DEEP SPACE NINE - DS9 - 7a. Temporada - 1998 / 1999

IMAGE IN THE SAND [2] - (Imagem na Areia)
Produção: 7x01/30.09.1998/#151
Data Estelar: <Desconhecida>
Na Terra Sisko começa a ter visões da face de uma mulher aparecendo nas areias
do planeta Tyree.
Acuado (Jake Sisko acaba descobrindo uma foto da mesma mulher nas coisas
antigas de seu avô), Joseph Sisko diz que a mulher se chamava Sarah e é a verdadeira
mãe de Ben Sisko, para espanto completo do capitão.
Ao descobrir um antigo escrito em Bajoriano dentre as coisas de tal mulher, Sisko
tem certeza que precisa ir até Tyree para encontrar algo chamado o "Orb do Emissário".
Próximo ao momento da partida, as três gerações de Siskos recebem a visita da
alferes Ezri Dax, que se junta aos três na Jornada mística.

SHADOWS AND SYMBOLS [3] - (Sombras e Símbolos)
Produção: 7x02/07.10.1998/#152
Data Estelar: 52152.6
Durante a busca, Sisko parece ouvir vozes que chamam por um certo doutor
Wykoff.
Após procurar na superfície de Tyree, Sisko, com a ajuda de sua bola de beisebol,
descobre o "Orb do Emissário", mas quando vai abri-lo recebe uma visão (só que agora
dos Pagh-Wraiths) em que ele é de novo Benny Russell em um manicômio (sob os
cuidados de um certo "doutor Wykoff"), totalmente enlouquecido e literalmente
escrevendo na parede a história que estamos presenciando em tela.
Benny se desvencilha dos funcionários da casa e escreve a abertura do Orb por
Sisko.
Com isto o Profeta que sempre habitou o receptáculo volta ao templo celestial e
expulsa o Pagh-Wraith, a Fenda se abre de novo.

AFTERIMAGE - (Recomeço)
Produção: 7x03/14.10.1998/#153
Data Estelar: <Desconhecida>
Ezri está tendo dificuldades ao se reencontrar com todos e parece decidida a não
permanecer na estação, por temer que isto faça Worf sofrer muito.
Enquanto isto, Sisko sugere que ela trate da claustrofobia de Garak, que está tendo
severos ataques, ao mesmo tempo em que a Frota Estelar precisa demais dos dados
contidos nas mensagens codificadas da aliança do Dominion que só o Cardassiano é
capaz de decifrar.
Quark dá uma festa em homenagem a ela, agora promovida a tenente e a
conselheira da Estação, quando Worf diz que Jadzia nunca o perdoaria se ele permitisse
que Ezri abrisse mão da posição, dos amigos e da possibilidade de ajudá-los por causa
dele.

TAKE ME OUT TO THE HOLOSUITE - (Me Tirem desta Holosuite)
Produção: 7x04/21.10.1998/#154
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko recebe um desafio de um capitão Vulcano, o extremamente arrogante Solok
cuja nave estelar está docada para reparos em DS9, seu eterno rival desde os tempos da
Academia, para uma partida de Beisebol (a ser realizada em uma holosuite no "Quark's")
entre a tripulação de Solok (integralmente Vulcana) e os "Niners", uma equipe formada
por todos os personagens regulares, exceto Odo (que serve de árbitro), com o reforço de
Rom, Nog, Leeta e Yates.
CHRYSALIS - (Crisálida)
Produção: 7x05/28.10.1998/#155
Data Estelar: <Desconhecida>
Os quatros notáveis doentes voltam a estação e Bashir acha que pode tirar Sarina
do seu profundo estado de catatonia.
A operação acaba tendo sucesso e Sarina literalmente acorda para o mundo.
Sarina, agora curada, claramente mostra não mais pertencer ao lado dos seus três
amigos geneticamente engendrados.
Uma tentativa de relacionamento com Bashir acaba por não funcionar.

