NOVA GERAÇÃO - TNG - 4a. Temporada - 1990 / 1991

THE BEST OF BOTH WORLDS, PART 2

(O Melhor de Dois Mundos, Parte 2)

Produção: 4x01/24.09.1990/#075
Data Estelar: 44001.4
Depois da batalha de Wolf 359, Riker leva a Enterprise em uma missão contra
Locutus e os Borgs. Picard é resgatado e retorna à forma humana.
Os borg são derrotados com ajuda de Data.
Curiosidades: Um dos Episódio base para a nova Série Deep Space Nine, onde
podemos ver o campo de destroços de naves da Batalha de Wolf 359.
Para mais detalhes ver Aqui
FAMILY (Família)

Produção: 4x02/01.10.1990/#076
Data Estelar: 44012.3
Na Terra, enquanto se recupera dos traumas da assimilação, Picard participa de
um difícil reencontro com seu irmão, enquanto os pais humanos de Worf visitam seu filho
adotivo.
BROTHERS (Irmãos)

Produção: 4x03/08.10.1990/#077
Data Estelar: 44085.7
Data rouba a Enterprise e faz uma viagem com o intuito de ver o seu criador, Dr.
Noonian Soong, que há muito tempo foi considerado morto.
Lore aparece também e tenta roubar o Chip de Emoção.
SUDDENLY HUMAN (Crise

de Humanidade)

Produção: 4x04/15.10.1990/#078
Data Estelar: 44143.7
Criado como um talariano, um jovem humano chamado Jono deve escolher entre
as duas culturas, humana ou talariana.
REMEMBER ME (Lembrem-se

de Mim)

Produção: 4x05/22.10.1990/#079
Data Estelar: 44161.2
O Viajante retorna para ajudar Wesley a resgatar a sua mãe Dra. Crusher, que foi
aprisionada sozinha em uma bolha de universo dentro do universo real.

LEGACY (Legado)

Produção: 4x06/29.10.1990/#080
Data Estelar: 44215.2
Em Turkana 4, planeta natal de Tasha Yar, Data e outros membros da tripulação da
Enterprise ajudam Ishara Yar, que parece demais com sua falecida irmã.
REUNION (Reencontro)

Produção: 4x07/05.11.1990/#081
Data Estelar: 44246.3
O moribundo K’mpec, atual chanceler klingon, convence o Cap. Picard a mediar
uma disputa de poder por sua sucessão.
A antiga amante de Worf, K’Ehleyr, retorna para apresentar o filho deles, Alexander.
O traidor Duras, que é quem pode limpar o nome de Worf, assassina K'Ehleyr e,
Worf o mata.
Curiosidades: Continuação do Episódio "Pecados Paternos", culminando com a
Guerra Civil Klingon.
FUTURE IMPERFECT (Futuro

Imperfeito)

Produção: 4x08/12.11.1990/#082
Data Estelar: 44286.5
Riker acorda 16 anos depois em uma Enterprise muito diferente.
Ele se depara com situações que demonstram que no futuro o relacionamentoentre
a Federação Unida dos Planetas e o Império Romulano, são muito diferentes da atual.
FINAL MISSION (A Última

Missão)

Produção: 4x09/19.11.1990/#083
Data Estelar: 44307.3
Wesley salva a vida do Cap. Picard após um pouso forçado, deixando assim,
deatender à convocação da Academia da Frota Estelar.
THE LOSS(A Perda)

Produção: 4x10/31.12.1990/#084
Data Estelar: 44356.9
A Enterprise sofre uma brusca desaceleração quando é pega em um estranho
campo gravitacional, ao mesmo tempo a Tenente-Comandante Deanna Troi começa a
sentir-se estranha e, de repente, se dá conta que está lidando com uma perda temporária
de seus poderes betazóides.
Pesquisando o fenômeno eles descobrem que estão lidando com uma espécie de
vida bidimensional, e que a natureza deles é vagar entre campos gravitacionais de
supercordas.

