DEEP SPACE NINE - DS9 - 5a. Temporada - 1996 / 1997
APOCALYPSE RISING [2] - (Apocalipse Crescente)
Produção: 5x01/30.09.1996/#099
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko recebe do comando da Frota Estelar a missão de se infiltrar no coração do
Império Klingon (mais especificamente em um torneio de Bat'leths) e desmascarar o
Fundador disfarçado de Gowron.
Sisko, Odo (agora humano) e O'Brien (alterados cirurgicamente para se parecerem
com Klingons) formam com Worf a equipe encarregada da missão.
Dukat (comandando a sua Ave de Rapina particular) dá uma carona para o
improvável quarteto até o seu destino.
Worf desafia o chanceler para um duelo até a morte, mas Odo percebe o real
impostor e expõe o "general Martok" como o verdadeiro agente do Dominion.
THE SHIP - (A Nave)
Produção: 5x02/07.10.1996/#100
Data Estelar: 50049.3
Sisko e Cia estavam inspecionando um planeta no quadrante Gama por minérios e.
vislumbram a queda de um caça Jem'Hadar, constatando a morte de toda a tripulação, o
capitão reclama a posse da nave e envia mensagem a estação pedindo a ajuda da
Defiant para reboque.
Antes da chegada da "navezinha valente", uma outra equipe de Jem'Hadars chega
(comandada por uma Vorta de nome Kilana), destrói o explorador Federado em órbita e
deixa como únicos sobreviventes no interior da nave acidentada: Sisko, Worf, Dax,
O'Brien e um ferido alferes Muniz (engenheiro da equipe do chefe).
Entretanto, apesar de possuírem tecnologia para se transportar a bordo da nave a
qualquer momento, a líder do destacamento Jem'Hadar decide discutir com Sisko a
presente situação.
LOOKING FOR PAR'MACH IN ALL THE WRONG PLACES - (Procurando Por Par'Mach
Em Todos Os Lugares Errados)
Produção: 5x03/14.10.1996/#101
Data Estelar: <Desconhecida>
Grilka (a "ex-mulher" Klingon de Quark, como visto no episódio "The House Of
Quark", da terceira temporada da série) volta à DS9 para ver o Ferengi.
Worf sente uma profunda atração pela fêmea Klingon, mas não tem esperanças de
um relacionamento, devido a sua situação de exilado do Império.
Ao contrário, Worf acaba concordando (por insistência de Jadzia) em ajudar Quark
na sedução da bela guerreira, que de fato está interessada no dono do bar da estação.
NOR THE BATTLE TO THE STRONG - (Nem aos Fortes a Batalha)
Produção: 5x04/21.10.1996/#102
Data Estelar: <Desconhecida>
Voltando a estação em um explorador, Bashir e Jake recebem o pedido de ajuda de
uma colônia Federada sob ataque Klingon.
O doutor tem inicialmente reservas em levar Jake com ele em uma situação de
combate, mas acaba fazendo a vontade do jovem Sisko.
Jake passa a ajudar Bashir e os demais no tratamento dos feridos, mas a
crescente ameaça de um ataque Klingon ao posto põem fim a qualquer romantismo sobre
guerra que o aspirante a repórter poderia ter.