TREACHERY, FAITH, AND THE GREAT RIVER - (Traição, Fé e o Grande Rio)
Produção: 7x06/04.11.1998/#156
Data Estelar: <Desconhecida>
Na trama principal temos um "clone defeituoso" do vorta Weyoun que quer desertar
para o lado da Federação e acaba em última instância cometendo suicídio para salvar a
vida de Odo e morre nos braços do seu "Deus".
Na trama secundária deste episódio, O'Brien tem a difícil tarefa de consertar a USS
Defiant em tempo recorde para uma missão.
Desesperado, ele oferece a sua senha pessoal a Nog, que faz uma interminável e
aparentemente errática seqüência de trocas de bens (incluindo aí a própria mesa do
escritório de Sisko e os barris de vinho do general Martok, tudo "autorizado" pelo chefe),
de forma a obter o dispositivo fundamental ao conserto da Defiant.

ONCE MORE UNTO THE BREACH - (Mais Uma Vez Sob Fogo)
Produção: 7x07/11.11.1998/#157
Data Estelar: <Desconhecida>
De volta a estação, Kor pede um favor a Worf.
Ele agora é somente mais um velho que já sobreviveu ao seu propósito, com sua
mente já lhe pregando peças e quer um último comando para que possa morrer como
viveu, em meio à batalha.
Martok guarda muita raiva de Kor, pois foi justo o lendário Klingon que negou a
admissão do agora general a Academia Imperial, devido a sua origem humilde (algo que
Kor não tem a menor lembrança de ter feito um dia).
Worf acaba conseguindo convencer Martok a dar o posto de segundo oficial para
Kor em uma missão a bordo da Ch'Tang, sob o comando de Martok e dele próprio como
primeiro oficial.

THE SIEGE OF AR-558 - (O Cerco de AR-558)
Produção: 7x08/18.11.1998/#158
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko e sua tripulação acabam presos durante uma missão de suprimentos em
território inimigo.
Agora tem que defender uma importante peça de inteligência, uma estação de
comunicação do Dominion, ao lado dos sobreviventes oficiais da Frota que o vem fazendo
por cinco meses frente a sucessivos ataques Jem'Hadar que querem retomar a instalação
a todo custo.
Curiosidades: Neste episódio o alferes Nog perde uma das pernas durante uma
batalha.

COVENANT - (O Pacto)
Produção: 7x09/25.11.1998/#159
Data Estelar: <Desconhecida>
Kira é seqüestrada por Dukat, que agora lidera um grupo de Bajorianos em um
culto aos Pagh-Wraiths (uma verdadeira comunidade) na abandonada estação Empok
Nor.
Dukat realmente pratica sua fé nos inimigos mortais dos Profetas, mas não
consegue esconder de Kira que tal fé tem origem na necessidade de Dukat de ser aceito
pelos Bajorianos em última instância.

IT'S ONLY A PAPER MOON - (É Apenas uma Lua de Papel)
Produção: 7x10/30.12.1998/#160
Data Estelar: <Desconhecida>
Nog volta a estação, ele recebeu uma perna artificial para ficar no lugar daquela
que perdeu, mas está com problemas emocionais, como uma dependência em uma
bengala para suporte que é meramente psicológico.
Ele passa os dias dormindo e escutando "I'll be seeing you" (tocada pouco antes da
batalha em "The Siege Of AR558"), até que após uma discussão com Jake acaba na
holosuite escutando a canção "ao vivo", com Vic Fontaine.
Nog se sente melhor naquela Las Vegas de outrora e passa a morar nela com Vic.

PRODIGAL DAUGHTER - (A Filha Pródiga)
Produção: 7x11/06.01.1999/#161
Data Estelar: <Desconhecida>
O'Brien desapareceu enquanto investigava o sumiço da viúva de Bilby (ver "Honor
Among Thieves" da sexta temporada).
Ezri Dax (o nome da sua família é Tigan) é enviada por que as últimas informações
do paradeiro do chefe apontavam para New Sidney, onde os Tigans (mãe Yanas e dois
irmãos, o artístico e instável Norvo e o outro Janel) moram e mantém um negócio familiar
de mineração.

