DEEP SPACE NINE - DS9 - 3a. Temporada - 1994 / 1995

THE SEARCH, PART 1 [2] - (A Busca, Parte 1)
Produção: 3x01/26.09.1994/#047
Data Estelar: 48213.1
Com a chegada da Defiant à estação, Sisko e Cia. partem em uma missão ao
quadrante Gama para contatar os Fundadores do Dominion, o que acaba levando a um
encontro com os Jem'Hadars, do qual escapam apenas Odo e Kira.
Os dois acabam descobrindo, em uma cena final de cair o queixo, o planeta
habitado pela raça de Odo.

THE SEARCH, PART 2 [3] - (A Busca, Parte 2)
Produção: 3x02/03.10.1994/#048
Data Estelar: 48213.1
Enquanto Odo tenta achar as suas "raízes familiares", no planeta errante dos
Fundadores no quadrante Gama, Sisko e cia. presenciam negociações (feitas a toque de
caixa) entre a Federação e o Dominion que literalmente entregam o sistema Bajoriano de
bandeja à potência do quadrante Gama.
A partir deste episódio, Ben Sisko passa a considerar verdadeiramente a estação
como o seu lar.

THE HOUSE OF QUARK - (A Casa de Quark)
Produção: 3x03/10.10.1994/#049
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark mata por acidente um Klingon bêbado e herda a "casa" do Klingon e a sua
esposa (de nome Grilka).
Após ajudar a Klingon a resolver uma disputa com uma "casa" rival, Quark recebe
o "divórcio" e os dois permanecem amigos.
O episódio consegue fazer a interação entre Klingons e Ferengis sem ferir as duas
culturas.
Participação de Gowron, Chanceler do Império Klingon.

EQUILIBRIUM - (Equilíbrio)
Produção: 3x04/17.10.1994/#050
Data Estelar: <Desconhecida>
Um desequilíbrio entre o hospedeiro e simbionte coloca Jadzia a beira da morte.
Alucinações da Trill apontam para memórias suprimidas de um outro hospedeiro
(até então desconhecido) e para um segredo guardado a "sete chaves" da população Trill.
Curiosidades: O mundo natal Trill é visitado pela primeira e única vez neste
episódio.

SECOND SKIN - (Segunda Pele)
Produção: 3x05/24.10.1994/#051
Data Estelar: <Desconhecida>
Kira é raptada pela Ordem Obsidiana (o serviço secreto Cardassiano) e acorda
com as feições de uma Cardassiana.
A Ordem quer convencer Kira que de fato ela é uma agente Cardassiana que
sofreu uma profunda transformação física e lavagem cerebral para trabalhar em Bajor nos
tempos da ocupação.
Kira fica na casa do pai de tal agente, um importante Cardassiano de nome
Ghemor.
THE ABANDONED - (Abandonado)
Produção: 3x06/31.10.1994/#052
Data Estelar: <Desconhecida>
Odo encontra um bebê Jem'Hadar em uns destroços comprados por Quark.
Rapidamente o bebê cresce e quer dar vazão à sua natureza guerreira.
Odo decide tentar ensinar o Jem'Hadar a lidar com seus instintos como uma
maneira dele próprio lidar com o fato de ser um dos Fundadores do Dominion.
CIVIL DEFENSE - (Defesa Civil)
Produção: 3x07/07.11.1994/#053
Data Estelar: <Desconhecida>
Um antigo programa do computador da estação, dos tempos da ocupação, é
reativado por engano, confundindo a nova tripulação com trabalhadores Bajorianos em
fuga.
Um radiante Dukat chega à estação, querendo "mundos e fundos" para liberar o
computador.
Aí o feitiço vira contra o feiticeiro e o computador acaba por considerar Dukat um
traidor.
Daí todos têm de se juntar para resolver o problema.
MERIDIAN - (Meridian)
Produção: 3x08/14.11.1994/#054
Data Estelar: 48423.2
Sisko e cia. encontram um planeta que vai e volta de nosso Universo,
permanecendo um breve espaço de tempo aqui e uma literal eternidade em "outro lugar".
Dax se apaixona perdidamente por um nativo, decide jogar tudo pro alto e arruma
um meio de voltar com o seu amado e o seu planeta para este "tal lugar".
DEFIANT - (Defiant)
Produção: 3x09/21.11.1994/#055
Data Estelar: 48467.3
O tenente Thomas Riker (uma duplicata exata do primeiro oficial da Enterprise que
foi criada por um acidente de transporte no episódio "Second Chances", da sexta
temporada da Nova Geração), se passando pelo comandante William Riker, rouba a USS
Defiant como parte de uma missão dos Maquis.
Sisko e Dukat devem novamente se unir, para evitar que tal missão acabe levando
a uma guerra entre os seus dois governos.