THE ASSIGNMENT - (A Possessão)
Produção: 5x05/28.10.1996/#103
Data Estelar: <Desconhecida>
Keiko volta de Bajor com Molly, só para informar ao chefe O'Brien que na realidade
ela é uma entidade que tomou posse do corpo de sua esposa e que se ele não realizar
um conjunto de extremamente complexas manipulações nos sistemas da estação (com
objetivos desconhecidos pelo engenheiro) e não contar nada sobre isto a ninguém, Keiko
morrerá.
A entidade conhece O'Brien bem demais (através das memórias da verdadeira
Keiko) e mostra o real peso de sua ameaça, suspendendo as funções vitais de Keiko por
alguns momentos.
TRIALS AND TRIBBLE-ATIONS - (Os Pingos e suas Atribulações)
Produção: 5x06/04.11.1996/#104
Data Estelar: 4523.7
A USS Defiant é transportada no espaço e no tempo até a antiga estação K7, em
meio aos eventos de um episódio da Série Original, o clássico "Problemas aos Pingos".
A tripulação de DS9 deve prender o Klingon Arne Darvin (sua versão do século 24,
que conseguiu se infiltrar na Defiant e utilizar o Orb do tempo, que estava sendo
transportado de Cardassia de volta a Bajor) e impedir o seu plano de vingança pessoal
que envolve o assassinato de lendário Cap. Kirk (ironicamente via uma bomba implantada
em um pingo).
Curiosidades: Este episódio é a maior homenagem de toda franquia a Série
Clássica.
Nele, os cenários da Série Original (incluindo os modelos da Enterprise
original, do cruzador Klingon D7 do grande amigo de Dax, Koloth --não apresentado no
episódio original-- e da própria estação K7) são reproduzidos nos mínimos detalhes, em
um trabalho simplesmente sobrenatural da produção.
O Klingon Darvin é vivido pelo mesmo Charles Brill do episódio original.
LET HE WHO IS WITHOUT SIN... - (Que Aquele Que Nunca Pecou...)
Produção: 5x07/11.11.1996/#105
Data Estelar: <Desconhecida>
Dax e Worf vão para Risa (levando Quark, Leeta e Bashir com eles) para discutir
"coisas sérias" sobre o seu relacionamento.
Jadzia Dax irrita Worf por levar o relacionamento dos dois pouco a sério.
Já a Trill pensa que o Klingon deve relaxar um pouco.
THINGS PAST - (Coisas do Passado)
Produção: 5x08/18.11.1996/#106
Data Estelar: <Desconhecida>
Voltando de um congresso sobre a ocupação Cardassiana em Bajor; Garak, Dax,
Odo e Sisko subitamente se vêm na Terok Nor dos tempos da ocupação sob o comando
de gul Dukat.
Mas curiosamente eles são vistos naquele ambiente como Bajorianos.
Odo informa que eles não são Bajorianos quaisquer, são exatamente aqueles
acusados e executados por um atentado contra a vida de Dukat em um famoso caso.
Enquanto isto é mostrada a audiência à chegada dos quatro inconscientes à
estação em um estado que Bashir não consegue explicar.
A ação vista está se passando na mente dos quatro.

THE ASCENT - (A Escalada)
Produção: 5x09/25.11.1996/#107
Data Estelar: <Desconhecida>
Odo finalmente prende Quark para levá-lo a uma corte da Federação a respeito de
um caso contra o Sindicato Orion (mais tarde descobrimos, para surpresa de Odo, que
Quark não era um suspeito, mas sim uma testemunha no processo).
A caminho do julgamento o explorador sofre uma explosão (bomba plantada pelo
Sindicato) e se acidenta em um planeta gelado.
Os dois só conseguiram salvar alguma comida e um dispositivo de comunicação
(que só vai atravessar a interferência se levado ao cume de uma montanha).
Daí começam a escalada.
RAPTURE - (Êxtase)
Produção: 5x10/30.12.1996/#108
Data Estelar: <Desconhecida>
A entrada de Bajor na Federação se aproxima ao mesmo tempo em que Sisko fica
fascinado com a perspectiva de encontrar a cidade perdida e sagrada de B'hala, um feito
que reza a lenda somente alguém tocado pelos Profetas poderia realizar.
Sisko começa a ter episódios de ausência de consciência e desmaios ao mesmo
tempo em que começa a ter em sua mente visões do passado e do futuro.
Kasidy Yates volta da prisão e imediatamente é saudada por um beijo do capitão
que a convida para um visita a Bajor.
Sisko encontra B'hala, um feito que impressiona até mesmo Kai Winn.
THE DARKNESS AND THE LIGHT - (A Escuridão e a Luz)
Produção: 5x11/06.01.1997/#109
Data Estelar: 50416.2
Alguém começa a matar os ex-membros da célula de resistência Shakaar, que Kira
fez parte nos tempos da ocupação Cardassiana.
A cada ex-membro morto, o assassino (que utiliza sempre sofisticados métodos
para cometer os crimes) envia uma mensagem para Kira a respeito do fato, levando a
major ao limite com tal sadismo.
Furel e Lupaza vêm à estação para ajudar Kira a encontrar o culpado, quando os
dois são mortos em uma explosão dos aposentos dos O'Brien.
Kira diz "basta" e rouba a lista de suspeitos do escritório de Odo e parte sozinha
em um explorador para caçar o culpado sem dar satisfação a ninguém.
THE BEGOTTEN - (O Primogênito)
Produção: 5x12/27.01.1997/#110
Data Estelar: <Desconhecida>
Chega a posse de Quark uma porção de goma que na realidade é um "bebê
transmorfo", aparentemente um dos cem enviados ao universo pelos Fundadores, assim
como Odo, para trazer conhecimento ao "Grande Elo".
Odo assume a tutela do infante e o comissário é pressionado para obter
informações a respeito de sua fisiologia pela Frota Estelar.
Entra em cena o doutor Mora Pol para tentar acelerar o processo.
Infelizmente o "bebê" começa a apresentar sinais de instabilidade em direção a
uma morte rápida.
Entretanto antes do seu fim, ele se funde a Odo que assim recupera as suas
habilidades metamórficas.

