DEEP SPACE NINE - DS9 - 4a. Temporada - 1995 / 1996

THE WAY OF THE WARRIOR, PART 1 - (O Caminho do Guerreiro, Parte 1)
Produção: 4x01/02.10.1995/#073
Data Estelar: 49011.4
Com a crescente paranóia Klingon com relação ao Dominion, uma enorme força
tarefa Imperial estaciona em DS9, apesar do seu comandante, general Martok, se negar a
dizer ao capitão Sisko, onde irão atacar.
Preocupado, Sisko recruta o comandante Worf para que ele possa usar todos os
seus contatos remanescentes com os do seu povo para tentar descobrir algo.
O filho de Mogh vislumbra finalmente então, que as instabilidades políticas e o
recente fechamento das fronteiras de Cardassia apontam, segundo os Klingons, para uma
infiltração dos Fundadores naquele governo, algo que o chanceler Gowron não pode
permitir.
THE WAY OF THE WARRIOR, PART 2 - (O Caminho do Guerreiro, Parte 2)
Produção: 4x02/09.10.1995/#074
Data Estelar: 49011.4
Cardassia enfrenta os seus próprios problemas em meio a um golpe de estado
civil.
A Federação condena formalmente a invasão de Cardassia pelos Klingons,
suspendendo anos de boas relações diplomáticas entre os dois povos.
Sisko realiza um miraculoso salvamento do corpo governante Cardassiano que se
refugia em DS9.
As forças de Gowron atacam e a estação, armada até os dentes para enfrentar um
ataque do Dominion, resiste bravamente, mesmo a várias tropas de abordagem Klingon.
Com tamanha resistência e os reforços Federados mais próximos, Gowron bate em
retirada, apesar de não libertar os territórios já anexados em sua campanha.
Worf vitima de uma espécie de crise existencial desde a destruição da USS
Enterprise - D e agora novamente mal visto no Império por ter se voltado contra a decisão
de Gowron de atacar Cardassia e depois DS9, decide ficar na estação a pedido de Sisko.

THE VISITOR - (O Visitante)
Produção: 4x03/09.10.1995/#075
Data Estelar: <Desconhecida>
O episódio apresenta, no futuro, o "velho Jake Sisko" contando, em sua casa em
Louisiana, a história de sua vida a uma jovem aspirante a escritora, de nome Melanie.
"Jake" lembra de como, no presente do episódio, ele perdeu o seu pai, que
literalmente desapareceu em um acidente na Engenharia da Defiant, enquanto a nave
estava na vizinhança da Fenda Espacial.
Porém, com o passar dos anos, Ben reaparecia brevemente para seu filho, de
tempos em tempos, não importando se Jake estivesse em DS9, na terra ou em outro
lugar.
Curiosidades: Considerados por muitos o melhor episódio de toda Série DS9 e um
dos melhores de toda Jornada nas Estrelas.

