Sinopse geral da série Enterprise (Ent) 2001 a 2005

Após quatro séries e dez filmes, quem poderia imaginar que ainda haveria espaço
para explorar mais uma franquia de "Star Trek" ("Jornada nas Estrelas")?
Ambientada no ano de 2151 (um século antes do Capitão Kirk), a série mostra o
primeiro contato com os Klingons, além de introduzir os pioneiros dias da exploração
espacial.
Sendo os primeiros a explorar as profundezas do espaço, a tripulação da
Enterprise terá que provar que está pronta para viver além das estrelas.
O capitão Jonathan Archer (Scott Bakula) é um dos veteranos da Frota Estelar, e já
visitou lugares nunca antes imaginados pelos homens.
Ele possui uma excêntrica tripulação que inclui uma habitante de Vulcano (Jolene
Blalock), uma especialista em línguas (Linda Park), um engenheiro (Connor Trinneer) e
um experiente médico alienígena (John Billingsley), que é fascinado pela estranha e nova
espécie que é o Homo sapiens.
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BROKEN BOW, PART 1 (Broken Bow, Parte 1)
Produção: 1x01/26.09.2001/#001
Data Terrestre: 16 de abril de 2151
Noventa anos após o primeiro vô em velocidade de dobra de Zefram Cochrane, a
humanidade é lentamente conduzida pelos vulcanos no desenvolvimento do Motor de
Dobra Cinco.
A humanidade está finalmente pronta para explorar o espaço desconhecido como
uma nova e revolucionária nave estelar, a Enterprise NX-01, sob o comando do Capitão
Jonathan Archer.
Entretanto as coisas são apressadas quando um mensageiro klingon é abatido e
ferido por alienígenas desconhecidos no lugarejo de Broken Bow, estado de Oklahoma.

BROKEN BOW, PART 2 (Broken Bow, Parte 2)
Produção: 1x02/26.09.2001/#002
Data Terrestre: 16 de abril de 2151
Aproveitando a oportunidade Cap. Archer insiste que a missão de devolver o
klingon ferido a seu povo deve ser conduzida pelos humanos em sua nova espaçonave.
No caminho ao seu destino, porém, a nave é abordada por alienígenas que levam
o klingon e deixam a tripulação da Enterprise confusa.
Mesmo sem saber por onde começar e indo contra as sugestões de sua primeira
oficial vulcana, Archer decide buscar respostas.
Curiosidades: Este episódio duplo é o piloto da Série Enterprise, onde são
apresentas a nova tripulação e a nova nave.
Um das "novas" tecnologias, o teletransporte, é apresentado como uma tecnologia
inovadora desenvolvida na Terra, mas ainda considerada perigosa pelos tripulantes para o
transporte de seres humanos

FIGHT OR FLIGHT (Lutar ou Fugir)
Produção: 1x03/03.10.2001/#003
Data Terrestre: 6 de maio de 2151
A Enterprise encontra uma nave alienígena, onde descobre quinze cadáveres que
parecem ter sido alvo de estranhos procedimentos científicos.
Hoshi é mandada para a nave, mas a visão aterradora faz com que ela revele
pânico em relação á utilização de trajes extra-veiculares, além de seus medos interiores
sobre as viagens espaciais.
Mesmo assim, ela deve superar suas aflições para ajudar à tripulação a descobrir
os autores de tamanha barbárie.

STRANGE NEW WORLD (Explorar Novos Mundos)
Produção: 1x04/10.10.2001/#004
Data Terrestre: <Desconhecida>
Trip, Travis e T´Pol, descem a um planeta classe-M numa missão de exploração.
Lá descobrem um planeta muito semelhante a Terra, porém sem vida alienígena
inteligente.
Ao serem pegos por uma terrível tempestade, eles decidem se refugiar numa
caverna próxima.
Aos poucos, no entanto, o comportamento dos exploradores vai se alterando e
tornando-se crescentemente paranoico a ponto de colocá-los uns contra os outros.
Sem poder enfrentar a tempestade, o Cap. Archer teve que encontrar um meio de
convencê-los da verdade.
UNEXPECTED (Inesperado)
Produção: 1x05/17.10.2001/#005
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise ajuda no conserto de uma nave Xryliana.
Trip tem um relacionamento com uma fêmea desta raça e acaba ficando grávido.
Os xyrilianos possuem um holodeck em sua nave, e depois esta tecnologia é
repassada aos klingons.
Cu irosidades: Neste episódio temos um erro de continuidade.
Anteriormente foi apresentado que somente no século 23, apareceriam os
Holodecks na Federação, portanto a Enterprise NX-01 não poderia esbarrar um século
antes em 2151 com um povo que tivesse a tecnologia.
Ainda temos o agravante dessa tecnologia ser repassada aos klingons.
TERRA NOVA (Terra Nova)
Produção: 1x06/24.10.2001/#006
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise parte para investigar o destino de uma antiga colônia terrestre da qual
não se tem notícia há décadas.
Ao chegar lá desvendam o mistério do desaparecimento dos colonos humanos e
encontram seus descendentes.
Archer e Phlox, lutam para conquistar a confiança dos ex-humanos e tentar salválos de um perigo iminente.
THE ANDORIAN INCIDENT (O Incidente Andoriano)
Produção: 1x07/31.10.2001/#007
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer se interessa em visitar um antigo santuário vulcano, apesar das
preocupações de T´Pol com a conduta de seus amigos humanos frente aos disciplinados
vulcanos.
Logo no primeiro contato com os monges vulcanos Archer e T´Pol, descobrem algo
errado e decidem ajudar.
Mal sabem que o lugar foi tomado pelos desconfiados andorianos, antigos
adversários dos vulcanos na conquista espacial.
Capturados pelos andorianos Archer, Trip e T´Pol, devem encontrar um meio de se
comunicar com Reed na Enterprise e resolver a situação.