FOR THE UNIFORM - (Pelo Uniforme)
Produção: 5x13/03.02.1997/#111
Data Estelar: 50485.2
Ben Sisko, ainda em sua caçada pelo traidor (que já dura oito meses), chega a um
campo de refugiados Maquis em busca de um informante(de nome Cing'ta, quando é
surpreendido por Eddington armado, mas consegue fugir.
A USS Defiant segue a nave do Líder Maquis para as Badlands, Sisko pede ajuda
ao capitão Sanders da nave estelar USS Malinche.
Os Maquis detonam uma arma biogênica (feita com os compostos químicos
roubados) em um colônia Cardassiana em Veloz I e que isto tornará o planeta totalmente
inadequado à fisiologia Cardassiana, mas não humanóide em geral, em muito pouco
tempo.

IN PURGATORY'S SHADOW [1] - (À Sombra do Purgatório)
Produção: 5x14/10.02.1997/#112
Data Estelar: <Desconhecida>
Garak recebe uma mensagem codificada de Enabran Tain (presumido morto ao
final dos acontecimentos de "The Die Is Cast"), e Sisko envia o Cardassiano e Worf para
investigar em um explorador, eles vislumbram uma frota do Dominion escondida em uma
nebulosa próxima à entrada da Fenda Espacial, um óbvio prenúncio de invasão.
Antes do explorador ser capturado, Worf envia uma mensagem a estação.
Os dois são levados a um campo de prisioneiros do Dominion (aparentemente para
pessoas chave ou que foram substituídas por Fundadores) em que surpresas de trama
saltam literalmente da tela: o verdadeiro Martok (que mostra aqui ter sido substituído
antes de "The Way Of The Warrior", por não reconhecer Worf), o verdadeiro Dr. Bashir e é
claro, um moribundo Tain.

BY INFERNO'S LIGHT [2] - (Pela Luz do Inferno)
Produção: 5x15/17.02.1997/#113
Data Estelar: 50564.2
As naves Jem'Hadar atravessam a Fenda Espacial e rumam para Cardassia e são
seguidas por Dukat, Cardassia está se unindo ao Dominion e Dukat é o seu novo líder.
O que constitui uma das poderosas e bem vindas reviravoltas de toda a série.
De volta ao campo de prisioneiros, Worf e cia decidem usar o painel de
comunicação improvisado por Tain para contatar o explorador e fazer o transporte para
fora do complexo.
Garak é obviamente o mais indicado para o trabalho, mas ele terá que controlar a
sua claustrofobia para realizá-lo.
Worf luta continuamente com os Jem'Hadar em uma espécie de "torneio", com um
crescente grau de dificuldade.
De volta estação o Fundador-Bashir parece ter uma sabotagem em mente e tudo
aponta para um grande ataque do Dominion, à medida que Dukat ameaça seguidamente
Sisko.