HIPPOCRATIC OATH - (Juramento de Hipócrates)
Produção: 4x04/16.10.1995/#076
Data Estelar: 49066.5
Bashir e O'Brien são capturados e obrigados a trabalhar numa forma de libertar da
dependência do Ketracel White a tropa do Jem'Hadar Goran'Agar, que naturalmente se
livrou de tal dependência naquele planeta do Quadrante Gama.
Bashir fica tão impressionado pela conduta de Goran'Agar, livre do White, que
passa a trabalhar com afinco em uma cura, que ele agora acredita que possa significar
um golpe decisivo no Dominion.
O'Brien não acredita nisto e se recusa a ajudar, obrigando Bashir a ordenar que o
chefe o ajude.
Em última instância, o Engenheiro desobedece e destrói o trabalho do médico,
selando o destino de Goran'Agar.
Ele manda os dois Federados partirem o quanto antes e permanece no planeta,
para matar um a um os seus soldados de uma maneira honrada.
Antes que a falta do White os leve a loucura e a uma morte horrível.
INDISCRETION - (Indiscrição)
Produção: 4x05/23.10.1995/#077
Data Estelar: <Desconhecida>
Kira e Dukat se unem para investigar uma há muito tempo desaparecida nave
Cardassiana de prisioneiros Bajorianos.
Kira tem um interesse pessoal no caso, e não é a única, pois Dukat acaba
revelando que uma filha sua bastarda e mestiça Bajoriana e Cardassiana de nome Tora
Zyial estava a bordo do transporte e tudo indica que esteja agora em uma mina Breen,
bem próxima.
A major acaba convencendo Dukat a não matar a jovem (que seria sua única
chance de preservar a honra pessoal de volta à terra natal) e ajuda Dukat a resgatar Zyial.
Dukat acaba decidindo levá-la para casa, aconteça o que acontecer.
REJOINED - (Reassociação)
Produção: 4x06/30.10.1995/#078
Data Estelar: 49195.5
Uma cientista Trill, doutora Lenara Kahn, vem a bordo da estação para testar uma
nova teoria sobre a formação de Fendas Espaciais artificiais.
Dax e Kahn já foram casados, ou melhor, Torias Dax e Linale Kahn já foram
casados, tendo Torias deixado Linale, viúva.
Os dois simbiontes se encontram de novo depois de tanto tempo e eles ainda se
amam, só que a sociedade Trill observa um tabu que impede a "reassociação", ou seja,
retomar relações intimas deste tipo.
STARSHIP DOWN - (Primeiro Comando)
Produção: 4x07/06.11.1995/#079
Data Estelar: 49263.5
A USS Defiant visita o Quadrante Gama para renegociar um acordo de comércio
(intermediado pelos Ferengis) entre os Karemma (ver Episódio "Regras de Aquisição" da
segunda temporada) e a Federação.
Obviamente o Dominion não está feliz com isto e manda uma patrulha Jem'Hadar.
O ataque inicial deixa a Defiant seriamente avariada em órbita e no interior da
atmosfera de uma gigante gasosa.

LITTLE GREEN MEN - (Homenzinhos Verdes)
Produção: 4x08/13.11.1995/#080
Data Estelar: <Desconhecida>
Finalmente, Jornada nas Estrelas ofereceu a sua própria versão dos "eventos" de
1947, em Roswell no Novo México.
Os "alienígenas que caíram na Terra" naquele tempo e lugar foram na realidade os
nossos velhos conhecidos Ferengis Rom, Nog e Quark.
Rumando para a Terra para levar Nog para o seu primeiro dia na Academia da
Frota Estelar, eles são vítimas de sabotagem, lançados acidentalmente no passado e
presos para exames pelo exército Americano.
THE SWORD OF KAHLESS - (A Espada de Kahless)
Produção: 4x09/20.11.1995/#081
Data Estelar: <Desconhecida>
Mais de mil anos atrás, o mundo natal Klingon foi pilhado e muito dos seus mais
preciosos tesouros foram levados.
Entre eles o Bat'leth de Kahless, a arma pessoal do seu mais reverenciado
guerreiro.
Reza a lenda que tal artefato será achado um dia e que o seu possuidor então trará
a união para o Império.
O Klingon Kor (ver "Errand Of Mercy" da Série Clássica e "Blood Oath" da segunda
temporada de DS9) descobre uma pista do paradeiro da relíquia e recruta Dax e Worf
(cuja ajuda pode trazer dividendos políticos para a Federação e para Worf) em uma
expedição que segue a bordo de um explorador.
Eles conseguem encontrar o Bat'leth com certa facilidade em uma escavação
Vulcana, mas Toral Duras (ver "Redemption" de A Nova Geração) tem outros planos para
o objeto e os persegue no subterrâneo do local e interfere em seu transporte e em suas
comunicações para evitar que fujam.
OUR MAN BASHIR - (Bashir, Agente Secreto)
Produção: 4x10/27.11.1995/#082
Data Estelar: <Desconhecida>
Pouco depois de Bashir encontrar Garak bisbilhotando em uma sessão privada do
seu holoprograma de "James Bond", os dois se assustam ao descobrir que (devido a um
bizarro acidente de transporte) a maior parte da tripulação tem os seus padrões de
transporte agora literalmente "incorporados" aos personagens do programa.
Bashir não pode simplesmente desligar a holosuite (cujos protocolos de segurança
se encontram obviamente desabilitados) com o risco de perder todos os seus
companheiros.
HOMEFRONT [1] -(Paraíso Ameaçado)
Produção: 4x11/01.01.1996/#083
Data Estelar: <Desconhecida>
Um ataque à bomba é perpetrado por um transmorfo na Terra.
O antigo mentor de Ben Sisko, almirante Leyton, o chama de volta a sede da Frota
Estelar e o nomeia responsável pela segurança do planeta, com função primária de tornar
mais eficientes as medidas de detecção de transmorfos em todo o globo.
O capitão trabalha pesado com Odo com este objetivo enquanto passa seu tempo
livre com Jake e seu pai Joseph Sisko no restaurante da família em Nova Orleans.
Nog também costuma aparecer no restaurante e diz a Sisko que, apesar de estar
se saindo bem na Academia, ainda tem alguns problemas de integração e está de olho
em uma vaga em um esquadrão de elite denominado de "Red Squad".