FASCINATION - (Fascinação)
Produção: 3x10/28.11.1994/#056
Data Estelar: <Desconhecida>
A embaixadora Lwaxana Troi visita a estação, para estar com Odo durante o
festival de gratidão Bajoriano.
Ela começa a ter problemas com suas habilidades telepáticas, fazendo todos os
personagens ficarem apaixonados por alguém.
PAST TENSE, PART 1 - (Passado Imperfeito, Parte 1)
Produção: 3x11/02.01.1995/#057
Data Estelar: 48481.2
A caminho de uma reunião no comando da Frota Estelar na Terra, Sisko, Bashir e
Dax sofrem um acidente de transporte que os coloca na São Francisco de 2024, em um
dos períodos mais negros da história dos Estados Unidos e da Terra.
Nesta época, doentes, desempregados e sem-teto são amontoados pelo governo
em verdadeiros campos de concentração urbanos e sujeitos a condições desumanas.
Sisko e Bashir vão parar em um destes "santuários", poucos dias antes de uma
rebelião dos "detentos" que tomaram a administração e fizeram os funcionários de reféns.
PAST TENSE, PART 2 - (Passado Imperfeito, Parte 2)
Produção: 3x12/09.01.1995/#058
Data Estelar: 48481.2
Segundo a história a rebelião terminou em tragédia quando a Guarda Nacional
invadiu o local, com a perda de centenas de vidas.
Entretanto as ações de um "detento", Gabriel Bell, que não permitiu a morte de
nenhum dos reféns, sensibilizaram o país e o mundo, levando ao banimento dos
"santuários" e a uma total reforma social.
Entretanto, em uma reviravolta do destino, Bell acaba sendo morto e Sisko decide
tomar o seu lugar, apesar de os registros históricos indicarem que Bell não sobrevive ao
confronto.
LIFE SUPPORT - (Suporte de Vida)
Produção: 3x13/30.01.1995/#059
Data Estelar: 48498.4
Um acidente em uma nave auxiliar fere mortalmente o vedek Bareil poucos dias
antes da assinatura de um importante tratado entre os Bajorianos e os Cardassianos, ato
que pode não se oficializar sem a participação efetiva de Bareil.
O doutor Bashir realiza um virtual milagre que permite a sobrevida da líder
religiosa, porém com inúmeras seqüelas.
HEART OF STONE - (Coração de Pedra)
Produção: 3x14/06.02.1995/#060
Data Estelar: 48521.5
Enquanto estava procurando por um membro dos Maquis em um planeta ermo,
Kira se vê aprisionada em uma estrutura cristalina que ameaça envolvê-la por completo e
levá-la a morte.
Odo tem que achar um meio de libertar a major antes que seja tarde demais.
Neste episódio também o Ferengi Nog (sobrinho de Quark e filho de Rom) decide
ser o primeiro de sua espécie a entrar na Academia da Frota Estelar.

DESTINY - (Destino)
Produção: 3x15/13.02.1995/#061
Data Estelar: 48543.2
Nas vésperas da primeira missão científica conjunta Bajoriana-Cardassiana, um
vedek procura Sisko e conta sobre uma antiga profecia que, segundo a interpretação
dele, aponta para a possível destruição da Fenda Espacial (o "Templo Celestial" segundo
os Bajorianos) no curso de tal missão.
Inicialmente cético Sisko acaba tendo que refletir sobre a sua condição de
Emissário dos Profetas, à medida que mais e mais evidências apontam para a realização
de tal profecia.
Curiosidade: Participação de Tracy Scoggins, a capitão Lockley de "Babylon 5",
como uma das cientistas Cardassianas.
PROPHET MOTIVE - (A Bênção dos Profetas)
Produção: 3x16/20.02.1995/#062
Data Estelar: <Desconhecida>
O Grande Nagus Zek tem uma experiência com os Profetas, que o transformam em
um ser mais esclarecido.
Este novo Zek está decidido a reformar toda a sociedade Ferengi, transformando-a
em uma mais generosa e bondosa.
Quark fica horrorizado e acaba por convencer os Profetas a desfazer o ocorrido
com o Grande Nagus e as cópias das Regras de Aquisição rescritas por Zek são todas
destruídas.
VISIONARY - (Visionário)
Produção: 3x17/27.02.1995/#063
Data Estelar: <Desconhecida>
Uma história envolvendo paradoxos temporais, O'Brien visita, ao longo do episódio,
por breves períodos de tempo, diferentes possíveis realidades algumas horas no futuro,
vislumbrando acontecimentos que ajudam a resolver uma complexa situação de tensão
política envolvendo Klingons, Romulanos e a destruição da Estação DS9.
DISTANT VOICES - (Vozes Distantes)
Produção: 3x18/10.04.1995/#064
Data Estelar: <Desconhecida>
Bashir sofre um ataque telepático e entra em coma em uma situação terminal.
O único modo de se salvar é confrontar a si próprio nos confins de sua mente
utilizando diferentes facetas de sua personalidade, as quais tomam a forma de seus
colegas de tripulação.
Curiosidades: Este Episódio ganhador do prêmio Emmy de maquiagem.
THROUGH THE LOOKING GLASS - (Do Outro Lado do Espelho)
Produção: 3x19/17.04.1995/#065
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko tem de tomar o lugar da sua falecida contraparte do "universo do Espelho"
para tentar convencer a Jennifer Sisko daquele universo (que é também esposa de sua
falecida contraparte e uma cientista conceituada) a se unir aos rebeldes terráqueos.
No caminho ele tem de demonstrar um grande jogo de cintura e "oferecer serviços
de alcova" às contrapartes de Jadzia e Kira.
Curiosidades: Participação especial de Tim Russ como o Mirror-Tuvok.