BREAKING THE ICE (Quebrando o Gelo)
Produção: 1x08/07.11.2001/#008
Data Terrestre: <Desconhecida>
Trip descobre que T´Pol está enviando mensagens secretas a uma nave vulcana
que vem seguindo furtivamente a Enterprise e deve lidar com a situação confrontando a
vulcana sobre o assunto.
Travis e Malcom, ficam presos num cometa durante a realização de uma missão
científica.
Agora Archer corre contra o tempo para tentar resgatá-los.
CIVILIZATION (Civilização)
Produção: 1x09/14.11.2001/#009
Data Terrestre: 31 de julho de 2151
Com a descoberta de uma civilização equivalente a idade moderna na Terra num
planeta classe-M, Archer decide explorar o planeta disfarçando-se como um dos
habitantes.
Ao maravilhar-se com a cultura local descobre que uma terrível doença está
afetando os alienígenas, e que talvez o mal não esteja relacionado apenas com causas
naturais.
FORTUNATE SON (Filho Afortunado)
Produção: 1x10/21.11.2001/#010
Data Terrestre: <Desconhecida>
Piratas Nausicaanos atacam um cargueiro terráqueo e a Enterprise é despachada
para ajudá-los.
Contudo, Archer encontra resistência da tripulação do cargueiro em aceitar ajuda
da Frota Estelar.
Agora a tripulação deve convencê-los de aceitar ajuda e desistir de buscar
vingança contra os piratas.
SILENT ENEMY (Inimigo Silencioso)
Produção: 1x12/16.01.2002/#011
Data Terrestre: 1 de setembro de 2151
A Enterprise é atacada sem motivos aparentes por um grupo de alienígenas
misteriosos.
Agora a tripulação luta para diminuir a vantagem tecnológica dos alienígenas ou
terá que admitir a derrota e voltar para a Terra.
Na corrida, Trip e Malcon, tentam instalar os canhões phases para armar melhor a
nave.
COLD FRONT (Frente Fria)
Produção: 1x11/28.11.2001/#012
Data Terrestre: <Desconhecida>
Um Suliban chamado Silik salva a Enterprise de ser destruída por uma reação de
cascata no reator de dobra, agindo outra vez a pedido do visitante misterioso do futuro.
Por outro lado, somos apresentados a Daniels, um agente temporal da Federação
do século 31, agindo disfarçado dentro da Enterprise para impedir Silik e outros agentes
da Guerra Fria Temporal.

DEAR DOCTOR (Caro Doutor)
Produção: 1x13/23.01.2002/#013
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise resgata dois astronautas viajando em uma nave sub-luz, decidindo
ajudá-los a desvendar os segredos de uma temível epidemia que acomete uma das duas
espécies do planeta.
Ao descobrir a verdadeira origem da doença, Phlox deve confrontar seus valores
éticos e ao próprio capitão Archer antes decidir como proceder.
SLEEPING DOGS (Cães Dormentes)
Produção: 1x14/30.01.2002/#014
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer decide ajudar uma nave klingon a deriva e caindo rapidamente na atmosfera
de um planeta gigante gasoso.
T'Pol, Hoshi e Reed, vão até a nave klingon, mas têm sua nave auxiliar roubada
por uma mulher klingon, que deixa-os presos na nave condenada.
Eles devem achar um meio de fuga antes que a pressão da atmosfera esmague a
nave klingon ou esperar que Archer convença a paranoica guerreira klingon a colaborar
com eles.
SHADOWS OF P'JEM (Sombras de P'Jem)
Produção: 1x15/06.02.2002/#015
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise é ordenada a encontrar-se com uma nave vulcana que levará de volta
T´Pol ao Alto Comando Vulcano.
Em sua derradeira missão na Enterprise, T´Pol, juntamente com Archer, é raptada
num planeta alienígena por forças militares hostis.
Tanto a tripulação da Enterprise quanto a da nave vulcana tentam resgatar os dois
e, além deles, os andorianos aparecem para oferecer uma mão amiga.
Nesse meio tempo, Archer e T´Pol tem tempo de conversarem sobre alguns
assuntos sensíveis enquanto planejam sua fuga.
SHUTTLEPOD ONE (Shuttlepod Um)
Produção: 1x16/13.02.2002/#016
Data Terrestre: 9 de novembro de 2151
Em missão de rotina a bordo de uma das naves auxiliares, Trip e Reed, chegam ao
ponto de encontro acordado com a Enterprise, mas encontram apenas destroços
empilhados em asteroides próximos.
Certos de que a Enterprise fora destruída, os dois oficiais lutam pela sobrevivência,
enquanto seus suprimentos de comida e oxigênio, acabam rapidamente.
FUSION (Fusão)
Produção: 1x17/27.02.2002/#017
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise oferece assistência a uma nave civil vulcana cuja tripulação difere em
muito da imagem habitual daquele povo.
São vulcanos que tentam administrar as emoções e não reprimi-las.
T´Pol conhece um dos tripulantes da outra nave e se envolve numa busca para
entender como a disciplina em que eles vivem, não deixa-os sair de controle.
Ela acaba descobrindo mais do que pretendia.

ROGUE PLANET (Planeta Desgarrado)
Produção: 1x18/20.03.2002/#018
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer decide explorar um planeta errante, quando descobre que outros
alienígenas já estavam na superfície do planeta caçando uma forma de vida capaz de
alterar a própria estrutura molecular.
Nesse meio tempo, Archer vê o que parece ser uma mulher humana vivendo no
planeta.
Apesar dos protestos da tripulação, ele decide descobrir mais sobre a misteriosa
mulher que pede ajuda, quando descobre se tratar de um dos seres trans morfos, ele
decide auxiliá-los, dessa forma dificultando para os caçadores obter suas presas.
ACQUISITION (Aquisição)
Produção: 1x19/27.03.2002/#019
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise é invadida por pequenos homenzinhos verdes dispostos a tudo para
obter lucro.
Nocauteando a tripulação, eles tentam retirar o máximo possível da nave antes que
todos acordem.
Archer, acordado para ajudar os ladrões, deve ganhar tempo para que Trip possa
despertar outros tripulantes e conseguir ajuda para reverter a inusitada situação.
Curiosidade: Outro equívoco da Série Enterprise colocando os Ferengis no século
22.
Porém erro foi melhor contornado, de forma que em momento algum, é citada raça
dos ladrões espaciais não contaminando a primeira aparição dos Ferengis da Série Nova
Geração.
OASIS (Oásis)
Produção: 1x20/03.04.2002/#020
Data Terrestre: <Desconhecida>
Explorando uma nave caída num planeta inóspito, a Enterprise se defronta com
estranhas aparições.
Além disso, os humanos encontram alienígenas nos destroços que conseguiram
sobreviver, apesar das poucas chances.
Trip decide ajudar e acaba se sentindo atraído por uma das alienígenas, uma linda
mulher chamada Liana.
Conforme a interação entre as tripulações aumenta, eles descobrem que nem toda
as coisas são o que parecem.
DETAINED (Detidos)
Produção: 1x21/24.04.2002/#021
Data Terrestre: <Desconhecida>
Ao explorar um planeta na nave auxiliar, Maywheather e Archer, são presos por
alienígenas chamados Tandaranos, inimigos mortais dos sulibans.
No meio tempo T'Pol tenta obter informações sobre os dois desaparecidos, já que
os oficiais Tandaranos não se mostram muito cooperativos.
No planeta prisão Archer e Maywheather, descobrem que estão presos num campo
de concentração para sulibans.
Ao final, os dois humanos são obrigados a compreender que nem todos os sulibans
são como Silik.