DOCTOR BASHIR, I PRESUME? - (Doutor Bashir, Eu Presumo?)
Produção: 5x16/24.02.1997/#114
Data Estelar: <Desconhecida>
O doutor Lewis Zimerman (criador do doutor holográfico de Voyager e vivido pelo
mesmo Robert Picardo) chega a estação com o objetivo de usar Bashir como modelo
para a próxima versão do seu programa, durante as pesquisas, Zimerman convoca os
pais de Bashir para a estação e quando os dois confundem uma simulação de Julian com
o seu filho, eis que o segredo de que Bashir fora modificado geneticamente por seus pais
ainda criança (com sérios problemas de aprendizado) vem à tona.
Tal procedimento é proibido pela lei da Federação e a carreira e a vida prática de
Bashir estão por um fio, mas o seu pai faz um acordo com o almirantado para cumprir
pena pelo seu crime em troca de Julian não perder o que conquistou.
A SIMPLE INVESTIGATION - (Uma Simples Investigação)
Produção: 5x17/31.03.1997/#115
Data Estelar: <Desconhecida>
Odo prende uma mulher de nome Arissa por esta estar acessando ilegalmente
informação a bordo da estação.
Arissa confidencia ao comissário, que ela trabalha para um certo Draim do
Sindicato Orion e que está querendo arrumar uma maneira de deixar a organização.
Odo decide ajudar Arissa a entrar em uma espécie de programa de proteção às
testemunhas e se vê se apaixonando por ela ao passar o tempo cuidando de sua
segurança.
BUSINESS AS USUAL - (Negócios são Negócios)
Produção: 5x18/07.04.1997/#116
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark se vê na iminência de perder até a roupa do corpo para os seus credores
quando recebe uma oferta de negócio do seu infame primo Gaila e de um contrabandista
de armas amigo dele de nome Hagath.
Quark concorda em usar a estação para fazer a venda de armas.
Ele dribla as restrições legais usando um "mostruário holográfico" para implementar
as vendas.
Kira e Sisko não podem pegá-lo legalmente, o que não impede que eles
pressionem o Ferengi a terminar sua negociata.
TIES OF BLOOD AND WATER - (Laços de Sangue e Água)
Produção: 5x19/14.04.1997/#117
Data Estelar: 50712.5
Tekeny Ghemor, o "pai Cardassiano" de Kira (ver "Second Skin" da terceira
temporada) chega à estação para encontrar a major.
Ele sofre de uma doença terminal e quer passar o seu conhecimento sobre a
política Cardassiana (bem como as fraquezas de Dukat e da aliança com o Dominion)
para a coisa mais próxima de uma família que lhe resta, no caso a major.
Será algo bastante difícil para Kira como logo lhe alerta Bashir, mas os segredos
que Ghemor traz podem ser muito valiosos para o conflito entre a Federação e Dominion
que se forma no horizonte.
O que logo Dukat confirma, enviando uma mensagem a Sisko pedindo Ghemor de
volta.