IMPROBABLE CAUSE [1] - (Causa Improvável)
Produção: 3x20/24.04.1995/#066
Data Estelar: <Desconhecida>
Uma investigação de Odo sobre um atentado contra a vida de Garak acaba por
revelar uma verdadeira teia de intriga política, que acaba conduzindo o comissário e o
"alfaiate" a bordo de uma Frota conjunta dos serviços secretos Tal Shiar (Romulanos) e
Ordem Obsidiana (Cardassianos), sob o comando do antigo mentor de Garak, Enabran
Tain.
Sua missão, destruir o planeta natal dos Fundadores do Dominion no quadrante
Gama.
THE DIE IS CAST [2] - (A Sorte Está Lançada)
Produção: 3x21/01.05.1995/#067
Data Estelar: <Desconhecida>
A Frota de ataque encontra o planeta natal dos Fundadores, mas na verdade cai
numa armadilha montada pelos próprios fundadores.
Neste episódio é apresentado o primeiro combate entre Frotas de naves da história
de Jornada e transforma o Dominion em um inimigo muito mais temível.
EXPLORERS - (Exploradores)
Produção: 3x22/08.05.1995/#068
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko constrói uma réplica de uma antiga "nave solar" Bajoriana com o intuito de
provar que os Bajorianos conseguiram chegar a Cardassia, 800 anos atrás.
Levando Jake na aventura.
Em uma trama secundária, O'Brien e Bashir terminam bêbados e cantando o
clássico "Jerusalem" em uma cena absolutamente antológica.
FAMILY BUSINESS - (Negócios de Família)
Produção: 3x23/15.05.1995/#069
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark é levado ao planeta natal dos Ferengis (que aparece pela primeira vez em
Jornada) para responder a acusações feitas contra sua mãe, tais como obter lucros e usar
roupas, ambas proibidas pelas leis Ferengis.
Após muita confusão e para ficar de bem com o "Leão" Ferengi, Ishka acaba
confessando os seus "crimes" e devolvendo os seus lucros.
Neste episódio Ben Sisko conhece a sua futura esposa, a capitã Yates.
SHAKAAR - (Shakaar)
Produção: 3x24/22.05.1995/#070
Data Estelar: <Desconhecida>
A pedido de Kai Winn (recém-nomeada líder do governo provisório em virtude da
morte do líder anterior), Kira tem que retornar à sua província natal em Bajor e convencer
os seus antigos companheiros (dos tempos da resistência Bajoriana) a devolver
equipamento agrícola do governo para que este possa ser colocado para uso comunitário.
FACETS - (Faces)
Produção: 3x25/12.06.1995/#071
Data Estelar: 48959.1
Jadzia realiza o seu Zhian'tara, um ritual Trill que permite que ela possa interagir
com os hospedeiros anteriores (do simbionte Dax), revividos nos corpos de seus vários
amigos.

THE ADVERSARY - (O Adversário)
Produção: 3x26/19.06.1995/#072
Data Estelar: 48962.5
O comandante Sisko é promovido a capitão e durante a cerimônia é procurado por
um embaixador da Federação que comunica que ele deve partir imediatamente em
missão para investigar um possível golpe de Estado no governo de uma raça não-aliada
com a qual a Federação já guerreou no passado.
Entretanto tudo não passa de uma manobra do Dominion para provocar uma nova
guerra entre a Federação e os Tzenkethi, usando a Defiant como seu instrumento.