VOX SOLA (Voz Solitária)
Produção: 1x22/01.05.2002/#022
Data Terrestre: <Desconhecida>
Depois de um encontro não muito fácil com os complicados Kreetassianos, a
tripulação da Enterprise descobre ter recolhido uma forma de vida alienígena, que se
instala numa das áreas de carga da nave.
Investigando a situação, Archer e Trip, acabam presos pelo ser, cujas propriedades
simbióticas terminam por interligar a mente dos humanos aprisionados.
Hoshi então entra em cena, pois é a única capaz de encontrar um meio de se
comunicar com a forma de vida.
FALLEN HERO (Herói Decadente)
Produção: 1x23/08.05.2002/#023
Data Terrestre: 9 de fevereiro de 2152
A Enterprise recebe um pedido para transportar V'Lar, renomada diplomata vulcana
acusada de crimes no exercício de suas funções, de volta para os vulcanos.
A princípio, os alienígenas Mazarites acabam concordando em livrar-se da
embaixadora, horas depois, no entanto, os Mazarites mudam de ideia e empreendem
todos os esforços para recuperar V'Lar.
DESERT CROSSING (Travessia no Deserto)
Produção: 1x24/08.05.2002/#024
Data Terrestre: 12 de fevereiro de 2152
Um carismático líder alienígena convida Archer para visitar seu planeta depois que
o capitão oferece assistência no conserto de sua nave.
Chegando ao planeta desértico Trip e Archer, descobrem que foram enganados e
decidem fugir pelo deserto.
Na Enterprise, T´Pol assume o comando enquanto tenta localizar o capitão.
Finalmente ela se vê obrigada a tomar uma decisão arriscada.
TWO DAYS AND TWO NIGHTS (Dois Dias e Duas Noites)
Produção: 1x25/15.05.2002/#025
Data Terrestre: 18 de fevereiro de 2152
Finalmente aproveitando uma folga, os tripulantes da Enterprise chegam a Risa,
planeta famoso por suas belezas naturais e estrutura turística.
Lá, Archer descobre uma mulher interessante, Travis sofre um acidente, Trip e
Reed se metem em encrencas.
Também na superfície Hoshi encontra um alienígena que a conquista.
Phlox por sua vez, decide hibernar um pouco, mas seus planos acabam sendo
interrompidos quando um tripulante precisa urgentemente de sua assistência.
SHOCKWAVE, PART 1 (Onda de Choque, Parte 1)
Produção: 1x26/22.05.2002/#026
Data Terrestre: <Desconhecida>
Os Sulibans sabotam uma missão da Enterprise para o comando da Frota Estelar e
o conselho vulcano suspender as viagens da Enterprise NX-01.
Daniels leva Archer para um futuro alterado, antes dele ser capturado pelos
Sulibans, alterando a linha de tempo.
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SHOCKWAVE, PART 2 (Onda de Choque, Parte 2)
Produção: 2x01/18.09.2002/#027
Data Terrestre: <Desconhecida>
Silik tenta impedir a missão da Enterprise tomando-a de assalto, mas descobre que
Archer não está mais na nave.
No futuro, Archer e Daniels se vêm em meio as ruínas do que antes era a São
Francisco do século 31.
Cap. Archer consegue retornar ao século 22 com ajuda da tecnologia do futuro de
Daniels deixada na nave, a linha do tempo é restaurada.
CARBON CREEK (Carbon Creek)
Produção: 2x02/25.09.2002/#028
Data Terrestre: abril de 2152
Conversando sobre a história do Planeta Terra, T'Pol conta como sua tataravó
tomou parte no verdadeiro "primeiro contato" com os humanos, quando a nave vulcana de
exploração sofreu uma pane e acabou caindo na pequena cidade de "Carbon Creek", na
Pensilvânia.
MINEFIELD (Campo Minado)
Produção: 2x03/02.10.2002/#029
Data Terrestre: <Desconhecida>
Ao se aproximar de um novo planeta, a Enterprise acaba sendo ameaçada pelos
desconhecidos romulanos, responsáveis por ativar um campo minado no espaço.
Uma das minas fica presa na Enterprise, obrigando Reed e Archer a desmontá-la
sem perspectiva de sucesso.
Curiosidade: Um dos diversos erros de continuidade da Série, onde a Tecnologia
de Camuflagem romulana é vista, quando ela seria apenas uma tecnologia experimental
em 2266, durante os eventos do episódio "Balance of Terror" da primeira temporada da
Série Clássica.
DEAD STOP (Ponto Morto)
Produção: 2x04/09.10.2002/#030
Data Terrestre: <Desconhecida>
Atracando numa base espacial aparentemente deserta, a Enterprise começa a ser
concertada dos danos sofridos no campo minado romulano.
Mas o preço para pagar esse concerto talvez seja alto demais.
A NIGHT IN SICKBAY (Uma Noite na Enfermaria)
Produção: 2x05/16.10.2002/#031
Data Terrestre: <Desconhecida>
Depois de contrair uma estranha enfermidade durante uma missão diplomática,
Porthos, o beagle de Archer, é confinado na Enfermaria até que se descubra uma cura, o
que obriga Archer a passar a noite no lugar, junto com seu amigo de quatro patas.

MARAUDERS (Saqueadores)
Produção: 2x06/30.10.2002/#032
Data Terrestre: <Desconhecida>
Procurando combustível, a Enterprise encontra uma pequena colônia de
mineradores que vem sendo aterrorizados e roubados por um grupo de klingons.
Mas Cap. Archer interfere e não vai deixar os klingons fazerem isso outra vez.
THE SEVENTH (O Sétimo)
Produção: 2x07/06.11.2002/#033
Data Terrestre: <Desconhecida>
Designada para executar uma missão secreta para o Alto Comando Vulcano, T'Pol
pede a Archer que a acompanhe, o que deixa o comandante da Enterprise surpreso e
intrigado sobre o objetivo da missão.
THE COMMUNICATOR (O Comunicador)
Produção: 2x08/13.11.2002/#034
Data Terrestre: <Desconhecida>
Voltando para recuperar um comunicador deixado acidentalmente num planeta prédobra espacial depois de uma missão avançada, Archer e Reed, são capturados e
sentenciados à morte.
SINGULARITY (Singularidade)
Produção: 2x09/20.11.2002/#035
Data Terrestre: <Desconhecida>
Em rota para examinar um sistema ternário de estrelas, a tripulação da Enterprise
começa a desenvolver um estranho comportamento compulsivo.
Apenas T'Pol parece não ser afetada, o que a leva a descobrir um estranho fator
que está afetando o metabolismo de todos a bordo.
VANISHING POINT (Ponto de Fuga)
Produção: 2x10/27.11.2002/#036
Data Terrestre: <Desconhecida>
Relutante em fazer sua primeira viagem pelo teletransporte, Hoshi volta à nave
reclamando de estar sentido algo muito estranho, principalmente em relação aos seus
colegas de bordo.
E nas investigações que faz, Hoshi descobre um fator alienígena em seu problema.
PRECIOUS CARGO (Carga Preciosa)
Produção: 2x11/11.12.2002/#037
Data Terrestre: 12 de setembro de 2152
Ao responder a um pedido de ajuda, a Enterprise encontra uma nave que
transporta uma fêmea alienígena em animação suspensa.
Mas Tripp acaba tendo uma participação especial no salvamento, o que vai deixá-lo
muito irritado com essa preciosa carga.
THE CATWALK (A Passarela)
Produção: 2x12/18.12.2002/#038
Data Terrestre: 18 de setembro de 2152
Ameaçados por uma gigantesca tempestade cósmica, todos os tripulantes da
Enterprise são obrigados a passar oito dias confinados numa pequena área de
manutenção, sem saber que um grupo de alienígenas planeja tomar a nave.

