DEEP SPACE NINE - DS9 - 6a. Temporada - 1997 / 1998

A TIME TO STAND [3] - (A Hora da Reação)
Produção: 6x01/29.09.1997/#125
Data Estelar: <Desconhecida>
A guerra não vai bem para a Federação, o almirante Ross decide autorizar uma
arriscada missão em território Cardassiano para destruir um depósito de Ketracel White.
A bordo de uma nave Jem'Hadar capturada partem Sisko, Dax, O'Brien, Bashir,
Nog e Garak.
Durante a missão Sisko se vê sob fogo amigo e tem que combater a nave
Federada para não derrubar o seu próprio disfarce.
A missão tem sucesso, mas a explosão do depósito deixa os motores de dobra da
nave inoperantes.
ROCKS AND SHOALS [4] - (Traição e Honra)
Produção: 6x02/06.10.1997/#126
Data Estelar: 51107.2
Sisko e cia. se vêem acidentados em um planeta onde também caiu um grupo de
soldados Jem'Hadar com o seu Vorta à beira da morte.
O Vorta não poderá controlar os seus soldados por muito mais tempo, pois o seu
suprimento de Ketracel White está acabando.
Então o Vorta Keevan oferece a Sisko o plano de ataque dos seus soldados e em
troca da ajuda de Sisko em se livrar de seus comandados ele promete um transmissor
que pode se reparado por O'Brien para tirar todos os sobreviventes dali.
SONS AND DAUGHTERS [5] - (Sobre Filhos e Filhas)
Produção: 6x03/13.10.1997/#127
Data Estelar: <Desconhecida>
O filho de Worf, Alexander Rozhenko (agora um adolescente), decide se alistar no
esforço de guerra contra o Dominion e é designado para a nave de Martok, a Rotarran.
Em uma história paralela envolve a reaproximação entre Zyial e Dukat, onde Dukat
parece decidido a reconquistar a filha e também Kira, usando a relação entre elas para
conquistar uma depois outra.
BEHIND THE LINES [6] - (Atrás das Linhas Inimigas)
Produção: 6x04/20.10.1997/#128
Data Estelar: 51149.5
Como primeiro ato da célula de resistência de Kira a bordo da Estação, uma briga
fenomenal no bar do Quark entre Cardassianos e soldados Jem'Hadar leva a algumas
mortes dos dois lados.
Quark (cansado de sua neutralidade) informa a Kira e cia. que um bêbado Damar
deixou escapar que o campo minado que bloqueia a passagem pela fenda espacial está
para ser derrubado.
Rom se oferece para sabotar tais esforços enquanto Odo lhe dá cobertura.
Para piorar as coisas a Fundadora chega a estação e Odo acaba formando um
"elo" com ela.

FAVOR THE BOLD [7] - (A Sorte Favorece os Bravos)
Produção: 6x05/27.10.1997/#129
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko convence o Comando da Frota Estelar a mobilizar algumas das suas maiores
Frotas de naves para retomar DS9 (o principal ponto estratégico do quadrante por ficar na
borda da fenda espacial).
Dukat mostra cada vez a necessidade de ter algum tipo de validação para os seus
atos (vendo em Zyial o último refúgio de tal aprovação, por ela ser sua filha e também
parte Bajoriana), Quark cada vez mais decidido a ajudar (principalmente agora com a
iminente execução de Rom) e até mesmo Morn levando para Sisko a mensagem da
iminente queda do campo minado.