PARADISE LOST [2] - (Paraíso Perdido)
Produção: 4x12/08.01.1996/#084
Data Estelar: <Desconhecida>
A ameaça de um ataque dos Jem'Hadar a Terra se mostra uma ameaça muito mais
próxima.
Foi o almirante Leyton que planejou o apagão mundial (e uma conspiração
incluindo os detalhes que apontavam para um ataque do Dominion) de forma a conseguir
a declaração de um estado de emergência na Terra e conseguir impor as medidas que ele
julgava corretas para preparar o planeta para uma possível invasão.
Um golpe de estado na Terra está próximo.
Enquanto Sisko pensa em como lidar com Leyton ele se espanta ao encontrar o
chefe O'Brien na Terra, só para em seguida reconhecê-lo como um Fundador, que diz ao
capitão que existem somente quatro deles na Terra neste momento e estes quatro foram
suficientes para provocar tamanha crise e também que o medo que os humanos sentem
será a sua ruína.

CROSSFIRE - (O Guarda-Costas)
Produção: 4x13/29.01.1996/#085
Data Estelar: <Desconhecida>
O primeiro ministro Shakaar vem à estação para discutir detalhes da entrada de
Bajor na Federação (o que acaba não se desenvolvendo no episódio).
Uma suspeita de assassinato transforma Odo em seu guarda-costas e coloca o
comissário no meio de uma crescente atração entre Kira e Shakaar.
O comissário passa por todas as possíveis situações constrangedoras nesta
posição: é perguntado por Shakaar sobre as possibilidades dele ter algo com a major,
ouve Kira falar sobre o ex-colega da resistência se tornando "algo mais" e chega a passar
uma noite a porta do quarto em que tal união é consumada.

RETURN TO GRACE - (Retorno à Gloria)
Produção: 4x14/05.02.1996/#086
Data Estelar: <Desconhecida>
Como resultado de ter voltado a Cardassia com Zyial e a ter assumido como filha,
Dukat caiu em desgraça, lhe restando apenas o comando de um velho cargueiro caindo
aos pedaços.
É Dukat que transporta a major Kira Nerys para uma conferência envolvendo
Bajorianos, Cardassianos e Aliados.
O local do encontro é encontrado destruído.
Responsáveis: os Klingons!.
O Cardassiano e a Bajoriana se vêem novamente trabalhando com um objetivo em
comum e graças à brutalidade do primeiro e a engenhosidade da segunda conseguem
tomar a ave de rapina responsável pelo ataque (com direito a um truque de transporte
bem similar ao usado por Kirk em "Jornada Nas Estrelas III: À Procura De Spock").
Kira consegue convencer Dukat a deixar Zyial com ela na estação, segura,
enquanto ele luta com os Klingons em sua nave solitária.

SONS OF MOGH - (Os Filhos de Mogh)
Produção: 4x15/12.02.1996/#087
Data Estelar: 49556.2
Devido à decisão de Worf de não se aliar a Gowron, o chanceler Klingon retalia
colocando a casa de Mogh e todos os seus membros em completa desgraça.
Sem lugar no Império, Kurn, irmão de Worf, vem à estação para que o mais velho
da família possa lhe oferecer uma morte ritual com honra (uma vez que o suicídio não é
uma opção para um Klingon).
Worf assim o faz, mas Dax percebe o que está acontecendo a tempo e um
transporte de emergência para a enfermaria salva Kurn.