DAWN (Amanhecer)
Produção: 2x13/08.01.2003/#039
Data Terrestre: <Desconhecida>
Um acidente força Trip a pousar num planeta onde a temperatura durante o dia
pode matar um homem, para tentar obter ajuda, Trip terá que subir numa elevação para
usar seu comunicador, mas ele ainda terá que enfrentar um estranho alienígena que não
está muito interessado em conversa.
STIGMA (Estigma)
Produção: 2x14/05.02.2003/#040
Data Terrestre: <Desconhecida>
A carreira de T'Pol pode ter chegado a uma encruzilhada, depois que ela é
diagnosticada com a Síndrome de Pa'nar, uma rara doença mental dos vulcanos que é
contraída quando se faz uma fusão mental.
E parece que ela não terá nenhum apoio de seu próprio povo.
CEASE FIRE (Cessar-Fogo)
Produção: 2x15/12.02.2003/#041
Data Terrestre: <Desconhecida>
Com os andorianos e vulcanos em conflito num pequeno planeta, Archer é
chamado para mediar o conflito entre as duas raças, mesmo conseguindo um cessarfogo, Archer sabe que o balanço de forças pode acabar por causa de um único rebelde.
FUTURE TENSE (Futuro do Presente)
Produção: 2x16/19.02.2003/#042
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise encontra uma pequena nave do século 31, que esta sendo disputada
pelos Sulibans e Tholianos (ambos manipulados por facções da "Guerra Fria Temporal"),
e os Vulcanos aparecem para ajudar, mas são derrotados.
Quando Tucker consegue o controle, acaba ativando uma baliza de emergência, e
toda tecnologia do século 31 desaparece, voltando para seu próprio tempo.
CANAMAR (Canamar)
Produção: 2x17/26.02.2003/#043
Data Terrestre: <Desconhecida>
Erradamente presos como contrabandistas, Cap. Archer e Trip, são levados a uma
nave de prisioneiros que os deixarão na colônia prisão de Canamar.
Mas a dupla de oficiais da Frota Estrelar não vão se conformar até conseguir um
meio de escapar desse lugar.
THE CROSSING (A Travessia)
Produção: 2x18/02.04.2003/#044
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise é tragada para dentro de uma gigantesca nave, que é habitada por
alienígenas sem forma ou massa.
O acordo para libertar a Enterprise é simplesmente, inusitado: eles querem entrar
no corpo da tripulação, e as consequências desse ato será devastador.

JUDGMENT (Julgamento)
Produção: 2x19/09.04.2003/#045
Data Terrestre: <Desconhecida>
Acusado de conspirar contra o Império klingon, Cap. Archer enfrenta a sentença de
prisão perpétua em Rura Penthe, o planeta-prisão dos klingons.
Nem mesmo a experiência de seu advogado klingon parece ser a indicada para
livrar Archer de um destino cruel.
HORIZON (Horizon)
Produção: 2x20/16.04.2003/#046
Data Terrestre: 10 de janeiro de 2153
Enquanto a Enterprise realiza uma simples missão de reconhecimento,
Mayweather aproveita a folga para se encontrar com sua família na Horizon, a nave
cargueira de transporte onde ele cresceu.
Mas essa visita não será tão simples como Travis previa.
THE BREACH (A Falha)
Produção: 2x21/23.04.2003/#047
Data Terrestre: <Desconhecida>
Mayweather, Tucker e Reed, trabalham para salvar três denobulanos presos numa
caverna, enquanto, ao mesmo tempo, Phlox luta contra um paciente que não quer ser
tratado por alguém da espécie dele, graças a um histórico conflito entre as duas raças.
COGENITOR (Cogenitor)
Produção: 2x22/30.04.2003/#048
Data Terrestre: <Desconhecida>
Ao fazer o primeiro contato com os Vissianos, os tripulantes da Enterprise descobre
que essa raça é formada por três gêneros, sendo que o terceiro sexo é tratado como uma
classe social inferior e por isso, Trip vai tomar uma decisão que irá afetar toda a nave.
REGENERATION (Regeneração)
Produção: 2x23/07.05.2003/#049
Data Terrestre: 1 de março de 2153
Ao descobrir os corpos de criaturas cibernéticas congeladas no ártico por mais de
cem anos, um grupo de cientistas acaba por reviver uma das criaturas, sem saber que
este ato poderá por em risco todo o planeta.
A Enterprise é chamada para resolver a situação, mas precisam ser breves antes
que mesmo a nave mais poderosa da Frota Estelar não seja capaz de lidar com esses
engenhosos alienígenas.
Curiosidade: Talvez o maior erro de continuidade de toda Série, onde a Frota toma
contato com os Borgs e sua tecnologia antes dos eventos do episódio "Q Who?" da
segunda temporada da Nova Geração, quando Data revela que a Frota não tinha
registros de qualquer contato com criaturas cibernéticas.
FIRST FLIGHT (Primeiro Voo)
Produção: 2x24/14.05.2003/#050
Data Terrestre: <Desconhecida>
Quando Archer recebe a notícia de que seu amigo e rival do programa NX, A.G.
Robinson, havia morrido, o capitão resolve relembrar os dias em que competiam para
saber quem seria o piloto a quebrar a barreira de dobra 2.

BOUNTY (Generosidade)
Produção: 2x25/14.05.2003/#051
Data Terrestre: 21 de março de 2153
Capturado por um caçador de recompensa tellarita, Archer percebe que está em
vias de ser entregue aos klingons por seus atos no passado.
Enquanto isso, T'Pol começa a agir impulsivamente, influenciada pelo ritual de
acasalamento conhecido com "Pon Far".
THE EXPANSE (A Expansão)
Produção: 2x26/21.05.2003/#052
Data Terrestre: 24 de abril de 2153
Os Xindis, utilizando tecnologia do futuro, atacam o Planeta Terra causando
milhões de mortos sobre o pretexto que a Terra no futuro destruirá os Xindis.
Curiosamente os Sulibans informam a Frota que a espécie Xindi foi a responsável
pelo ataque à Terra, visto que era controlada por outra facção do futuro.
Inicia-se a missão do terceiro ano da Enterprise que é encontrar os Xindi na
Expansão Délfica, uma região do espaço onde as leis da física não são aplicáveis.
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THE XINDI (Os Xindis)
Produção: 3x01/10.09.2003/#053
Data Terrestre: <Desconhecida>
Após seis semanas da Expansão Délfica a Enterprise descobre a existência de um
xindi numa colônia de mineração.
Archer decide rastrear o alienígena para obter maiores informações sobre a
misteriosa espécie que quer destruir os humanos a qualquer custo.
ANOMALY (Anomalia)
Produção: 3x02/17.09.2003/#054
Data Terrestre: <Desconhecida>
Dentro da Expansão Délfica a Enterprise torna-se vítima das estranhas anomalias
espaciais presentes nessa misteriosa região do espaço.
Com a nave danificada, a tripulação fica a mercê de alienígenas que vivem da
pilhagem de naves.
Tentando impedir que a missão fracasse precocemente, Archer decide investigar
esses alienígenas e acaba descobrindo uma gigantesca esfera que pode estar
diretamente relacionada com própria origem da Expansão Délfica.
EXTINCTION (Extinção)
Produção: 3x03/24.09.2003/#055
Data Terrestre: <Desconhecida>
A tripulação da Enterprise descobre uma nave xindi abandonada em planeta
próximo e decide investigar.
Contudo, ao descer no planeta Archer, Reed e Hoshi, são infectados por um vírus
que transforma-os rapidamente em criaturas primitivas outrora existentes naquele planeta.
T´Pol junta-se a eles e é a única que pode ajudar a desvendar os segredos do local
e reverter os efeitos da mutação antes que seja tarde demais.