Para escapar da influência da força de deslocamento bidimensional, eles simulam
um outro campo gravitacional contrário, confundindo temporariamente os seres e parando
o fluxo.
DATA'S DAY (O

Diário de Data)

Produção: 4x11/07.01.1991/#085
Data Estelar: 44390.1
Data recolhe uma embaixadora vulcana e a conduz a um encontro secreto com
uma nave romulana.
Neste meio tempo, devido ao casamento de O’Brien com Keiko, ele resolve
aprender sapateado e dança de salão com a Dra. Crusher.
Mas a embaixadora começa a agir estranhamente, e por fim ela desaparece
durante o teletransporte da Enterprise para a nave Romulana, gerando acusações contra
Picard de que eles estão boicotando um tratado de paz entre Vulcano e o Império
Romulano.
THE WOUNDED

(Feridas)

Produção: 4x12/28.01.1991/#086
Data Estelar: 44429.6
A Enterprise é atacada por um cruzador de guerra cardassiano.
Picard descobre que um vingativo Capitão Ben Maxwell, tenta romper a paz com os
cardassianos, ao destruir naves de transportes e cruzadores sem provocação.
Ben crê que os cardassianos estão se preparando secretamente para atacar a
Federação.
Picard se vê obrigado a prender o seu próprio amigo que está contrariando os
tratados por iniciativa própria.
Mas acontece que o Capitão rebelde acaba provando que estava correto em suas
suspeitas.
DEVIL'S

DUE (O Pacto)

Produção: 4x13/04.02.1991/#087
Data Estelar: 44474.5
Há mil anos atrás em Ventax 2, foi feito um pacto com Ardra, o equivalente ao
'Diabo' para a humanidade.
O pacto seria que o planeta devastado pelas guerras e poluição teria mil anos de
paz além do retorno a uma perfeição ecológica.
O preço seria que, após completado o tempo, Ardra voltaria e passaria a dominar
tudo no planeta, inclusive o que estivesse em sua órbita.
Que neste caso incluiu a Enterprise e sua tripulação.
Mas Picard está convencido de que está lidando com um alienígena impostor e
trapaceiro.

Data torna-se, então, um juiz imparcial para resolver a questão entre Picard e
Ardra.
CLUES (Pistas)

Produção: 4x14/11.02.1991/#088
Data Estelar: 44502.7
Ao se deparar com um planeta classe M, Picard resolve parar e investigar,
repentinamente eles se deparam com uma fenda espacial, e a tripulação cai inconsciente,
menos Data.
Após um período de inconsciência de 30 segundos, são reanimados por Data.
Mas começam a surgir dúvidas quando a tripulação começa a se deparar com fatos
que sugerem a perda de um dia em suas vidas e, aparentemente, Data está mentindo
sobre alguma coisa.
FIRST CONTACT (Contatos

Imediatos)

Produção: 4x15/18.02.1991/#089
Data Estelar: <Desconhecida>
Riker é ferido durante uma missão de primeiro contato, ele está disfarçado, pois os
nativos não tiveram ainda seu primeiro contato, e toda a sua cultura é baseada em que
eles são os seres supremos do universo.
Riker é levado a um hospital e seu disfarce é descoberto.
Picard resolve abreviar o "Primeiro Contato" e se mostra para uma ministra e o
presidente do planeta.
Mas o restante da população não está pronta para ter contato com uma espécie
superior, e o presidente pede a Picard que a Federação não se revele ao seu povo, até
que eles possam se preparar para tal.
GALAXY'S CHILD (Expectativas)

Produção: 4x16/11.03.1991/#090
Data Estelar: 44614.6
A Dra. Leah Brahms, chega a Enterprise para analisar o trabalho de Geordi e as
alterações nas configurações dos motores da nave.
Trabalhando juntos, eles não conseguem se entender, até que ela diz a Geordi que
é casada, mas isto só após descobrir que Geordi havia feito uma simulação dela no
holodeck.
Enquanto isto Picard está tentando desesperadamente ajudar a fazer o parto de
uma nova espécie alienígena, nunca vista até então.
A criatura-mãe está morta, por um disparo da Enterprise.
Assim que o bebê nasce ele se gruda à nave e começa a absorver energia, como
uma espécie de amamentação, mas isto acabará destruindo a nave pois o bebê cresce
rápido e suga cada vez mais energia. Geordi e Leah descobrem como azedar o leite
desmamando a criatura próximo a seus semelhantes.