SACRIFICE OF ANGELS [8] - (O Sacrifício dos Anjos)
Produção: 6x06/03.11.1997/#130
Data Estelar: <Desconhecida>
Uma frota de cerca de 600 naves Federadas sob o comando de Sisko a bordo da
Defiant se encontram com uma Frota de naves da aliança do Dominion com o dobro de
naves.
Sisko usa uma estratégia para furar as linhas inimigas que Dukat na estação
planeja usar contra ele e sufocar os seus esforços.
Damar prende Kira, Jake e Leeta junto com Rom.
Sisko lidera um grupo de naves que se infiltra nas linhas inimigas, quando a Defiant
parece que vai ser esmagada, uma frota de naves Klingons (trazida de última hora por
Martok e Worf) começa a atacar o flanco da Frota do Dominion dando a chance da
Defiant furar o bloqueio e rumar para a estação.
Sisko entra na Fenda Espacial e tem uma visão dos Profetas, que não querem
deixar que ele cometa suicídio.
O capitão acaba por convencê-los a ajudar Bajor.
Os Profetas fazem desaparecer a Frota do Dominion e fecham a Fenda espacial.
Sem os reforços, o Dominion se retira da Estação, Damar mata Zyal e Dukat entra
em desespero terminando preso pelas forças aliadas.

YOU ARE CORDIALLY INVITED... - (Você Está Cordialmente Convidado...)
Produção: 6x07/10.11.1997/#131
Data Estelar: 51247.5
Jadzia tem que provar, para a esposa do general Martok, que é digna de entrar
para a "Casa de Martok" (da qual Worf agora faz parte).
O que ela acaba conseguindo, com alguma dificuldade (especialmente devido ao
"gênio forte" dela e de Sirella), após uma conversa com Sisko.
Worf, Martok, Sisko, Bashir, O'Brien e Alexander por sua vez, se envolvem em uma
espécie de "despedida de solteiro Klingon", que é obviamente uma sucessão de rituais de
dor e sofrimento. Jadzia também teve uma despedida de solteira, com direito a danças
tribais e engolidores de fogo.

RESURRECTION - (Ressurreição)
Produção: 6x08/17.11.1997/#132
Data Estelar: <Desconhecida>
Neste episódio, o Mirror-Bareil cruza do "universo do espelho" para o "nosso
universo" deixando a major Kira com dificuldades para entender os seus sentimentos.
O que poderia ser uma interessante Jornada espiritual de um ladrão para abraçar a
religião Bajoriana ou para encontrar redenção de alguma forma, se transforma em um
exercício de previsibilidade com a chegada da Intendente (Mirror-Kira) que simplesmente
está usando o Mirror-Bareil para roubar um Orb e conseguir uma vantagem tática (prever
o futuro) no seu universo.
STATISTICAL PROBABILITIES - (Probabilidades Estatísticas)
Produção: 6x09/24.11.1997/#133
Data Estelar: <Desconhecida>
Chegam a estação Jack, Lauren, Patrick e Sarina, quatro humanos geneticamente
aperfeiçoados (e brilhantes) como Bashir, mas sofredores (ao contrário de Bashir) de
graves efeitos colaterais devido a tal procedimento, o que os torna clinicamente insanos.
Bashir decide dar a eles "algo o que fazer", sendo a falta de um papel na sociedade
algo grave para pessoas como eles.
Previsões probabilísticas e projeções sobre a dinâmica da guerra com o Dominion
são feitas pelos cinco em um período de dias em comparação aos meses que levariam os
especialistas do escritório de inteligência da Frota.
Tudo vai bem até eles chegarem a conclusão que a derrota é iminente e a
Federação deve se render já e perder "apenas" dois bilhões de vidas no processo.
THE MAGNIFICENT FERENGI - (Os Magníficos Ferengis)
Produção: 6x10/01.01.1998/#134
Data Estelar: <Desconhecida>
O Dominion rapta (por motivos desconhecidos e aparentemente inexplicáveis)
Ishka (a mãe de Quark e Rom). Zek (o grande Nagus Ferengi e namorado de Ishka)
oferece uma boa recompensa para quem conseguir libertar a sua amada.
Quark então monta uma "equipe de resgate" formada por Rom, Nog, Leck, Gaila
(primo de Quark) e Brunt (que oferece a sua nave na esperança de conseguir algum favor
junto ao Nagus), os quais somados a Ishka dão os tais "sete Ferengis".
Quark convence a Frota e ao Dominion a fazer uma "troca de prisioneiros", o Vorta
Keevan pela mãe de Quark e a troca de prisioneiros se dará em Empok Nor.
WALTZ - (A Valsa)
Produção: 6x11/08.01.1998/#5
Data Estelar: 51413.6
A nave estelar que transporta Sisko e Dukat, rumando para o julgamento do
Cardassiano, é atacada pelos Jem'Hadar.
Dukat consegue pilotar uma nave auxiliar e salvar a vida do capitão Federado, este
com graves queimaduras e um braço com múltiplas fraturas.
Dukat ativa um transmissor com um sinal de socorro genérico, e começa a
conversar com Sisko a espera do resgate e à medida que seus demônios interiores
afloram (ele tem visões que tomam forma de Weyoun, Damar e Kira), a real face do
Cardassiano se mostra para Sisko.