RAJIIN (Raajin)
Produção: 3x04/01.10.2003/#056
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise continua a busca desesperada atrás de informações sobre os Xindi
quando encontra uma alienígena chamada Rajiin, que pede asilo na nave fugindo de seu
antigo raptor.
O problema é que não se conhecem as reais intenções da estranha e sensual
visitante que tem poderes de persuasão fora do normal.
Enquanto isso, Archer, Reed e Trip, visitam um planeta tentando descobrir como
sintetizar o trellium-D, a única substância que pode tornar a Enterprise imune aos efeitos
devastadores das anomalias espaciais que deformam as naves da Expansão Délfica.

IMPULSE (Impulso)
Produção: 3x05/08.10.2003/#057
Data Terrestre: <Desconhecida>
Navegando na Expansão Délfica a Enterprise recebe um chamado do que parece
ser uma nave vulcana.
Ao investigar a tripulação se depara com uma nave que os vulcanos consideravam
perdida na Expansão.
Archer decide investigar, mas ao abordar a nave ele, Reed e T´Pol, descobrem que
diversos dos tripulantes ainda estão vivos, só que se comportando de forma insana.
Além de tentarem se salvar a tripulação deve descobrir a causa do comportamento
errático dos vulcanos e como isso poderá afetar T´Pol.
Em outra missão, Maywheather e Trip, tentam descobrir como retirar trellium-D do
campo de asteroides para proteger a Enterprise dos efeitos da Expansão.

EXILE (Exílio)
Produção: 3x06/15.10.2003/#058
Data Terrestre: <Desconhecida>
Hoshi faz contato de um poderoso alienígena telepata que diz ter as informações
necessárias para ajudar a Enterprise na sua missão desesperada.
Vivendo isolado num planeta sombrio e assustador, ele pede para Hoshi ajudá-lo
no esforço, mas também quer cobrar o preço por seus serviços.

THE SHIPMENT (A Entrega)
Produção: 3x07/29.10.2003/#059
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer, Reed e o Major Hayes, encontram uma colônia industrial Xindi e decidem
infiltrar-se para aprender mais sobre a super-arma que será usada para destruir a Terra.
Na empreitada, eles encontram um alienígena que pode ser o chefe da instalação
que produz um precioso mineral para o funcionamento da arma Xindi, além de ser a
chave para entender o complexo relacionamento das diversas espécies dos inimigos.
Na Enterprise Trip se vê às voltas com a tecnologia bélica Xindi, tentando
engendrar esforços para desmontar e entender seu funcionamento com a inesperada
ajuda de Phlox.

TWILIGHT (Lampejo)
Produção: 3x08/05.11.2003/#060
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer adquire uma doença cerebral devastadora que torna-o incapaz de
comandar a nave Enterprise.
A partir desse evento, cria-se uma nova Linha Temporal onde tudo dá errado na
missão da Enterprise NX-01.
T'Pol é promovida a capitã, mas os esforços combinados de toda a tripulação não
são capazes de evitar que os Xindis acionem sua arma letal e destruam a Terra.
Depois dela, foi a vez das colônias espaciais humanas serem erradicadas.
Em doze anos, há apenas um punhado de humanos vivos no Universo.

NORTH STAR (Estrela do Norte)
Produção: 3x09/12.11.2003/#061
Data Terrestre: <Desconhecida>
Num planeta classe M, perdido no meio da Expansão, os tripulantes da Enterprise
descobrem uma colônia de humanos vivendo no melhor estilo faroeste.
Intrigados com a inusitada presença de humanos tão primitivos numa colônia tão
distante da Terra, Archer e cia. decidem encontrar as peças que faltam neste quebra
cabeças.
Além dos humanos, os Skagarans também vivem no planeta de forma primitiva, e é
deles que vem as primeiras pistas sobre a presença das duas espécies no mesmo
planeta.

SIMILITUDE (Similitude)
Produção: 3x10/19.11.2003/#062
Data Terrestre: <Desconhecida>
Trip Tucker sofre um ferimento seriíssimo e a única chance de salvá-lo é através de
um transplante envolvendo um "simbionte mimético", mais conhecido no século XXII
como um clone.
Porém, a solução encontrada por Phlox é muito problemática.
Não foi uma decisão fácil do capitão Archer de fazer um clone e depois matá-lo
para poder curar seu tripulante.
O clone tinha crescimento acelerado, e causou emoções conflitantes em T'pol, que
estava apaixonada por Trip, mas não revelava seus sentimentos, mas o clone que tinha
as memórias de Trip, revelou os sentimentos dele para ela

CARPENTER STREET (Rua Carpenter)
Produção: 3x11/26.11.2003/#063
Data Terrestre: <Desconhecida>
Daniels volta do futuro para avisar Archer que os Xindis reptilianos estão na Terra,
no ano de 2004.
Ele então leva Archer e T´Pol ao passado para descobrir a trama dos alienígenas e
impedi-los de abduzir humanos para utilizarem em suas pesquisas para produção de uma
arma biológica de destruição em massa.

