DEEP SPACE NINE - DS9 - 2a. Temporada - 1993/1994
THE HOMECOMING [1] - (A Volta Para Casa)
Produção: 2x01/26.09.1993/#021
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark recebe, de uma capitã de um cargueiro, um brinco bajoriano, pertencente a
alguém que está preso em Cardassia 4.
Quark o entrega a Kira que reconhece como sendo de Li Nalas, um líder da
resistência bajoriana que poderia reunificar Bajor sob uma única bandeira.
Sisko, sensível ao problema envia Kira e O'Brien para Cardassia 4, numa missão
de resgate.
Eles se deparam com um campo de prisioneiros de guerra, e resgatam seus
ocupantes.
Mas o até então desaparecido líder, não quer ser líder.
Após uma tentativa de fuga para o Quadrante Gama, Sisko o convence de que ele
deve tentar ajudar o seu povo.
Agora Li Nalas foi designado pelo governo bajoriano, como o novo oficial de ligação
em DS9, e Kira foi mandada de volta a Bajor.
Curiosidades: Este episódio inicia o que chamamos de "Arco de Episódios", vários
episódios seqüenciais sobre um mesmo tema.
A Série Deep Space 9 utilizou de vários Arcos ao longo das temporadas.
THE CIRCLE [2] - (O Círculo)
Produção: 2x02/03.10.1993/#022
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko está tendo problemas com o Ministro Jaro, sobre a transferência de Kira.
Kira é convidada a passar um tempo no mosteiro de Vedek Bareil, onde ela
conhece o terceiro orbe, Kira e Bareil estão apaixonados.
Jaro e Vedek Winn estão armando um acordo de benefício mútuo.
Sisko descobre que os militares estão apoiando 'O Círculo'. Kira é raptada pelos
extremistas, e descobre que Jaro é o líder dos guerrilheiros.
Quark diz a Odo que as armas que os guerrilheiros estão comprando estão para
ser entregues.
Odo descobre que elas são de origem cardassiana, que quer ver a Federação
expulsa do sistema bajoriano.
Sisko resgata Kira e recebe ordens de abandonar DS9.
THE SIEGE [3] - (O Cerco)
Produção: 2x03/10.10.1993/#023
Data Estelar: <Desconhecida>
Em busca de enviar as provas do envolvimento dos cardassianos na revolução
iniciada pelo 'O Círculo', Dax e Kira partem para uma lua e utilizam um caça espacial para
chegar a Bajor, e ao conselho.
As tropas leais ao ministro Jaro chegam à DS9 e a encontram abandonada,
enquanto a tripulação que ficou para trás se esconde nos dutos de energia, e vão
sabotando como podem todo o avanço dos bajorianos. Kira e Dax são derrubadas, mas
Vedek Bareil consegue salvá-las e as leva sob disfarce ao conselho onde elas conseguem
abrir uma investigação, encerrando assim toda a ação do golpe revolucionário.
Li Nalas é morto em um ato heróico para salvar a vida de Sisko.