WHO MOURNS FOR MORN? - (Quem Lamenta por Morn?)
Produção: 6x12/04.02.1998/#136
Data Estelar: <Desconhecida>
Todos pensam que Morn está morto, porém começam a aparecer na Estação os
antigos comparsas de Morn procurando por ele e sempre dando desculpas esfarrapadas,
obviamente querendo saber onde Morn - que obviamente não está morto - escondeu o
produto "perdido" do roubo.
Curiosidades: Mark Allan Shephard sempre "interpretou" Morn, mascote oficial de
DS9, que nunca pronunciou uma palavra em cena -- apesar de ter a fama de falastrão
fora dela -- daí sempre recebendo como um extra, apesar do esforço envolvido devido a
complexa maquiagem do personagem.
O nome "Morn" vem do nome "Norm" de um personagem da série de
comédia "Cheers", que era justamente ambientada em um bar.
FAR BEYOND THE STARS - (Muito Além das Estrelas)
Produção: 6x13/11.02.1998/#137
Data Estelar: <Desconhecida>
Quando a força de vontade de Sisko começa a falhar frente à devastação trazida
pela guerra, o capitão sofre uma espécie de desmaio, e os Profetas lhe enviam uma visão
em que ele é um escritor negro de ficção científica dos anos 1950 de nome Benny Russell
que quer escrever, a história da Deep Space Nine.
Os atores de DS9, sem maquiagem, povoam o cenário do antigo Harlem onde se
passa a história.
ONE LITTLE SHIP - (Uma Nave Pequena)
Produção: 6x14/18.02.1998/#138
Data Estelar: 51474.2
A USS Defiant envia, mantendo uma trava de raio trator, o Explorador Rubicon para
o interior de uma anomalia gravitacional (cujas propriedades de fato reduzem as
dimensões da nave auxiliar).
Atacada pelos Jem'Hadar, a Defiant é abordada, o raio trator se rompe e o Rubicon
(com Jadzia, O'Brien e Bashir a bordo), voltando da anomalia por um caminho diferente
do que seguiu para entrar, permanece miniaturizado.
Daí a história se torna como Jadzia e Cia. vão levar o explorador para o interior da
Defiant e ajudar a tripulação a retomar a nave do comando dos soldados do Dominion.
HONOR AMONG THIEVES - (Honra Entre Ladrões)
Produção: 6x15/25.02.1998/#139
Data Estelar: <Desconhecida>
Chefe O'Brien recebe a missão de se infiltrar no Sindicato Orion a serviço da
inteligência da Frota.
O chefe acaba fazendo amizade com Bilby que hipoteca sua palavra para colocar
Miles "na família".
O'Brien confirma que o Dominion pretende usar o pequeno grupo de Bilby para
provar intriga dentro do governo Klingon através de um atentado a embaixada local.
Os Klingons são avisados e aguardam para massacrar os mafiosos.
O'Brien, entretanto desenvolveu um grande afeto por Bilby, um homem de família
assim como ele, apesar dos crimes.