CHOSEN REALM (Cosmo Escolhido)
Produção: 3x12/14.01.2004/#064
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise encontra um grupo de alienígenas, cuja religião envolve o culto às
esferas da Expansão Délfica, os religiosos se revelam fanáticos e tentam sequestrar a
Enterprise para utilizá-la contra seus próprios inimigos.
Cabe a Archer e sua tripulação impedi-los de concretizar seus planos.
Ao mesmo tempo, a tripulação tenta desativar outras esferas, esperando reduzir as
anomalias espaciais.
PROVING GROUND (Campo de Provas)
Produção: 3x13/21.01.2004/#065
Data Terrestre: 6 de dezembro de 2153
Shran aparece na Expansão disposto a ajudar o Cap. Archer em sua missão de
investigar o campo de testes da super-arma Xindi, tentando capturar um protótipo, a fim
de examiná-lo.
Archer não pode recusar a oferta de ajuda, mas desconfia das intenções dos
ambíguos andorianos ao auxiliar os humanos a confrontar os Xindi.
Shran e Archer novamente se defrontam medindo palavras e em busca dos
mesmos objetivos, ainda que com intenções não tão semelhantes.
STRATAGEM (Estratagema)
Produção: 3x14/04.02.2004/#066
Data Terrestre: 12 de dezembro de 2153
Desenvolvendo uma elaborada e arriscada trama, Archer decide confrontar Degra,
o principal mentor da arma utilizada para matar sete milhões de humanos na Terra, na
tentativa de levá-lo a revelar o local de construção da super-arma Xindi.
Archer conta apenas com o próprio poder de persuasão, mas mesmo assim o
caminho a ser percorrido não é tão simples quanto parece.
HARBINGER (Prelúdio)
Produção: 3x15/11.02.2004/#067
Data Terrestre: 27 de dezembro de 2153
Archer e Phlox, tentam estabelecer contato com um alienígena encontrado numa
sonda dentro de uma das anomalias espaciais antes de sua morte, devido a sua condição
de saúde que se degrada rapidamente.
Enquanto isso Trip tenta decifrar os mistérios da sonda alienígena, o porquê da
presença dela naquela anomalia e se vê às voltas com a presença de uma atraente
MACO, para o desconforto de T'Pol.
Em outra trama, Reed e o Major Hayes lutam para mostrar quem é o melhor deles
ou, tentar estabelecer um clima mínimo de tolerância entre ambos.
DOCTOR'S ORDERS (Ordens Médicas)
Produção: 3x16/18.02.2004/#068
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise encontra uma anomalia trans dimensional que afeta os tecidos
humanos.
Sendo o mais resistente ao evento, Phlox obriga todos os outros a entrar em coma
induzido para suportar a travessia, ficando ele e seus estranhos hábitos sozinhos na
espaçonave.
No meio tempo, o doutor fica responsável por todas as funções da nave e não pode
acordar ninguém se algo der errado.

HATCHERY (Ninho)
Produção: 3x17/25.02.2004/#069
Data Terrestre: 8 de janeiro de 2154
Ao encontrar uma nave Xindi-insectóide caída num planeta inóspito Archer decide
investigar e, no meio tempo, salvar os ovos encontrados na incubadora.
O problema é que o capitão revela interesse obsessivo na proteção dos ovos e
ninguém sabe explicar o porquê.
Nesse meio tempo, Trip se vê obrigado a discutir com seu superior, pois
substanciais recursos da nave estão ameaçados por causa da tentativa de salvar os
inimigos.
Dentro da nave, a situação descamba para incerteza quando alguns oficiais
decidem desobedecer e não salvar os xindis.
AZATI PRIME (Azati Prime)
Produção: 3x18/03.03.2004/#070
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer encontra-se na USS Enterprise-J, 400 anos no futuro, num encontro com
Daniels.
Ao contrário de "Shockwave", nesta história a linha do tempo não é alterada porque
Archer deixou o passado.
Também é revelado neste episódio que os Construtores das Esferas, sabendo que
seriam derrotados pela Federação no século 26, inventaram que os terráqueos iriam
destruir no futuro o planeta natal Xindi para forçá-los a destruir a Terra no presente.
DAMAGE (Danos)
Produção: 3x19/21.04.2004/#071
Data Terrestre: <Desconhecida>
Depois de ser brutalmente torturado, Archer inesperadamente é devolvido à sua
nave pelos Xindi, que parecem indecisos quanto às alegações dele sobre o futuro.
A tripulação da Enterprise luta para mantê-la operacional apesar dos severos
danos sofridos no ataque dos xindi e, finalmente, Archer encontra alguns aliados na
Expansão Délfica que podem auxiliá-los nos lentos reparos.
Nesse meio tempo, os oficiais descobrem que alguns dos membros do Conselho
Xindi estão abertos a conversações, mas o encontro deve ser preparado em um lugar
secreto, longe da influência dos reptilianos.
THE FORGOTTEN (Os Esquecidos)
Produção: 3x20/28.04.2004/#072
Data Terrestre: <Desconhecida>
Depois de conseguir chegar às coordenadas para encontrar com Degra, o arquiteto
da arma xindi, Archer tenta convencê-lo de que os humanos não são os verdadeiros
inimigos dos Xindis.
A pequena pausa na frenética busca para salvar a Terra permite à tripulação da
Enterprise chorar seus colegas que tombaram em batalha.
Trip, em meio ao caos, se esforça para escrever uma carta aos pais de uma de
suas mais queridas companheiras, morta no recente ataque.
Com seus próprios problemas, T'Pol luta para dominar as inesperadas emoções
surgidas como efeitos colaterais do uso de trelium-D.

