ENTERPRISE - ENT - 4a. Temporada - 2004 / 2005

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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