NOVA GERAÇÃO - TNG - 2a. Temporada 1988 / 1989

THE CHILD - A Criança
Produção: 2x01/21.11.1988/#027
Data Estelar: 42073.1
A Conselheira Troi descobre que está grávida de um ser alienígena, cuja criança
cresce rapidamente, enquanto a Dra. Crusher deixa a nave para assumir um novo posto
na Frota Estelar, separando-se de seu filho, Wesley.
WHERE SILENCE HAS LEASE - Onde Mora o Silêncio
Produção: 2x02/28.11.1988/#028
Data Estelar: 42193.6
A Enterprise é aprisionada no interior de um vácuo adimensional, onde uma
entidade alienígena estuda a tripulação.
ELEMENTARY, DEAR DATA - Elementar, Meu Caro Data
Produção: 2x03/05.12.1988/#029
Data Estelar: 42286.3
Data e LaForge tiram uma folga em uma fantasia holográfica no mundo de
Sherlock Holmes, apenas para descobrir que o vilão Moriarty adquiriu a habilidade de
afetar a Enterprise, mantendo a Dra. Pulaski refém.
THE OUTRAGEOUS OKONA - O Audacioso Okona
Produção: 2x04/12.12.1988/#030
Data Estelar: 42402.7
A Enterprise atende a um pedido de socorre de uma nave de carga desabilitada e
recebe o seu carismático capitão, que fascina a tripulação, e Data explora o conceito de
humor.
THE SCHIZOID MAN - O Homem Esquizóide
Produção: 2x06/23.01.1989/#031
Data Estelar: 42437.5
A tripulação da Enterprise é enviada para prestar socorro médico a um cientista
que está morrendo e que, secretamente, transfere sua consciência para Data.

LOUD AS A WHISPER -O Som do Silêncio
Produção: 2x05/09.01.1989/#032
Data Estelar: 42477.2
A Enterprise embarca Riva, um famoso mediador surdo-mudo, para tratar de um
acordo de paz alienígena, mas ele perde a sua capacidade de comunicação quando a sua
equipe de telepatas, chamada “Coro”, é assassinada.

UNNATURAL SELECTION - Seleção Artificial
Produção: 2x07/30.01.1989/#033
Data Estelar: 42494.8
Cientistas que fazem pesquisas genéticas com crianças tem seu metabolismo
acelerado fazendo com que envelheçam rapidamente.
Dra. Pulaski também contrai a doença.
Curiosidades:
Baseado nos episódios da série original "Miri" e "Os anos mortais".

A MATTER OF HONOR - Uma Questão de Honra
Produção: 2x08/06.02.1989/#034
Data Estelar: 42506.5
Um programa de intercâmbio cultural entre a Frota Estelar e a Armada Klingon, faz
com que Riker sirva como imediato na Pagh, mas as leis e os costumes klingons são
muito diferentes dos da Frota.

THE MEASURE OF A MAN - O Valor de um Homem
Produção: 2x09/13.02.1989/#035
Data Estelar: 42523.7
Uma ex-amante de Picard, a Capitã Phillipa Louvois, é uma juíza encarregada de
um julgamento que deve decidir se Data é uma propriedade da Frota Estelar ou se é um
ser vivente com consciência de si próprio.

THE DAUPHIN - A Herdeira
Produção: 2x10/20.02.1989/#036
Data Estelar: 42568.8
Wesley Crusher se apaixona por Salia de Dalev IV, que tem 16 anos e está para
ser a Chefe de Estado do seu mundo, prestes a uma nova guerra civil.

CONTAGION – Contágio
Produção: 2x11/20.03.1989/#037
Data Estelar: 42609.1
Um programa de computador alienígena causa um mal funcionamento em uma
nave romulana a Haakona, assim como na Enterprise.
Ao tentar avisar da infestação a nave romulana, a Enterprise se coloca em uma
situação delicada.

THE ROYALE - Hotel Royale
Produção: 2x12/27.03.1989/#038
Data Estelar: 42625.4
Mapeando uma área não explorada a Enterprise é avisada por uma nave
romulana, de destroços de origem terrestre sobre um planeta. Riker, Worf e Data, em
investigação, acabam presos em uma réplica do romance "O hotel Royale".

TIME SQUARED - Tempo ao Quadrado
Produção: 2x13/03.04.1989/#039
Data Estelar: 42679.2
Uma duplicata de Picard aparece em uma nave auxiliar, e tenta avisar a tripulação
da Enterprise como escapar de uma quase destruição da nave em um futuro possível.

THE ICARUS FACTOR - O Fator Ícaro
Produção: 2x14/24.04.1989/#040
Data Estelar: 42686.4
Ao receber uma visita de seu pai na Enterprise, o Comandante Willian T. Riker tem
a chance de reconciliação com seu pai Kile que trabalha como observador e consultor
avançado da Frota Estelar.

PEN PALS – Correspondentes
Produção: 2x15/01.05.1989/#041
Data Estelar: 42695.3
Data é acusado por Picard de quebrar a Primeira Diretriz por estar se
correspondendo com uma garotinha solitária de um planeta primitivo, causando um
dilema.

Q WHO? - Q Quem?
Produção: 2x16/08.05.1989/#042
Data Estelar: 42761.3
Q faz com que Picard desapareça da Enterprise até que este se convença a
escutá-lo.
Ele pretende provar que a raça humana não está pronta para os perigos da galáxia,
e apresenta os Borgs como a nova ameaça.
Curiosidades:
Episódio onde definitivamente os Borgs são apresentados a Federação por
Q.
SAMARITAN SNARE - O Bom Samaritano
Produção: 2x17/15.05.1989/#043
Data Estelar: 42779.1
Picard precisa substituir seu coração artificial, Wesley tem que prestar exames para
a Academia da Frota Estelar pela 2ª vez, por fim Geordi é raptado pelos Pakleds por ser
um eficiente engenheiro.
UP THE LONG LADDER - A Espiral da Vida
Produção: 2x18/22.05.1989/#044
Data Estelar: 42823.2
Duas colônias - numa estão primitivos colonos irlandeses enquanto na outra estão
clones não confiáveis - precisam se unir para que possam se salvar.
MANHUNT - Temporada de Caça
Produção: 2x19/19.06.1989/#045
Data Estelar: 42859.2
A mãe da Conselheira Deanna Troi, Lwaxana Troi, assedia Picard enquanto estão
se dirigindo para uma conferência em Pacifica.
Outros passageiros estão se preparando para um ato terrorista durante a
conferência de paz.
THE EMISSARY - A Emissária
Produção: 2x20/29.06.1989/#046
Data Estelar: 42901.3
K'Ehleyr, é uma mestiça meia klingon e meia humana.
Ela é enviada para contato com a Enterprise dentro de um torpedo Mark IV.
Mas é também uma ex-amante de Worf.

PEAK PERFORMANCE - Jogos de Guerra
Produção: 2x21/10.07.1989/#047
Data Estelar: 42923.4
A Frota Estelar embora seja um instrumento de exploração e pesquisa espacial,
devido à ameaça Borg deve por em prática suas táticas de guerra em um jogo de
manobras espaciais.
Picard deve enfrentar Riker.
SHADES OF GRAY - Nuances do Passado
Produção: 2x22/17.07.1989/#048
Data Estelar: 42976.1
Após ter sido infectado por um vírus proveniente de uma planta em um planeta,
Riker precisa ter as memórias de suas mais profundas e marcantes experiências revividas
em uma espécie de flashback.
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