E2 (E2)
Produção: 3x21/05.05.2004/#073
Data Terrestre: <Desconhecida>
Ao receber as coordenadas de um corredor subespacial capaz de levá-los ao local
do Conselho Xindi.
A "Enterprise 1" entra neste corredor subespacial e a nave é lançada 117 anos para
trás no passado.
Neste instante, uma "Enterprise 2" cheia de descentes dos tripulantes aparece
antes que a "Enterprise 1" tenha a possibilidade entrar no corredor pela primeira vez, ou
seja, um paradoxo temporal de primeira geração.
Curiosidades: Neste episódio, os tripulantes acabam descobrindo com quem se
casaram nesse futuro alternativo e isso os afeta intensamente todo o Grupo.
THE COUNCIL (O Conselho)
Produção: 3x22/12.05.2004/#074
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer e Hoshi finalmente colocam os pés no Conselho Xindi, sob protestos dos
insectóides e reptilianos.
Com a ajuda de Degra eles devem trazer provas sólidas o suficiente para
convencer três das cinco espécies Xindis a adiar o lançamento da super-arma, tentando,
ao mesmo tempo, confirmar a inocência dos humanos e incriminar os Construtores das
Esferas, chamados de Guardiões pelos Xindis.
COUNTDOWN (Contagem Regressiva)
Produção: 3x23/19.05.2004/#075
Data Terrestre: 13 de fevereiro de 2154
Após matarem Degra, os reptilianos roubam a super-arma com ajuda dos
insectóides, escondendo-a até que possam obter o terceiro código necessário para lançála contra a Terra.
Para isso sequestram Hoshi, pois suas habilidades linguísticas podem ser o único
meio obter a última senha.
A única esperança da humanidade cai sobre Archer que marca um encontro com
os aquáticos, os únicos que podem fazer frente à poderosas naves dos reptilianos e
insectóides, mas que ainda estão indecisos quanto à veracidade das alegações dos
humanos.
As esperanças vão se esgotando quando Hoshi é submetida a um processo que a
faz colaborar involuntariamente com seus raptores.
ZERO HOUR (Hora Zero)
Produção: 3x24/26.05.2004/#076
Data Terrestre: 14 de fevereiro de 2154
Cap. Archer comanda uma equipe para impedir o acionamento da arma Xindi antes
que ela atinja o planeta Terra.
Eles invadem a arma e tentam provocar sua destruição através de uma
sobrecarga, mas os reptilianos tentam impedi-los a todo o custo.
Mesmo com Hoshi mal e com a resistência dos reptilianos, eles conseguem entrar
e sair da arma.
Enquanto isso, a Enterprise terá que enfrentar os construtores das esferas
desabilitando a Esfera 41.
Estas esferas, eram aparatos tecnológicos avançados que visavam alterar as
condições de vida do nosso universo, começando pela Expansão Délfica.
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STORM FRONT, PART 1 (Tempestade Temporal, Parte 1)
Produção: 4x01/08.10.2004/#077
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enteprise NX-01, vai parar na Terra durante a segunda guerra mundial com os
Estados Unidos sendo invadido pelos nazistas, por causa de alterações causadas por
mais uma facção temporal.
Daniels informa T'pol que a Guerra Fria Temporal esquentou, e uma das facções
colocou agentes em campo na história da Terra para a alterarem diretamente, e os
paradoxos resultantes estão afetando a linha temporal.
STORM FRONT, PART 2 (Tempestade Temporal, Parte 2)
Produção: 4x02/15.10.2004/#078
Data Terrestre: <Desconhecida>
O aliem Vosk deliberando com o General alemão na Casa Branca, onde o alemão
exige mais esforço por parte do aliem em se prepararem contra a ofensiva americana no
front.
O Suliban Silik ajuda Archer a invadir um instalação onde Vosk está construído um
Conduíte Temporal e destruí-lo. Isso põe fim a "Guerra Fria Temporal" e seus efeitos da
Linha de Tempo da Terra.
HOME (Lar)
Produção: 4x03/22.10.2004/#079
Data Terrestre: <Desconhecida>
O Almirante Forrest recepciona Archer e seu sênior staff em uma demonstração
triunfal em São Francisco.
E todos ganham alguns dias de férias.
T´pol e Trip parte para Vulcano para a casa da mãe de T´pol.
T´Les teve sua aposentadoria forçada por pressão do Alto Conselho em
consequências das ações de sua filha.
Na Terra cresce um movimento Xenofóbico em função de toda a crise Xindi, que
deixou parte da população do planeta mais sensível a presença de alienígenas.
BORDERLAND (Fronteira)
Produção: 4x04/29.10.2004/#080
Data Terrestre: 17 de maio de 2154
Archer recruta o Dr. Arik Soong – um geneticista mandado à prisão por permitir o
nascimento de diversos embriões congelados desde os tempos das Guerras Eugênicas
para ajudá-lo a rastrear os humanos geneticamente modificados, agora adultos, que
provocaram ainda mais as tensões com os klingons ao atacar uma de suas naves e
assassinar violentamente a tripulação.
Curiosidades: O Dr. Arik Soong foi interpretado pelo ator Brent Spinner, o Com.
Data da Nova Geração, fazenda assim uma participação mais que especial na Série,
neste asco com três episódios.

COLD STATION 12 (Estação Polar 12)
Produção: 4x05/05.11.2004/#081
Data Terrestre: <Desconhecida>
Soong e os Humanos Modificados tomam a Estação Cold 12, instalação de
pesquisas médicas na intenção de trazer à vida outros mil e oitocentos embriões
eugênicos lá guardados e assim formar um exército.
Archer e sua tripulação, conseguem persegui-los, mas enfrentá-los e libertar os
reféns prova ser muito mais difícil que o antecipado.
Com os Aumentados fora de controle, nem mesmo Arik Soong demonstra total
controle sobre essa nova ameaça.
THE AUGMENTS (Os Superiores)
Produção: 4x06/12.11.2004/#082
Data Terrestre: 27 de maio de 2154
Soong e Malik, continuam a aumentar suas desavenças nos planos sobre o futuro
dos aumentados.
Ao mesmo tempo, a Enterprise volta à carga para tentar impedir a fuga dos
Aumentados a qualquer custo, ainda que isso signifique exterminá-los.
O plano de Malik, porém, é provocar os klingons o suficiente para que eles iniciem
uma devastadora guerra com os humanos e assim, deixem o caminho livre para a
dominação da Terra.
THE FORGE (A Forja)
Produção: 4x07/19.11.2004/#083
Data Terrestre: <Desconhecida>
O atentado contra a embaixada terráquea no planeta Vulcano leva a Enterprise a
investigar uma antiga facção radical da filosofia vulcana, para descobrir se eles seriam
responsáveis pelo ato terrorista que vitimou dezenas de pessoas.
Mesmo advertido pelo Alto Comando vulcano, Cap. Archer decide rumar a região
do planeta chamada "The Forge" para encontrar os extremistas e trazê-los a julgamento.
Na arriscada missão, ele contará apenas com a ajuda de T'Pol.
THE AWAKENING (O Despertar)
Produção: 4x08/26.11.2004/#084
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer e T'Pol, são aprisionados pelos Syrrannites, aonde encontram a mãe de
T'Pol.
Somente eles podem ajudar Archer, sofrendo de alucinações e visões que incluem
o profeta Surak, desde que foi forçado a um elo mental com um dos Syrrannites, antes de
sua morte.
Ainda na busca de respostas sobre a explosão na embaixada terráquea, a
tripulação da Enterprise procede investigações por conta própria, enquanto o Alto
Comando Vulcano insiste em atribuir a culpa aos radicais vulcanos e secretamente
planeja um golpe de estado que pode reanimar as diferenças entre vulcanos e andorianos
e levá-los à guerra.

KIR'SHARA (Kir'Shara)
Produção: 4x09/03.12.2004/#085
Data Terrestre: <Desconhecida>
A Enterprise viaja para o planeta Andoria para avisar a Shran da possibilidade do
ataque surpresa dos vulcanos, o embaixador Soval resolve cooperar após ser destituído
de sua posição pelo Alto Comando.
Com a ajuda do katra de Surak, Archer e T'Pol, encontram o Kir'Shara, o obelisco
mítico, cujo conteúdo imagina-se ser as escrituras com as palavras originais de Surak, e
devem levá-lo ao Alto Comando Vulcano para inocentar os Syrrannites e,
simultaneamente, mudar a visão do povo sobre os ensinamentos mais importantes do
planeta.
DAEDALUS (Dédalo)
Produção: 4x10/14.01.2005/#086
Data Terrestre: <Desconhecida>
O Dr. Emory Erickson, o inventor do teletransporte, vem a Enterprise para realizar
experimentos com a tecnologia.
A visita traz boas memórias ao Cap. Archer, e reúne antigos amigos e desperta a
admiração dos oficiais por ter uma verdadeira lenda na nave.
Contudo, sérios acidentes durante os estágios iniciais da experiência forçam o Dr.
Erickson a encarar um terrível segredo do passado.
OBSERVER EFFECT (Observador)
Produção: 4x11/21.01.2005/#087
Data Terrestre: <Desconhecida>
Entidades não corpóreas ocupam os corpos dos tripulantes para analisar as
reações dos tripulantes ao enfrentarem uma crise armada pelos alienígenas.
O vírus responsável pela crise demonstra-se resistente a todas as formas de
tratamento conhecidas e lentamente o tempo escoa enquanto a condição dos infectados
piora.
Alheios à presença dos alienígenas, Archer e a tripulação, lutam contra uma
situação sem chances de ser vencida.
BABEL ONE (Babel Ano Um)
Produção: 4x12/28.01.2005/#088
Data Terrestre: 12 de novembro de 2154
Uma série de ataques não provocados a naves de diversas espécies ameaça por
fim às negociações diplomáticas entre Andorianos e Tellaritas.
Transportando diplomatas de ambas as espécies, a Enterprise, no meio da crise,
questiona a lógica dos ataques e decide averiguar a verdadeira origem dessas ações.
Archer se vê obrigado a mediar com os Andorianos e os Tellaritas, enquanto as
tensões crescem.
UNITED (Unidos)
Produção: 4x13/04.02.2005/#089
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer tenta formar uma aliança para neutralizar um inimigo comum.
O adversário invisível conduz ataques a naves de humanos, Tellaritas e
andorianos, acirrando as animosidades entre essas espécies.
Ao invés de conduzir as conversações na mesa de negociações, Archer se vê
envolvido numa luta até a morte com Shran, atendendo aos requisitos dos rituais
andorianos.