BAR ASSOCIATION - (Uma Greve no Quark's)
Produção: 4x16/19.02.1996/#088
Data Estelar: <Desconhecida>
Rom promove uma greve dos funcionários do Quark's, com direito a piquete na
porta do estabelecimento e tudo mais.
Obviamente isso é contra a lei Ferengi, e Quark, na iminência de perder tudo, faz
um acordo "por debaixo do panos" com Rom de forma a ficar bem perante as autoridades
do seu povo.
Ao final, todos os funcionários voltam ao trabalho com suas exigências
secretamente atendidas, exceto Rom, que acaba indo trabalhar na equipe de manutenção
da estação.

ACCESSION - (O Outro Emissário)
Produção: 4x17/26.02.1996/#089
Data Estelar: <Desconhecida>
Uma antiga nave solar Bajoriana emerge da Fenda Espacial, e em seu interior traz
um poeta Bajoriano de nome Akorem Laan.
Akoren fora dado como morto cerca de 300 anos atrás, ele na realidade foi salvo
da morte certa pelos Profetas, curado e enviado por alguma razão ao presente.
Um vedek fundamentalista de nome Porta o saúda como o verdadeiro "Emissário",
uma vez que ele contatou os Profetas antes de Ben Sisko.
Sisko abre mão do seu papel como ícone religioso dos Bajorianos, algo que
sempre quis fazer e que agora parece justificado, pois Akorem parece mais adequado ao
trabalho.

RULES OF ENGAGEMENT - (Regras de Combate)
Produção: 4x18/08.04.1996/#090
Data Estelar: <Desconhecida>
Enquanto comandando, a bordo da Defiant, a escolta de um comboio de ajuda
humanitária para Cardassia, Worf se envolve em uma escaramuça com os Klingons.
Ao ordenar o disparo em uma nave se descamuflando subitamente na zona de
combate, o comandante condena a morte centenas de civis a bordo de tal nave.
Os Klingons fazem um pedido pela extradição de Worf e enviam um advogado de
nome Ch'Pok para fazer valer os seus interesses durante os procedimentos.

HARD TIME - (Tempos Difíceis)
Produção: 4x19/15.04.1996/#091
Data Estelar: <Desconhecida>
Chefe O'Brien é condenado a vinte anos de memórias simuladas de
aprisionamento por um governo alienígena.
Ainda que tenham se passado apenas alguns momentos em tempo real, o chefe
realmente acredita que cumpriu tal pena.
O'Brien volta a estação na tentativa de retomar a sua antiga vida.
Inicialmente alguns hábitos bizarros adquiridos pelo chefe "na prisão" causam
alguma estranheza, mas nada de mais grave no lar dos O'Brien, apesar do engenheiro
parecer estar escondendo algo.
SHATTERED MIRROR - (Espelho Estilhaçado)
Produção: 4x20/22.04.1996/#092
Data Estelar: <Desconhecida>
A série Deep Space Nine volta ao "Universo do Espelho", onde os rebeldes estão
empenhados, mas com problemas, na finalização da sua própria versão da USS Defiant
para defender a agora sua Terok Nor do iminente ataque das forças da Aliança, lideradas
pelo seu Regente (Mirror-Worf).
A Mirror-Jennifer convida Jake para uma visitinha ao "seu lado do espelho", de
forma a atrair Ben Sisko para que ele se visse forçado a ajudar na conclusão da nave.
O Mirror-O'Brien ("Smiley") havia trazido os planos da USS Defiant original de sua
visita a DS9 um ano antes.
THE MUSE - (A Musa)
Produção: 4x21/29.04.1996/#093
Data Estelar: <Desconhecida>
Uma alienígena (a tal "musa" do título) chega à estação.
Ela oferece inspiração a jovens artistas, mas não explica que o preço que cobra é a
própria "energia vital" de seus "inspirados", e começa a fazer exatamente isto com Jake,
sendo finalmente impedida por Ben Sisko.
Na história secundária, Lwaxana Troi está de volta, grávida e fugindo do seu
marido, membro de uma raça cuja tradição demanda que os filhos sejam criados
exclusivamente pelos homens.
FOR THE CAUSE - (Pela Causa)
Produção: 4x22/06.05.1996/#094
Data Estelar: <Desconhecida>
Odo e Eddington falam a Sisko sobre suas suspeitas de que a capitã Yates é uma
colaborada dos Maquis.
Eles não têm provas concretas ainda, mas Sisko está preocupado uma vez que um
carregamento importante de replicadores irá passar pela estação com destino a
Cardassia, um óbvio alvo para os Maquis.
A investigação dos oficiais de segurança finalmente confirma o fato e Sisko decide
ele próprio comandar a Defiant durante a prisão de Yates.
Entretanto, pistas parecem apontar para um plano de afastar Sisko da estação
desde o começo..