NIGHT TERRORS (Terrores

na Noite)

Produção: 4x17/18.03.1991/#091
Data Estelar: 44631.2
A Enterprise penetrou em um sistema ainda não explorado atrás de uma nave da
Federação que deixou de responder aos chamados.
Descobre-se que todos à bordo foram mortos.
Na Enterprise, ninguém mais consegue sonhar, e começam a ter problemas de
concentração.
Com receio que os mesmos problemas ocorridos à USS Brittain ocorram na
Enterprise, eles resolvem sair daquela região do espaço, mas descobrem que a nave está
imobilizada por um estranho fenômeno.
Troi chega à conclusão que existe mais uma nave presa na mesma situação, mas
em lados opostos.
A única forma de comunicação é telepaticamente, através dos sonhos.
Data, agora como capitão interino, desenvolve uma teoria e um plano, que com
ajuda de Troi é levado a cabo, libertando as duas naves.
IDENTITY CRISIS (Crise

de Identidade)

Produção: 4x18/25.03.1991/#092
Data Estelar: 44664.5
Os membros de um grupo avançado em que Geordi participou há vários anos
estão começando a desaparecer, um a um.
A Enterprise se dirige ao planeta onde os fatos ocorreram para investigar o
fenômeno.
Um dos desaparecidos é encontrado em uma nave auxiliar, indo ao planeta, e
desesperado acaba por incendiar-se na atmosfera.
Descobre-se, então, que eles estão se transformando em uma outra espécie com
capacidade de invisibilidade.
George é resgatado e curado já nos últimos instantes.
THE Nth DEGREE (Menino

Prodígio)

Produção: 4x19/01.04.1991/#093
Data Estelar: 44704.2
Em missão para consertar um telescópio intergalático, a Enterprise se depara com
uma sonda alienígena, Barcley e LaForge, em uma nave auxiliar, saem para investigar a
sonda.
Mas um clarão vindo da sonda deixa Barckley temporariamente inconsciente.
Após este evento, todos observam um aumenta exponencial no Q.I. do Ten
Barcley.
Para salvar evitar a destruição do telescópio, ele funde sua consciência com o
computador.

Mas também acaba assumindo o controle da Enterprise com uma técnica
desconhecida dobra a malha espaço tempo levando a nave ao centro da Galáxia.
QPID (Qupido)

Produção: 4x20/22.04.1991/#094
Data Estelar: 44741.9
Vash está de volta à Enterprise e à vida de Picard. "Q" resolve dar uma
passadinha, porque acredita que está em débito com Picard e retorna para pagar,
levando-o e sua tripulação à floresta de Sherwood, onde Picard é Robin Hood, para tentar
provar que Vash é uma pessoa perigosa para Picard. Contudo, "Q" acaba ficando
interessado por Vash e a leva para uma volta pela Galáxia.

THE DRUMHEAD (Inquisição)

Produção: 4x21/29.04.1991/#095
Data Estelar: 44769.2
Uma explosão ocorre na engenharia.
O primeiro suspeito é um klingon que estava estagiando na Enterprise.
Mas na verdade ele apenas cometera um ato de espionagem e não sabotagem.
Data e LaForge descobrem que a explosão ocorreu por fadiga do material.
Mas existem aqueles que não aceitam tais explicações e começam uma verdadeira
"caça às bruxas", como no tempo da inquisição.
Cap. Picard parece que é o único a perceber o que está ocorrendo, e habilmente
ele desmascara os mentores da verdadeira conspiração.