THE AENAR (O Aenar)
Produção: 4x14/11.02.2005/#090
Data Terrestre: <Desconhecida>
Archer e Shran, visitam Andoria e partem numa expedição a região polar na
expectativa de recrutar telepatas de uma subespécie andoriana conhecida como Aenars.
Correndo contra o tempo, a tripulação acredita que somente esses telepatas
possam impedir o plano dos inimigos ocultos que tentam evitar as negociações
diplomáticas que visam unificar aquele setor do espaço; na Enterprise, T'Pol, Phlox e Trip,
trabalham na interface capaz de abrigar o Aenar e combater a nave inimiga, pois
suspeitam que a nave é controlada remotamente por um sistema semelhante.
AFFLICTION (Doença Rara)
Produção: 4x15/18.02.2005/#091
Data Terrestre: 27 de novembro de 2154
A Enterprise retorna à Terra para o lançamento da NX-02, a Colúmbia.
Incomodado com sua relação pessoal com T'Pol, Tucker começa a questionar sua
posição e considera pedir transferência para a nova nave da classe NX.
Phlox é raptado e levado aos Klingons, que exigem que ele encontre a cura para
uma epidemia que ameaça a estabilidade do Império, na esperança de obter informações
para resgatá-lo, Reed resolve reencontrar-se com fantasmas do passado, talvez onde
existam as únicas informações sobre o paradeiro do médico denobulano.
DIVERGENCE (Ponto de Vista)
Produção: 4x16/25.02.2005/#092
Data Terrestre: <Desconhecida>
Continuando a empreitada para resgatar Phlox dos klingons, a Enterprise une
forças com a Colúmbia, Phlox, por sua vez, luta contra a intransigência dos klingons que
pretendem aniquilar uma de suas próprias colônias para evitar a disseminação do vírus.
T'Pol tem que lidar com a ausência de Trip, agora a bordo da Colúmbia e o
tenente-comandante Kleby luta para firmar-se como o novo engenheiro-chefe da nave.
Curiosidades: Neste episódio é apresentada uma justificativa interessante e
convincente para a aparência dos Klingons, quase humanoide, da Série Clássica.
BOUND (Elo)
Produção: 4x17/15.04.2005/#093
Data Terrestre: 27 de dezembro de 2154
Um capitão Orion presenteia Archer com três mulheres escravas Orianas como
prova de suas boas intenções de iniciar relações amistosas com os humanos, mas os
poderosos feromônios delas rapidamente dominam os homens da Enterprise.
Misteriosamente, apenas Trip consegue resistir aos encantos das três e pode evitar
que elas entreguem a Enterprise ao Sindicato Orion.
IN A MIRROR, DARKLY, PART 1 (Reflexo Sombrio, Parte 1)
Produção: 4x18/22.04.2005/#094
Data Terrestre: <Desconhecida>
No Universo Espelho, Archer planeja tomar o poder na Enterprise, sob o comando
do capitão Forrest, e levá-la para o espaço Tholiano, na audaciosa missão de resgatar a
USS Defiant, supostamente uma nave vinda do futuro e com imenso poder de fogo.
Archer depõe Forrest e ruma para conquistar seu prêmio, nesse futuro, o Império
Terrano conquistou boa parte do espaço conhecido e alienígenas como os vulcanos são
considerados cidadãos de segunda-classe.

Curiosidades: Para este episódio duplo envolvendo o Universo Espelho foi
elaborada uma nova abertura com imagens das conquistas do Império Terrano.
IN A MIRROR, DARKLY, PART 2 (Reflexo Sombrio, Parte 2)
Produção: 4x19/29.04.2005/#095
Data Terrestre: <Desconhecida>
Continuando no Universo Espelho Archer toma conta da USS Defiant e com sua
tecnologia muito à frente das naves do Império Terrano, ele decide aumentar as apostas e
dominar tudo, para isso, traça rumo em direção ao Planeta Terra.
Mas as conspirações a bordo da nave não param de crescer e as reviravoltas
indicam que o futuro Imperador será aquele que sobreviver às intrigas por mais tempo.
DEMONS (Demônios)
Produção: 4x20/06.05.2005/#096
Data Terrestre: 19 de janeiro de 2155
A Enterprise retorna à Terra para participar da conferência diplomática que pode
estabelecer alianças entre os humanos e diversas outras sociedades alienígenas.
No entanto, o movimento isolacionista conhecido como Terra Prime planeja sabotar
as negociações e impedir que mais alienígenas venham ao planeta.
TERRA PRIME (Terra Prime)
Produção: 4x21/13.05.2005/#097
Data Terrestre: <Desconhecida>
O grupo radical Terra Prime ruma para Marte aonde toma controle de uma
instalação capaz de lançar ataques devastadores nas superfícies da Lua e Terra, além de
ser poderosa demais para a Enterprise.
O grupo ameaça iniciar tais ataques caso todos os alienígenas do Sistema Solar
não partam no prazo determinado.
Numa missão secreta, Archer, Reed e Maywheather, vão à Marte para impedir os
isolacionistas e resgatar T'Pol e Trip.
THESE ARE THE VOYAGES... (Estas São As Viagens...)
Produção: 4x22/13.05.2005/#098
Data Terrestre: <Desconhecida>
Durante os eventos que envolvem a localização da nave estelar USS Pagasus, o
Comandante Will Riker junto com a Conselheira Troi a bordo da USS Enterprise-D,
utilizam o holodeck para reviver os últimos acontecimentos a bordo da Enterprise NX-01,
através de uma simulação considerada histórica, nela poderemos participar de uma
missão de resgate em Rigel, ver a morte do Engenheiro Trip e participar da cerimônia de
fundação da Federação dos Planetas Unidos na Terra.
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