TO THE DEATH - (Até a Morte)
Produção: 4x23/13.05.1996/#095
Data Estelar: 49904.2
A USS Defiant chega a DS9 somente para encontrar a parte superior de um dos
pilares de atracação da estação destruído.
A major Kira informa que ocorreu um ataque surpresa dos Jem'Hadars. Sisko
ordena que a Defiant volte ao espaço para caçar os atacantes.
Os Federados encontram no Quadrante Gama um caça Jem'Hadar severamente
avariado e transportam os sobreviventes a bordo da nave.
O oficial responsável pelo destacamento Jem'Hadar, o Vorta Weyoum, explica que
tanto a DS9 quanto o seu caça foram vitimas de uma mesma facção rebelde dos
Jem'Hadars.
Tal grupo tenciona fazer funcionar um portal Iconiano (ver o episódio "Contagion"
da segunda temporada de A Nova Geração) e com tal vantagem tática, atrair o suporte
dos demais Jem'Hadars e tomar o controle do Dominion.
Sisko forma uma aliança temporária com Weyoum de forma a enfrentar e
neutralizar este inimigo comum.

THE QUICKENING - (A Marca da Maldade)
Produção: 4x24/20.05.1996/#096
Data Estelar: <Desconhecida>
A bordo de um explorador, Kira, Dax e Bashir detectam em um planeta do
Quadrante Gama um sinal automático de emergência.
A população local é vitima de uma praga incurável, geneticamente engendrada pelo
Dominion como uma terrível forma de punição a duzentos anos antes.
Todos nascem com a doença e muitos morrem ainda na infância.
Esta cultura enfrenta a mais certa extinção.
Bashir decide ajudar, desenvolvendo uma cura.
Dax e o doutor encontram Trevean, um médico local que pratica abertamente
eutanásia nos pacientes terminais, com quem Bashir entra em conflito inicialmente.

BODY PARTS - (Os Valores Ferengues)
Produção: 4x25/10.06.1996/#097
Data Estelar: <Desconhecida>
Um desiludido Quark, com apenas uma semana de vida, e que vende os seus
restos mortais no mercado, antecipadamente.
Quark posteriormente descobre que ele não vai morrer, mas já é tarde demais e ele
vem a descobrir que o comprador dos seus restos mortais foi ninguém menos do que o
seu inimigo Brunt.
Ele pode morrer em sete dias e honrar o contrato ou quebrá-lo, o que e obviamente
proibido pelas leis Ferengis.
Curiosidades: A idéia da história secundária em que, devido a um acidente, se
transferiu o feto do útero de Keiko para o de Kira foi uma maneira genial de colocar a
gravidez da vida real de Nana Visitor na série.

BROKEN LINK [1] - (Elo Rompido)
Produção: 4x26/17.06.1996/#098
Data Estelar: 49962.4
Odo começa a ter dificuldade em manter a sua forma humanóide e Bashir prevê
uma total perda de coesão em pouco tempo.
O doutor Federado não pode curar o comissário e este vai morrer sem um
tratamento adequado.
Sisko decide então tomar a USS Defiant com Odo a bordo e tentar entrar em
contato com os Fundadores no Quadrante Gama.
Rapidamente a nave é interceptada por um esquadrão de caças Jem'Hadar.
A Fundadora vem a bordo e explica que a "doença" de Odo foi a forma que os
Fundadores encontraram para trazê-lo de volta ao "Grande Elo" para que ele fosse
julgado pelo seu crime (ter violado a mais sagrada regra entre os Fundadores, "um
transmorfo nunca pode ferir um outro transmorfo", matando um outro Fundador, um ano
antes.