THE EMPEROR'S NEW CLOAK - (A Nova Toga do Imperador)
Produção: 7x12/03.02.1999/#162
Data Estelar: <Desconhecida>
O grande Nagus Zek viaja para o "universo do espelho" na esperança de abrir uma
frente de comércio.
Ele acaba preso pela Aliança, que envia a Mirror-Ezri para pedir um dispositivo de
camuflagem a Quark como resgate.
Quark e Rom roubam um dispositivo de camuflagem da nave de Martok para
"honrar" tal resgate.
Curiosidades: Neste episódio temos um dos piores erros de continuidade da Série,
pois em episódios anteriores as naves da Aliança já possuem dispositivos de camuflagem.
FIELD OF FIRE - (Campo de Fogo)
Produção: 7x13/10.02.1999/#163
Data Estelar: <Desconhecida>
Quando improváveis assassinatos (com armas que disparam projéteis) começam a
ocorrer na estação, Ezri Dax decide se "aproximar" de um dos hospedeiros anteriores do
seu simbionte, Joran Dax (o insano músico e assassino visto em "Equilibrium" e "Facets"
da terceira temporada) para tentar pegar o criminoso.
O'Brien descobre que a arma do crime é um TR-116 - desenho experimental da
Frota (cuja pesquisa foi abandonada), que alguém replicou. Acoplado a uma alça de mira
especial (que permite uma efetiva "visão de raios X") e uma unidade especializada de
transporte, tal arma pode ser usada para atirar em qualquer um, a qualquer momento na
estação.
Com a "ajuda" de Joran, Ezri consegue encontrar o culpado, um Vulcano com um
severo trauma emocional.
CHIMERA - (Quimera)
Produção: 7x14/17.02.1999/#164
Data Estelar: <Desconhecida>
Aqui, Odo se vê tentado a deixar a estação para se juntar a Laas (um dos 100
transmorfos infantis enviados pelos Fundadores ao universo como Odo).
E com ele procurar pelos outros do seu grupo e formar um "Elo próprio" à parte
daquele que controla o Dominion.
Kira deixa Odo decidir por ele mesmo ao libertar Laas de uma cela de segurança
(preso devido a um incidente com dois Klingons) indicando a ele um lugar para um
encontro com Odo e avisa ao comissário sobre o ocorrido.
Odo comparece ao encontro, mas somente para se despedir de Laas.
Curiosidades: Laas é vivido pelo mesmo J. G. Hertzler que atua como general
Martok
BADDA-BING BADDA-BANG - (Onze Niners e um Segredo)
Produção: 7x15/24.02.1999/#165
Data Estelar: <Desconhecida>
Um pequeno dispositivo (instalado pelo seu programador, um cara de nome Felix)
do programa de Vic Fontaine entra em ação, transformando o cenário do holoprograma
em um cassino dominado por gangsters.
A tripulação da estação (exceto Worf, que não está nem um pouco interessado em
salvar um holograma) se reúne para conceber e executar uma estratégia, seguindo as
regras do programa, de forma a livrar Vic da ameaça do seu arqui-rival, Franky Eyes.

INTER ARMA ENIM SILENT LEGES - (Inter Arma Enim Silent Leges)
Produção: 7x16/03.03.1999/#166
Data Estelar: <Desconhecida>
Sloan da SEÇÃO31 recruta Bashir para que durante uma conferência em Romulus
onde o doutor estará fazendo uma palestra, Julian identifique se o novo chefe da Tal
Shiar, Koval, tem uma doença rara que possa ser acelerada sem levantar suspeitas
levando a um crime perfeito, a morte de alguém do alto escalão Romulano contrário a
Federação e a aliança com ela.
Instruído pelo Alm. Ross e Sisko a seguir em tal "missão" o mais fundo possível,
Bashir se vê em uma situação em que tem que recorrer a ajuda da senadora Cretak.

PENUMBRA [1] - (Penumbra)
Produção: 7x17/07.04.1999/#167
Data Estelar: 52576.2
Sisko finalmente compra "aquele" terreno em Bajor para construir uma casa e
também finalmente pede Kasidy Yates em casamento.
Infelizmente a Profeta Sarah aparece em uma visão e diz a Sisko que se ele se
casar com Yates não irá conhecer "nada que não seja mágoa".
Ao mesmo tempo, Worf está desaparecido e quando a USS Defiant tem que
suspender as buscas, Ezri percebe que tem que ir atrás dele e rouba um explorador.
Usando uma inteligente tática ela encontra o casulo de fuga de Worf.
Eles são posteriormente atacados e se acidentam, onde discutem e acabam
fazendo amor.
Ao final são capturados pelos Breen.
Curiosidades: Neste episódio a Fundadora líder das forças no Quadrante Alfa já se
encontra doente.
O Dominion ainda não encontrou uma cura para a doença que atinge todo o
"Grande Elo".