INVASIVE PROCEDURES - (A Invasão)
Produção: 2x04/17.10.1993/#024
Data Estelar: 47182.1
Durante uma tempestade de plasma a estação é abandonada, permanecendo à
bordo apenas alguns oficiais.
Quark faz um acordo que permite que klingons renegados invadam a estação
armados.
O contratante deles foi um candidato a tornar-se hospedeiro de Dax, mas ele
perdeu para Jadzia.
Agora ele quer roubar Dax e depois fugir para o Quadrante Gama.
Mas Bashir, o herói do dia, inicia a retomada da estação e depois retorna o
simbionte a Jadzia.
CARDASSIANS - (Cardassianos)
Produção: 2x05/24.10.1993/#025
Data Estelar: 47177.2
Um garoto cardassiano, órfão abandonado pelos cardassianos em Bajor, é criado
por um pai adotivo bajoriano, e aprende a odiar os cardassianos e o que fizeram a Bajor.
Ao morder a mão de Garak, ele se torna famoso, e Gul Dukat quer que ele retorne
ao pai verdadeiro em Cardassia.
Mas resta saber quem tem o direito sobre a criança.
Sisko descobre que a criança foi abandonada propositalmente por Dukat.
Desta forma Sisko resolve a favor do pai verdadeiro, para que a justiça seja feita.
MELORA - (Melora)
Produção: 2x06/31.10.1993/#026
Data Estelar: 47229.1
Melora é uma alienígena de um planeta com uma gravidade muito baixa, o povo
dela está habituado a flutuar livremente pelos ambientes, em locais de força gravitacional
1, vários cuidados devem ser tomados para que eles possam se locomover.
Bashir descobre uma forma de torná-la apta a viver em mundos de gravidade 1,
mas ela não poderá retornar ao que era.
Quark encontra um alienígena que está disposto a uma vingança de morte contra
ele, por ter sido denunciado às autoridades policiais e ter ficado preso por oito anos.
RULES OF ACQUISITION - (Regras de Aquisição)
Produção: 2x07/07.11.1993/#027
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark conhece Pel, um ferengi muito esperto, e com grande tino para política e
lucros.
E logo estão associados e tratando de ganhar muitos latinuns.
Mas logo Zek, o Nagus, chega a DS9 com uma proposta que fará Quark
inimaginavelmente rico e poderoso.
Algo nas declarações de Zek, faz Pel suspeitar de que existem outros interesses
por trás da proposta do Nagus.
Pel, na verdade, é uma fêmea, disfarçada de macho, e isto é um grande crime para
os ferengis, e quem se associa a uma mulher nos negócios, é cúmplice, mesmo que não
saiba a verdade.

NECESSARY EVIL - (Mal Necessário)
Produção: 2x08/14.11.1993/#028
Data Estelar: 47282.5
Quark é contratado para recuperar uma caixa misteriosa em uma antiga loja de
produtos químicos, do tempo da ocupação cardassiana.
O dono da loja foi assassinado na época, e desde então esta caixa ficou escondida
por trás das paredes do lugar.
A viúva do químico diz que a caixa tem apenas valor sentimental.
Não resistindo, Quark olha o seu conteúdo e descobre uma lista com oito nomes
bajorianos, e, por isso, sofre um atentado que o deixa entre a vida e a morte.
Em busca de solucionar o caso, Odo se recorda do assassinato então ocorrido, em
que a principal suspeita era Kira, mas que ele a inocentou no processo.

SECOND SIGHT - (Segunda Vista)
Produção: 2x09/21.11.1993/#029
Data Estelar: 47329.4
Sisko conhece uma linda mulher, mas ela vive desaparecendo.
Um cientista terra-formador está à bordo da Estação, e convida todos a um jantar
em sua nave.
Para a surpresa de Sisko, a mulher do cientista é a sua misteriosa paixão.
Contudo, ela parece não o conhecer.
Em uma viagem a um sistema estelar morto, em que o cientista espera fazer com
que a estrela do planeta renasça, Sisko se depara com a sua misteriosa amante.
Ele e Dax resolvidos a dar um fim ao mistério descobrem que na verdade, o que
Sisko vê é uma projeção da mente da mulher do cientista, e quando ela faz isto corre o
risco de morte.
Para ela tudo não passa de um sonho, e nada do que acontece ela consegue
lembrar.

SANCTUARY - (Santuário)
Produção: 2x10/28.11.1993/#030
Data Estelar: 47391.2
Uma nave surge através da 'Fenda Espacial' trazendo um grupo de pessoas cuja
língua nem o tradutor universal consegue decifrar com facilidade.
Mas aos poucos se descobre que eles fogem do Dominion, e procuram um lendário
planeta, terra natal de sua espécie.
Eles são três milhões de agricultores e acreditam que o lendário planeta é Bajor.
Mas os bajorianos não compartilham suas crenças e acreditam que eles podem se
tornar um peso para a economia bajoriana ainda não recuperada da ocupação
cardassiana.
Curiosidades: Primeira menção ao Dominion.
Rozahn é interpretada por Kitty Swink, esposa de Armin Shimerman (Quark)
e Tumak é interpretado por Andrew Koenig, filho de Walter Koenig (Chekov).

