Kai morre do acidente, e eles se encontram com um grupo de pessoas vivendo em
cavernas e em situação precária.
Logo descobrem que existem dois grupos, e que são rivais entre si, eles lutam a
séculos, mas não morrem, pois a cada vez que um é mortalmente ferido, vírus
especialmente produzidos os revivem.
Kai Opaka, pouco depois, aparece viva novamente, mas ela não poderá jamais
deixar o planeta, ou morreria.
THE STORYTELLER - (O Contador de Histórias)
Produção: 1x14/02.05.1993/#014
Data Estelar: 46729.1
O Dr. Julian Bashir e o Chefe Miles O'Brien estão de partida para Bajor, para tratar
do líder espiritual de uma vila.
Mas ao chegar eles são surpreendidos.
O Sirak, líder espiritual da vila, os diz que cinco noites por ano, um ser da floresta
os ataca, e ele utiliza a força do povo para rechaçar a ameaça.
Mas ele está velho, e agora O'Brien é o novo escolhido para liderar a comunidade.
Na Estação, Sisko está servindo como mediador de dois povos em disputa por
terra.
Um dos líderes envolvidos na disputa é uma garota de 15 anos, irredutível em suas
posições.
PROGRESS – (Progresso)
Produção: 1x15/09.05.1993/#015
Data Estelar: 46844.3
Kira tem a missão de evitar que os três colonos de uma lua que está prestes a ser
transformada numa gigantesca usina energética, venha a morrer devido ao
envenenamento da atmosfera.
Mas os colonos são teimosos e recusam-se a abandonar o que eles construíram
com suas próprias mãos.
Em DS9 Jake e Nog formaram uma empresa de compra, venda e trocas de
mercadorias e estão aprendendo como tirar partido de boas oportunidades, e justamente
quando já pensavam que não tinham chegado a lugar nenhum, descobrem que tiraram a
sorte grande.

IF WISHES WERE HORSES - (Nas Asas da Imaginação)
Produção: 1x16/16.05.1993/#016
Data Estelar: 46853.2
Chefe O'Brien está contando a história de fadas de Rumpelstiltskin, quando
surpreendentemente, o próprio duende aparece em meio ao quarto de Molly.
Mas na estação todos estão tendo os seus desejos realizados.
Sisko encontra-se com seu maior ídolo do Basebol, Bashir tem uma noite de sexo
com uma sósia de Jadzia, Quark tem a companhia das mulheres mais bonitas que já
conheceu, enquanto que todos os apostadores estão ganhando constantemente no seu
cassino.
Mas os desejos na realidade são as formas que uma espécie alienígena encontrou
de estabelecer comunicação com os habitantes do Quadrante Alfa.
THE FORSAKEN - (Intruso de Estimação)
Produção: 1x17/23.05.1993/#017
Data Estelar: 46925.1
Chefe O'Brien vem tendo inúmeros problemas com os computadores de
configuração cardassiana de DS9.
Uma nave surge através da fenda espacial.
Após escaneada, descobre-se que apesar de sofisticados sistemas de
computadores, não existe vida orgânica à bordo.
Então eles acessam os bancos de dados da nave e fazem o download das
informações armazenadas.
Misteriosamente os computadores da Estação começam a operar à perfeição.
Mas ao mesmo tempo coisas estranhas começam a ocorrer com vários circuitos e
equipamentos de DS9.
Odo fica preso no elevador com a embaixatriz Lwaxana Troi, enquanto O'Brien
brinca de animalzinho de estimação com um novo habitante do sistema de computação
de DS9.
DRAMATIS PERSONAE - (Luta Pelo Poder)
Produção: 1x18/30.05.1993/#018
Data Estelar: 46922.3
Uma nave klingon surge através da fenda espacial.
O pessoal da Estação tenta entrar em contato, mas eles apenas conseguem
descobrir que há um único passageiro vivo e que ele está tendo problemas.
Ao ser teleportado, o klingon não resiste e morre.
Logo a seguir todos começam a agir de forma estranha, e começam a dar
importância a eventos aparentemente fúteis.
Disputas pelo poder surgem à bordo, e eles acreditam que a única forma de
resolver as disputas é com a morte.
DUET – (Dueto)
Produção: 1x19/13.06.1993/#019
Data Estelar: <Desconhecida>
Um passageiro acometido de uma doença rara chega à Estação, e Kira vai ao seu
encontro, descobrindo que o paciente é, na verdade, um criminoso de guerra cardassiano,
que manteve centenas de prisioneiros em um campo, enquanto os torturava e matava.
Mas estranhas pistas começam a surgir ao longo das investigações.
Kira descobre que o prisioneiro, na verdade é um bom cardassiano que espera que
o seu povo pague pelo que fez.
Por isso ele se prestou a um papel tão martirizante.

IN THE HANDS OF THE PROPHETS - (Nas Mãos dos Profetas)
Produção: 1x20/20.06.1993/#020
Data Estelar: <Desconhecida>
Keiko O'Brien, está dando aula quando Vedek Winn, uma líder religiosa ortodoxa,
com possibilidades de se tornar a nova Kai, entra na escola e começa a criticar os
métodos de Keiko, acusando-a de blasfêmia.
A situação na Estação fica ainda mais séria quando uma bomba explode na escola.
Paralelamente o chefe O'Brien está investigando a estranha morte de um alferes.
Sisko vai a Bajor para falar com Vedek Bareil, um líder também muito cotado para
ser Kai, a quem Sisko pede ajuda.
A solução da morte do alferes é também o que salva a vida de Vedek Bareil de um
atentado em DS9.