'TIL DEATH DO US PART [2] - (Até Que a Morte Nos Separe)
Produção: 7x18/14.04.1999/#168
Data Estelar: <Desconhecida>
Inicialmente Sisko, com medo do que possa acontecer, diz a Yates que o
casamento está cancelado.
Quando ele finalmente muda sua decisão e decide ir em frente, a Profeta Sarah faz
mais uma aparição para ele e o abraça ternamente quando diz: "tenha cuidado meu filho".
Dukat depois de uma cirurgia assume a identidade Bajoriana de Anjohl e vai
procurar Winn na estação, dizendo a Kai exatamente o que ela precisava ouvir para
confiar nele, na esteira de uma visão que ela teve com os Pagh-Wraiths (a líder Religiosa
pensa que são os Profetas).

STRANGE BEDFELLOWS [3] - (Estranhos Parceiros)
Produção: 7x19/21.04.1999/#169
Data Estelar: <Desconhecida>
Com os termos da nova aliança do Dominion com os Breen, Damar chega a
decisão de que urge a hora de fazer algo pelo seu povo.
Ele liberta Worf e Ezri com o recado de que agora a Federação tem um aliado em
Cardassia, mas ainda mantém a fachada de obediência com Weyoum por hora.
Os Pagh-Wraiths revelam a Winn em uma visão que de fato a primeira visão foi
obra deles, o que a deixa chocada.
Uma tentativa de utilizar um Orb para se comunicar com os Profetas e pedir auxílio
não é atendida, como se os Profetas a estivessem ignorando por ela ter contatado os
seus inimigos.
THE CHANGING FACE OF EVIL [4] - (A Mutante Face do Mal)
Produção: 7x20/28.04.1999/#170
Data Estelar: <Desconhecida>
Worf e Ezri retornam a estação junto com as notícias de que os Breen atacaram a
Terra, o que foi uma surpresa total para os Federados e os seu aliados. Damar vem
preparando em segredo com Gul Rosot uma espécie de insurreição cardassiana. Winn
continua as suas pesquisas sobre os Pagh-Wraiths, inclusive com o proibido livro do
Kosst Amojan que parece conter o procedimento para libertá-los. Sisko comanda uma
força tarefa para uma iminente batalha no importante setor estratégico de Chin'Toka. As
naves Breen atacam com sua arma de dissipação energética, que deixa inoperantes as
naves da aliança Federada, a USS Defiant é destruída em um verdadeiro massacre de
toda a força tarefa.
WHEN IT RAINS... [5] - (Onde Há Fumaça...)
Produção: 7x21/05.05.1999/#171
Data Estelar: <Desconhecida>
O chanceler Klingon Gowron vem à estação para honrar os feitos do grande
general Martok e assumir as forças de campo Klingon.
O que causa rebuliço nas linhas Federadas uma vez que somente as aves de
rapina Klingon se mostraram até o momento efetivas contra a nova arma dos Breen e elas
precisam ser bem administradas senão o Dominion poderá vencer a guerra facilmente.
A Federação envia Kira, Odo e garak para ajudarem na rebelião de Damar e Rusot.
Bashir e O'Brien descobrem que Odo também está com doença dos Fundadores e
suspeitam que a SEÇÃO31 pode estar envolvida.
Odo foi de fato infectado sem saber durante os eventos dos episódios "Homefront"
e "Paradise Lost" da quarta temporada.
Quando ele foi julgado pelos Fundadores em "Broken Link" também da quarta
temporada, ele infectou involuntariamente todo o "Grande elo".
TACKING INTO THE WIND [6] - (Navegando Contra o Vento)
Produção: 7x22/12.05.1999/#172
Data Estelar: <Desconhecida>
Kira e Damar desenvolvem um ambicioso plano para roubar uma nave Jem'Hadar
equipada com uma arma de dissipação energética Breen para que a Frota possa
desenvolver uma maneira de se defender dela.
Com a ajuda de Odo se passando pela Fundadora o plano tem êxito e os cinco
acabam controlando a ponte da nave.
Com intuito de impedir que Gowron leve os aliados a uma derrota, Worf desafia
Gowron à um combate até a morte; ele vence e repassa o manto de Chanceler a Martok.