HALF A LIFE (Meia

Vida)

Produção: 4x22/06.05.1991/#096
Data Estelar: 44805.3
Um cientista desenvolveu uma tecnologia capaz de revigorar a estrela moribunda
de seu sistema planetário.
Antes de aplicar esta tecnologia, eles fazem um teste preliminar numa estrela
semelhante, e falham.
Ele checa a sua teoria, e começa a descobrir, pelos resultados do teste, o que deu
errado.
Contudo, não lhe sobra mais tempo, já que ele fará 60 anos em alguns dias, e as
pessoas do seu mundo são mortas ao atingirem os 60 anos.
Lwaxana Troi se revolta contra esta decisão e o influencia a lutar contra.
Resolvendo não mais se deixar morrer, o cientista pede asilo, criando um caso
internacional, e o risco de uma guerra.

THE HOST (O

Hospedeiro)

Produção: 4x23/13.05.1991/#097
Data Estelar: 44821.3
Um membro da comunidade trill, está à bordo da Enterprise com o objetivo de
evitar uma guerra entre dois planetas.
Neste meio tempo ele e a Dra. Crusher se apaixonam.
Mas durante as negociações o embaixador trill é mortalmente ferido e Crusher
transfere o simbionte do seu corpo para Riker, enquanto aguarda a chegada de um novo
hospedeiro.
O organismo de Riker desenvolve uma rejeição ao simbionte, ao mesmo tempo em
que ele tem que se controlar para conduzir as negociações.
Por fim o hospedeiro definitivo chega, e para a surpresa de Beverly, é uma fêmea.
Curiosidades: Um dos Episódio base para a nova Série Deep Space Nine.
THE MIND'S EYE (A Ferramenta

Perfeita)

Produção: 4x24/27.05.1991/#098
Data Estelar: 44885.5
Romulanos raptam e fazem uma lavagem cerebral em Geordi num plano para
acabar com o acordo de paz entre a Federação e o Império Klingon.
Georgi retorna à Enterprise acreditando que continua o mesmo, e que passou
férias agradáveis no planeta Raisa.
Mas, através do V.I.S.O.R, ele recebe instruções para matar o governador de uma
colônia klingon.
Para aumentar a gravidade há um membro do conselho Klingon, que está em
conluio com os romulanos neste plano.
IN THEORY (Teoricamente)

Produção: 4x25/03.06.1991/#099
Data Estelar: 44932.3
A Enterprise começa a examinar uma nebulosa.
Eles modificam torpedos fotônicos para que sejam feitas as leituras dos dados da
nebulosa.
Data resolve programar-se para simular o amor, já que há uma bela oficial se
apaixonando por ele.
Dentro da nebulosa eles detectam um planeta classe M, e resolvem investigar.
Data termina por aprender que as emoções são produto da experiência e nunca
facilmente manufaturadas.
A nebulosa é um ambiente que bolhas de falhas no contínuo espaço tempo se
formam com abundância.
E Picard tem que navegar com uma nave auxiliar para encontrar uma passagem
entre as bolhas.

REDEMPTION, PART 1 (Redenção,

Parte 1)

Produção: 4x26/17.06.1991/#100
Data Estelar: 44995.3
Picard é contatado para concluir as mediações da sucessão do Império Klingon.
Worf e seu irmão estão empenhados em recuperar as honras de sua família.
As irmãs Duras apresentam um novo candidato ao trono e começam um conflito
com Gowron.
Worf pede baixa da Frota Estelar e parte com seu irmão para apoiar Gowron na
guerra civil que se seguirá, onde a família Duras novamente está às voltas com o Império
Romulano e a Com. Sela é a representante.
Curiosidades: A Guerra Civil Klingon é eminente e a romulana Com. Sela, filha de
Tasha Yar, se apresenta a tripulação da Enterprise.