CHANGE OF HEART - (O Coração de um Guerreiro)
Produção: 6x16/04.03.1998/#140
Data Estelar: 51597.2
Dax e Worf são enviados em uma missão para se encontrarem com um
Cardassiano que quer desertar e conseguir asilo na Federação, tendo como peça de
barganha os nomes das personalidades do quadrante Alfa que foram substituídas por
Fundadores.
Importantíssima informação estratégica.
Dax se fere na selva e é em última instância deixada na selva por Worf para morrer
enquanto o Klingon vai para encontrar o informante.
Porém Worf muda de idéia a caminho e acaba por voltar para salvar a sua esposa,
deixando o Cardassiano para a morte certa nas mãos das autoridades do seu governo.
WRONGS DARKER THAN DEATH OR NIGHT - (Erros Mais Sombrios do que a Morte ou
a Noite)
Produção: 6x17/01.04.1998/#141
Data Estelar: <Desconhecida>
No dia do aniversário de sua falecida mãe, Kira Meru, a major Kira Nerys recebe
uma mensagem de Dukat dizendo que ele e Meru foram amantes nos tempos da
Ocupação, algo no que Kira não consegue acreditar.
Decidida a descobrir a verdade, ela convence Sisko a permitir a utilização do Orb
do tempo, que a envia ao passado e onde descobre que de fato sua mãe (ao contrário da
história contada por seu pai) foi "recrutada" como uma espécie de odalisca, para o harém
dos militares Cardassianos em troca de melhores condições de vida para o seu marido.
Meru fica fascinada com o relativo luxo de sua vida na estação e se torna uma
presa fácil para o charmoso Dukat que a acolhe como sua amante oficial.
INQUISITION - (Inquisição)
Produção: 6x18/08.04.1998/#142
Data Estelar: <Desconhecida>
Sloan e seus ajudantes da "corregedoria da Frota Estelar" chegam a DS9 para
checar uma recente brecha na segurança.
Seus métodos a princípio são severos, porém aparentemente legítimos, mas uma
crescente fixação do agente em Bashir começa a trazer um senso de inquietação no ar.
Depois de um série de acusações e eventos que sugerem uma conspiração contra
Bashir, Sloan e seus ajudantes se revelam como membros de uma organização
clandestina dentro da Federação, referida somente como SEÇÃO31.
Sloan abduziu Bashir para testar suas habilidades e lealdades para a Federação e
avisa ao doutor que ele passou e pode receber uma missão a qualquer momento.
IN THE PALE MOONLIGHT - (Sob a Pálida Luz do Luar)
Produção: 6x19/15.04.1998/#143
Data Estelar: 51721.3
Sisko está ditando o seu diário pessoal na esperança de ficar em paz consigo
mesmo em relação a eventos das duas últimas semanas.
Ao final de uma discussão sobre a cômoda posição dos Romulanos no confronto,
Sisko decide trazê-los para o lado da Federação, custe o que custar.
Ele convoca Garak para um plano ousado de falsificar dados provando uma
possível invasão de Romulus pelo Dominion para um certo Senador Romulano.
O Plano não dá certo e Garak utiliza seu plano "B" e assassina o senador
romulano, colocando indícios da culpa do Dominion.