RIVALS - (Rivais)
Produção: 2x11/02.01.94031
Data Estelar: <Desconhecida>
Um el-auriano, chega a DS9, e começa a competir com Quark, na sua capacidade
de trapacear, mas acaba preso por denúncias de suas vítimas.
Na prisão ele conhece um velho que afirma que suas desgraças se deram por falta
de sorte, e mostra uma máquina que diz quando há sorte ou azar, e morre a seguir.
De posse da máquina do homem, o trapaceiro resolve utilizá-la como uma espécie
de roleta, e abre um cassino, competindo novamente com Quark.
Bashir e O'Brien, estão tendo suas diferenças confrontadas por causa de um jogo
chamado raquetebol.
Curiosidades: Martus Mazur é o segundo el-auriano a surgir em Jornada nas
Estrelas, a primeira foi Guinan e o terceiro é o Dr. Tolian Soran no filme Star Trek:
Generations.

THE ALTERNATE - (Volta às Origens)
Produção: 2x12/09.01.1994/#032
Data Estelar: 47391.7
Odo reencontra o Dr. Mora Pol, o cientista que o educou.
O Dr. Mora pede que Odo interceda por ele junto a Sisko, para que ele possa usar
um 'explorador' para fazer pesquisas no Quadrante Gama, sobre a origem de Odo.
Ao pousar em um planeta eles se deparam com as ruínas de uma antiga
civilização, e uma substância que pode ser uma forma de vida semelhante a Odo.
Mas um tremor de terra ocorre e todos acabam intoxicados por um gás venenoso.
Odo salva a todos.
A nova forma de vida é alimentada e mantida em contenção.
Mas ela foge, destrói o laboratório e começa a atacar pessoas.
O Dr. Mora, contudo, acredita que na verdade Odo é quem está cometendo estes
ataques.

ARMAGEDDON GAME - (Jogo de Armagedon)
Produção: 2x13/30.01.1994/#033
Data Estelar: 47529.4
Bashir e O'Brien estão colaborando com a destruição de uma arma genética que
destrói o DNA de quem é atingido, desenvolvida por uma espécie que viveu em guerra por
séculos.
Agora, em paz, eles querem inutilizar as armas e apagar todos os dados que
existem, para que ninguém saiba como construir.
Por fim eles decidem eliminar a todos os que detém o conhecimento, isto inclui
Bashir e O'Brien.
Contudo, ambos conseguem fugir, e ficam escondidos em uma lua do planeta.
Enquanto isto a Federação é informada da morte de ambos e um vídeo falso é
mostrado, com as cenas do acidente que provocou as suas mortes.
Mas Keiko O'Brien descobre que o vídeo é falso.

WHISPERS - (Sussurros)
Produção: 2x14/06.02.1994/#034
Data Estelar: 47581.2
Miles O'Brien está lidando com uma situação inusitada, todos à bordo da DS9
estão agindo de forma estranha, com sussurros e conspirações.
Sua filha e mulher são as mais estranhas de todos.
Ele começa a suspeitar de que esteja havendo uma invasão alienígena.
Tentando resolver o problema ele parte em direção a um planeta no Quadrante
Gama, o ponto até então onde tudo tinha aparentemente sido normal.
Mas ao chegar ele descobre que ele não é O'Brien, mas um replicante.
PARADISE - (Paraíso)
Produção: 2x15/13.02.1994/#035
Data Estelar: 47573.1
Sisko e O'Brien ficam presos em um mundo onde nenhum sistema eletrônico
funciona.
Eles se deparam com uma colônia de humanos que ficaram encalhados a vários
anos neste planeta.
Eles devem lutar duramente para sobreviver contra as adversidades, e
desenvolvem toda uma nova cultura baseada em técnicas primitivas e um sistema social
construído em cima da confiança e dependência mútua.
Na realidade eles construíram um paraíso social.
Mas quando Sisko tenta ultrapassar a interferência e alcançar a nave, ele acaba
preso num caixote como punição.
Por fim eles descobrem que a interferência é artificial, preparada pela líder da
colônia e seu filho.
SHADOWPLAY - (Jogo de Sombras)
Produção: 2x16/20.02.1994/#036
Data Estelar: 47603.3
Odo e Jadzia-Dax, em um 'explorador', estão passando próximo a um sistema
solar, quando os instrumentos captam partículas 'omicrom', indicando uma tecnologia
muito avançada.
Mas ao chegarem ao planeta, eles se deparam com um vila de pessoas simples, e
que estão lidando com um mistério: vinte e duas pessoas já desapareceram sem deixar
rastros.
Após algumas investigações Dax e Odo percebem que estão lidando com pessoas
holográficas, mas estas pessoas não sabem disto, e ficam surpresas.
O problema dos desaparecimentos é um mal funcionamento do computador.
Dax conserta o aparelho e todos os desaparecidos retornam.
PLAYING GOD - (Brincando de Deus)
Produção: 2x17/27.02.1994/#037
Data Estelar: <Desconhecida>
Um tril está chegando à DS9 para ser iniciado por Jadzia-Dax.
Em uma viagem ao Quadrante Gama, eles acabam se chocando com uma protomatéria, que acaba dando origem a um proto-universo, em miniatura.
Dax acha que o mini-universo já pode ter inclusive vida inteligente, e eles precisam
saber o que fazer com ele, se ficar aonde está destrói a DS9 e o sistema bajoriano.
Então eles resolvem levá-lo aonde foi encontrado, mas para isto terão que
atravessar a fenda espacial e pode ser muito perigoso.