EXTREME MEASURES [7] - (Medidas Extremas)
Produção: 7x23/19.05.1999/#173
Data Estelar: 52645.7
O'Brien e Bashir divulgam ter encontrado a cura para a doença dos Fundadores na
esperança de trazer alguém da SEÇÃO31 para a estação e dai obter a verdadeira cura.
O agente Sloan aparece no quarto de Bashir e um truque de um campo de força de
O'Brien funciona e eles conseguem prendê-lo.
Sisko autoriza o uso da sonda mental Romulana no agente da SEÇÃO31 para
obter informações relevantes a respeito da cura de Odo, que já entrou no estado terminal
da doença.
THE DOGS OF WAR [8] - (Os Cães de Guerra)
Produção: 7x24/26.05.1999/#174
Data Estelar: <Desconhecida>
Rom se torna o novo Nagus. "Um diferente Nagus para uma diferente sociedade
Ferengi".
O Dominion esmaga a resistência organizada de Damar e Kira. (que são traídos).
Garak consegue levar os outros dois para a casa de Enabran Tain, onde ainda
mora Mila, a confidente do velho Cardassiano.
Muitos Cardassianos duvidam da notícia da morte de Damar e os três começam a
acreditar na possibilidade de um levante popular.
Um pequeno ataque a uma instalação do Dominion, permite que Damar venha às
ruas e faça um discurso inflamatório que leva a revolta da própria população civil.
WHAT YOU LEAVE BEHIND, PART 1 [9] - (O Que Se Deixa para Trás, Parte 1)
Produção: 7x25/02.06.1999/#175
Data Estelar: <Desconhecida>
Sisko e as Forças Aliadas embarcam para a maior de todas as batalhas em
Cardassia, uma que promete terminar a guerra de uma vez por todas.
Ao mesmo tempo em que Dukat (com a visão restaurada) e Winn iniciam uma
Jornada nas cavernas de fogo para libertar os Pagh-Wraiths.
A rebelião popular na capital Cardassiana continua a crescer com um também
proporcional número de sabotagens.
Uma forte represália de Weyoum, destruindo uma cidade inteira para instigar medo
tem justo o efeito oposto.
Na batalha, ao saberem disto, as tripulações das naves Cardassianas acabam se
voltando para o lado Federado em um momento crítico, quando Sisko, Ross e Martok
finalmente decidem que é chegada a hora de ir até a capital e acabar definitivamente com
a guerra.
Um bloqueio formidável de naves do Dominion é posto em torno do planeta.

WHAT YOU LEAVE BEHIND, PART 2 [10] - (O Que Se Deixa para Trás, Parte 2)
Produção: 7x26/02.06.1999/#176
Data Estelar: <Desconhecida>
No centro de comando do Dominion em Cardassia, Kira e Garak tem a Fundadora
(terminal e as portas da morte) como refém (ela deixou ordens para os Jem'Hadar lutarem
até o último homem e ainda instruções para "pacificar" todo o planeta, o que está levando
a um número assustador de mortes entre os Cardassianos).
Odo se transporta a superfície, faz um "Elo" com a Fundadora, a cura, ao mesmo
tempo em que acerta os termos da rendição do Dominion.
É o fim da guerra.
Sisko sente que o seu destino está em outro lugar.
Nas Cavernas de Fogo, os Pagh-Wraiths foram libertados e Dukat sente a chegada
de Sisko.
Na luta dos dois, eis que Winn consegue distrair Dukat o tempo suficiente para que
Sisko caia com o Cardassiano e o livro naquele mar de chamas, prendendo para sempre
os Wraiths.
A Profeta Sarah salva Sisko e o traz para o Templo Celestial, onde ela diz que ele é
um deles agora.