HIS WAY - (O Seu Jeito)
Produção: 6x20/22.04.1998/#144
Data Estelar: <Desconhecida>
Vic Fontaine, um cantor holográfico de uma boate ambientada em Las Vegas em
1962, é o mais sofisticado programa de entretenimento de Bashir utilizado nas holosuites
do Quark's.
Este cantor holográfico decide dar lições a Odo sobre como conquistar o coração
de Kira Nerys.
Curiosidades: Neste episódio acontece o primeiro beijo entre Odo e Kira.
Destaques para Nana Visitor interpretando "Fever" e a presença do sempre
carismático e talentoso James Darren, como Vic Fontaine (que voltaria ao papel no curso
da série em vários outros episódios).
THE RECKONING - (O Confronto Final)
Produção: 6x21/29.04.1998/#145
Data Estelar: <Desconhecida>
Guiado por uma visão e por misteriosos rompantes, Sisko traz a bordo de DS9 um
antigo artefato Bajoriano, que ele próprio destrói posteriormente, libertando um Profeta e
um Pagh-Wraith, que tomam os corpos de Kira e Jake respectivamente.
No Promenade, uma batalha titânica entre os dois seres (prevista em uma antiga
profecia como o evento que marcaria uma nova era de ouro para Bajor em que "não
seriam necessários Profetas ou Emissários" e que fatalmente levaria a destruição da
estação) é interrompida por uma intervenção inesperada de Kai Winn.
O confronto definitivo entre os Profetas e os Pagh-Wraiths havia sido adiado.
VALIANT - (Valiant)
Produção: 6x22/06.05.1998/#146
Data Estelar: <Desconhecida>
A caminho de Ferenginar (a bordo de um explorador), Jake e Nog são atacados por
um esquadrão Jem'Hadar e, obrigados a fugir, acabam no lado do Dominion da atual
frente de guerra e os dois são salvos no último minuto pela USS Valiant, uma nave da
classe Defiant.
A Valiant, operando há oito meses atrás das linhas inimigas, tem como tripulação
um bando de cadetes do Red Squad que receberam promoções de campo com a morte
dos seus oficiais supervisores (a nave originalmente estava em uma missão de
treinamento).
A tripulação conta (entre outros) com o "capitão" Tim Watters, a "comandante"
Karen Farris e a "chefe" Dorian Collins.
PROFIT AND LACE - (Lucro e Luxúria)
Produção: 6x23/13.05.1998/#147
Data Estelar: <Desconhecida>
O grande Nagus Zek decide permitir que as mulheres Ferengis possam usar
roupas em público e dai participar de negociações e lucrar com isto.
Obviamente Zek é imediatamente deposto devido ao seu "ato subversivo" e Brunt é
colocado temporariamente em seu lugar.
Zek e Ishka vêm a DS9 para pedir ajuda a Quark e Rom, que acham que devem
organizar imediatamente um seminário para que Ishka demonstre suas habilidades
financeiras em público.

TIME'S ORPHAN - (A Órfã do Tempo)
Produção: 6x24/20.05.1998/#148
Data Estelar: <Desconhecida>
Os O'Brien decidem fazer um piquenique em um planeta conhecido próximo, Molly
se afasta dos seus pais e atravessa um portal temporal, vivendo por 10 anos no passado
daquele planeta.
De volta, com 18 anos ela é incapaz de viver em sociedade.
Após muitas tentativas de tentar trazer Molly18 para o convívio social, os O'Brien
tomam a dolorosa decisão de levá-la de volta para "casa".
De volta ao passado, Molly18 mostra o caminho de volta a Molly8, que volta aos
seus pais, o que efetivamente apaga da existência a sua versão mais velha.
THE SOUND OF HER VOICE - (O Som Daquela Voz)
Produção: 6x25/10.06.1998/#149
Data Estelar: <Desconhecida>
Voltando de uma missão a USS Defiant recebe um pedido de socorro de uma certa
capitão Lisa Cusak que se acidentou em uma planeta a dias de distância da posição
corrente de Sisko e cia. Cusak corre perigo de vida devido a uma extremamente
venenosa atmosfera planetária.
Durante a viagem de resgate da Defiant a sua tripulação se reveza ao rádio com
Cusak.
Ao chegar ao local eles encontram somente os restos mortais de Cusak, na
realidade as mensagens da capitão vinham de três anos no passado devido a
interferência da radiação nativa daquele corpo celeste.
TEARS OF THE PROPHETS [1] - (Lágrimas dos Profetas)
Produção: 6x26/17.06.1998/#150
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko recebe a medalha de honra Cristopher Pike das mãos do almirante Ross.
Ele é nomeado para liderar a bordo da Defiant o ataque da Frota Aliada (Federação
- Império Klingon - Império Romulano) em Chin'toka (uma importante posição em território
Cardassiano).
O capitão também recebe uma visão dos Profetas que diz que ele não deve deixar
DS9, pois algo terrível irá acontecer.
Ele ignora o aviso e parte na missão. Dukat liberta um Pagh-Wraith que toma o seu
corpo.
Ele vai a bordo de Deep Space Nine, fere Jadzia mortalmente e liberta o PaghWraith no Orb da contemplação em exposição no templo da estação.
Imediatamente a Fenda Espacial se fecha e todos os Orbs se apagam.