PROFIT AND LOSS - (Perdas e Ganhos)
Produção: 2x18/20.03.1994/#038
Data Estelar: <Desconhecida>
Uma nave trazendo um grupo de cardassianos, entre eles uma interessante fêmea,
chega à DS9 com sérios problemas, vitimados por ataques de phaisers cardassianos.
A fêmea é um antigo amor de Quark, que faz de tudo para tê-la de volta.
Garak informa a Cardassia que um grupo de terroristas está em DS9.
E os cardassianos negociam com Bajor a troca dos terroristas por presos políticos.
Sisko os prende, mas Odo os liberta, temendo por suas vidas.

BLOOD OATH - (Juramento de Sangue)
Produção: 2x19/27.03.1994/#039
Data Estelar: <Desconhecida>
Alguns velhos klingons chegam à DS9 e se reúnem com Dax.
Eles fizeram um juramento de sangue a muitas décadas atrás.
Um sanguinário klingon albino assassinou o primogênito de cada um deles e eles
querem se vingar, como foi jurado.
Dax irá acompanhá-lo, pois deve honrar o juramento feito por Curzon.
Eles se dirigem ao local em que supostamente deverão encontrar o albino.
Contudo, ao chegarem encontram forte sistemas de defesa, e Jadzia elabora um
plano de ataque que dá resultado, deixando o albino e seus guardas frente-a-frente com
Dax e o trio de guerreiros klingons.

THE MAQUIS, PART 1 - (Os Maquis, Parte 1)
Produção: 2x20/24.04.1994/#040
Data Estelar: <Desconhecida>
Uma nave de carga cardassiana está preparando-se para partir das docas de DS9.
Um homem disfarçado de membro da Frota Estelar sabota a nave, que explode ao
partir.
As investigações levam à descoberta de um movimento rebelde dos colonos da
Federação em território cardassiano, que se autodenominaram 'maquis'.
Vários membros da Frota Estelar e da Federação começam a fazer parte do
movimento, entre eles estão uma bela vulcana e um Almirante.
THE MAQUIS, PART 2 - (Os Maquis, Parte 2)
Produção: 2x21/01.05.1994/#041
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko tenta resgatar Gul Dukat que está refém dos maquis.
E consegue localizar o planeta que é usado como esconderijo.
Ele prende os rebeldes menos um, que deverá enviar um recado ao restante dos
rebeldes.
Os maquis compraram uma grande quantidade de armamento e as colônias
cardassianas também, mas Dukat revela a rota das armas destinadas às colônias
cardassianas.
E Sisko entra em combate com os maquis, para prevenir uma guerra em larga
escala.

THE WIRE - (Verdades e Mentiras)
Produção: 2x22/08.05.1994/#042
Data Estelar: <Desconhecida>
Garak está começando a exibir estranhos sinais de uma doença, e se recusa a ser
tratado por Bashir, que descobre um implante neural em Garak.
Junto com Odo eles descobrem que Garak fez uma encomenda a Quark de uma
tecnologia altamente secreta.
Garak começa a contar história de horror, bravura, comprimento do dever e
covardia.
A cada nova história a anterior é desmentida, e mais horror se impõe.
Garak revela, também, que o implante é usado para ajudar um soldado a resistir a
interrogatórios, fazendo o organismo liberar massivas quantidades de endorfinas.
Mas para suportar o exílio, Garak, faz uso indiscriminado do implante, tornando-se
viciado em endorfina.