FERENGI LOVE SONGS - (Canções de Amor Ferengue)
Produção: 5x20/21.04.1997/#118
Data Estelar: <Desconhecida>
Quark, em meio a uma grande maré de azar, retorna para Ferenginar para passar
algum tempo com sua mãe Ishka, só para descobrir que ela está tendo um caso com o
Grande Nagus Zek (agora sofrendo graves perdas de memória e dependendo cada vez
mais das habilidades financeiras da "problemática Ferengi").
Obviamente Quark tenta tirar vantagem da situação e chega mesmo a fazer um
acordo com o seu arqui-rival Brunt.
SOLDIERS OF THE EMPIRE - (Soldados do Império)
Produção: 5x21/28.04.1997/#119
Data Estelar: <Desconhecida>
O general Martok tem a primeira chance de comandar uma missão após o seu
retorno do campo de prisioneiros do Dominion e recruta Worf como primeiro oficial e Dax
como oficial de ciências para ir com ele na Ave de Rapina Rotarran, cuja tripulação se
encontra desmoralizada por uma sucessão de derrotas frente aos Jem'Hadar.
Sua missão, recuperar o cruzador B'Moth, dado como perdido na fronteira
Cardassiana.
CHILDREN OF TIME - (Filhos do Tempo)
Produção: 5x22/05.05.1997/#120
Data Estelar: 50814.2
A USS Defiant investiga, por insistência de Dax, um planeta no quadrante Gama
cercado por uma estranha barreira quântica.
Ao atravessá-la eles encontram na superfície uma colônia povoada por oito mil
descendentes da tripulação da própria Defiant que se acidentou ali duzentos anos atrás.
Daqui a dois dias a Defiant vai partir, sofrer um acidente, voltar no tempo e colocar
em movimento esta cadeia de eventos.
BLAZE OF GLORY - (Momento de Glória)
Produção: 5x23/12.05.1997/#121
Data Estelar: <Desconhecida>
O general Martok comunica a Sisko a interceptação de uma mensagem codificada
Maquis, que surpreende a todos, pois se acreditava que os Maquis haviam sido
completamente dizimados pelos Jem'Hadar (após o estabelecimento da aliança
Cardassia/Dominion).
A mensagem, gravada por uma mulher, é destinada a alguém chamado Michael,
avisando-o que mísseis foram lançados e estão em rota da capital cardassiana e
chegarão ao alvo em 13 dias. Sisko decide recrutar a ajuda de um agora prisioneiro em
uma base estelar: Michael Eddington.
EMPOK NOR - (Empok Nor)
Produção: 5x24/19.05.1997/#122
Data Estelar: <Desconhecida>
Chefe O'Brien precisa de peças de reposição para DS9 e não pode replicá-las, ele
sugere a Sisko que eles tentem salvar algo da estação gêmea, de nome Empok Nor,
abandonada há tempos em um setor próximo.
O'Brien recruta Garak (como especialista, uma vez que normalmente os
cardassianos deixam armadilhas quando abandonam as suas instalações), Nog e mais
dois engenheiros e dois oficiais de segurança.

IN THE CARDS [1] - (Um Sopro de Alegria)
Produção: 5x25/09.06.1997/#123
Data Estelar: <Desconhecida>
A moral da tripulação está muito baixa, o início de uma guerra com o Dominion é
iminente e Sisko --especialmente-- está muito preocupado.
Jake decide dar um presente a Sisko, e um raro card de beisebol, de 1951, de
Willie Mays, que será leiloado em breve por Quark, seria o perfeito presente para o seu
pai.

CALL TO ARMS [2] - (Chamado para as Armas)
Produção: 5x26/16.06.1997/#124
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko decide que não pode permitir que mais naves Jem'Hadar atravessem a
Fenda Espacial rumando para Cardassia e coloca em movimento um plano para minar a
entrada da passagem (utilizando minas auto-replicantes com dispositivos de
camuflagem).
O embaixador Vorta Weyoun é enviado a DS9 com um ultimato e quando Sisko diz
que não vai tirar as minas fica claro que a guerra total é iminente.
Neste ínterim os Romulanos assinam um pacto de não agressão mútua com o
Dominion, o que só complica ainda mais as coisas.
Sisko aconselha o governo Bajoriano a fazer o mesmo, como uma maneira
arriscada de proteger Bajor.
Finalmente a força tarefa do Dominion sob o comando de Dukat e Weyoun ataca
DS9.
Martok a bordo da Rotarran consegue dar a Defiant comandada por Dax suficiente
tempo para posicionar e ativar o campo minado.
A Federação se retira da Estação e Dukat reassume seu antigo posto da
novamente Terok Nor.