CROSSOVER - (Espelho, Espelho Meu)
Produção: 2x23/15.05.1994/#043
Data Estelar: 47879.2
Kira e Bashir estão retornando do Quadrante Gama, quando um problema os leva
ao universo paralelo descoberto pelo Capitão Kirk e Spock.
Eles encontram seus duplos, e uma situação muito diferente da existente no nosso
universo, onde a Terra se tornando pacífica acaba sendo dominada pela aliança klingoncardassiana-bajorIana.
Kira está no comando de Terak-Nor e eles ainda não descobriram a fenda espacial.
Garak é o oficial representante de Cardassia, O'Brien é um técnico escravizado, e
Sisko é o amante de Kira.
Curiosidades: História baseada no episódio da Série Original "O espelho", da 2ª
temporada, consistindo no primeiro de um total de cinco episódios sobre o Universo
espelho em DS9.

THE COLLABORATOR - (O Colaborador)
Produção: 2x24/22.05.1994/#044
Data Estelar: <Desconhecida>
A disputa entre Vedek Winn e Vedek Bareil, está na reta final de suas campanhas
para Kai.
Winn se utiliza de todas as armas para melhorar suas chances.
A chegada de um ex-colaborador cardassiano, em DS9, produz alguns
acontecimentos que lançam um sombra na imagem de Bareil.
Kira investiga e desconfia que Bareil provocou a morte de um grupo de resistência,
durante a Ocupação.
Bareil retira-se da campanha, e Winn se torna Kai, por fim Kira descobre que
Bareil estava protegendo a imagem de Kai Opaka, ela foi a pessoa que passou as
informações aos cardassianos, e como conseqüência a morte de seu próprio filho, mas
tudo o que ocorreu foi por um bem maior.

TRIBUNAL - (Tribunal)
Produção: 2x25/05.06.1994/#045
Data Estelar: 47944.2
O'Brien e Keiko estão saindo de férias, ele se encontra com Boone, um veterano
das guerras cardassianas.
Assim que o explorador do casal se afasta da DS9 uma nave de patrulha
cardassiana os intercepta e O'Brien é detido.
Em seguida ele é 'processado', e lhe informam que ele cometeu um crime, e já está
sentenciado à pena de morte.
Mas ninguém tem a menor noção de que crime Miles é acusado.
A justiça cardassiana fará um julgamento apenas para esclarecer quais foram os
métodos utilizados para apurar o criminoso e estabelecer a culpa.
Mas os maquis resolvem dar uma ajuda a O'Brien e graças a eles, Sisko consegue
desmascarar uma trama cardassiana que visava subverter a opinião pública contra a
Federação.
THE JEM'HADAR [1] - (Os Jem'Hadar)
Produção: 2x26/12.06.1994/#046
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko sentindo necessidade de passar algum tempo com Jake, o leva para uma
exploração do quadrante Gama.
Jake diz a seu pai que Nog está precisando de ajuda num projeto de ciências, e
que a exploração seria bom para ele também.
Quark vendo nisto uma oportunidade de negócios se convida para o passeio.
Quando estão começando a conhecer o local do acampamento, uma mulher
aparece em fuga, rapidamente protegidos por sistemas de invisibilidade chegam os
jem'hadares.
Mais tarde Sisko descobre que eles são o exército do Dominion, e com a ajuda de
Quark e da mulher, chamada Eris, eles fogem.
Jake e Nog pegam o explorador e tentam fugir para DS9, mas uma nave jem'hadar
atravessa a fenda espacial e dá um ultimato à Federação, e informa que Sisko ficará
preso para sempre com eles, como um aviso, e que muitas colônias oriundas da
Federação já foram destruídas.
A USS Odyssey, uma nave classe Galaxy, e mais dois exploradores seguem em
uma missão de resgate.
Eles entram em combate e salvam Sisko e os demais.
Mas por fim uma nave jem'hadar colide com a Odyssey e a destrói levando consigo
as mais de 2000 vidas de tripulantes e civis de uma nave estelar da classe Galaxy.
Quark percebe que Eris é uma trapaceira, e Sisko diz que ela será interrogada
como espiã, mas ela simplesmente se transporta para um destino desconhecido.
Curiosidades: Início oficial dos conflitos entre a Federação e o Dominion.

