NOVA GERAÇÃO - TNG - 5a. Temporada - 1991 / 1992

REDEMPTION, PART 2 (Redenção, Parte 2)
Produção: 5x01/23.09.1991/#101
Data Estelar: 45020.4
Gowron está numa situação difícil.
Vem perdendo terreno a cada combate.
Worf é raptado pelos Duras, e lhe propõe que ele apóie a família Duras, já que seu irmão é um fraco, e precisará de um tutor.
A Enterprise lidera uma frota da Federação para expor as linhas de suprimento que os romulanos estabeleceram com a família Duras.
Data recebe o primeiro comando de uma nave estelar, mas o seu oficial imediato entra em atrito com ele.
Sela elabora um plano para atravessar a rede de táquions de LaForge, acreditando ser Data o ponto fraco.
Mas Data contrariando as ordens de Picard elabora uma estratégia que expõe o comboio de naves camufladas de Sela, pondo fim à guerra
civil klingon.

DARMOK (Darmok)
Produção: 5x02/30.09.1991/#102
Data Estelar: 45047.2
Os tamarianos são uma espécie de alto nível de desenvolvimento, mas sua cultura sempre se desenvolveu isoladamente do resto das
civilizações da Galáxia devido a uma dificuldade em se fazerem entender por outras espécies.
'Os Filhos de Tamar', como são conhecidos, são famosos porque ninguém consegue entender sua linguagem.
Uma nave tamariana foi vista próxima às fronteiras da Federação e a Enterprise é enviada para tentar, mais uma vez, estabelecer relações.
Um Capitão tamariano chamado Dathon e Picard tentam se comunicar, mas com as dificuldades enfrentadas os tamarianos resolvem
transportar ambos os capitães para a superfície do planeta, e sua tecnologia superior impede que a Enterprise recupere Picard.
Ambos os capitães através de um método metafórico de enfrentar um inimigo comum começam a desenvolver uma forma de se entenderem,
mas Dathon é mortalmente ferido, e Picard, após a morte do seu companheiro é resgatado pela Enterprise e finalmente consegue estabelecer um diálogo
razoável com a nave alienígena.

ENSIGN RO (Alferes Ro)
Produção: 5x03/07.10.1991/#103
Data Estelar: 45076.3
Um terrorista bajoriano destrói uma colônia da Federação.
Picard recebe a missão de encontrar o terrorista e pedir que ele retorne à colônia de sua origem e pare os ataques contra a Federação, que a
Frota Estelar irá intervir juntos aos cardassianos.
Ro Laren, uma bajorana a serviço da Frota, junta-se à tripulação.
sua missão é auxiliar Picard.
Mas, na verdade, Ro tem uma outra missão, diferente da que Picard recebeu.
O Almirante que os despachou em suas missões, tem ainda outras tramas e acordos com os cardassianos.
Curiosidades: Um dos Episódio base para a nova Série Deep Space Nine.

SILICON AVATAR (Avatar de Silício)
Produção: 5x04/14.10.1991/#104
Data Estelar: 45122.3
A Enterprise está acompanhando o estabelecimento de uma nova colônia humana, mas de repente surge a entidade cristalina.
Todos com exceção de duas pessoas, são salvos.
Picard tenta estabelecer comunicação com a entidade cristalina, e conta com a ajuda de Data e a vingativa Dra. Marr, cujo filho morreu no
mesmo planeta em que Data foi criado.
Eles conseguem fazer contato com a entidade, mas a Dra. Marr insere uma rotina nos computadores que utiliza as mesmas freqüências
gravitacionais usadas nas comunicações, para destruir a criatura, e antes que alguém tenha tempo de destravar os comandos a criatura estilhaça.

DISASTER (Desastre)
Produção: 5x05/21.10.1991/#105
Data Estelar: 45156.1
Picard está fazendo um tour com crianças à bordo da Enterprise, Keiko está grávida, e George e Beverly estão ensaiando canto num hangar
de carga.
De repente a nave se choca com filamentos quânticos e vários decks estão com danos.
Worf acaba fazendo o parto prematuro de Keiko, Data e Riker conseguem evitar o colapso do campo de contenção matéria/antimatéria,
George e Beverly previnem a explosão se uma substância por vazamento de radiação, e Picard, mesmo ferido, consegue conduzir as três crianças que o
acompanhavam a um local seguro.
Deanna assumiu o comando da Enterprise durante toda a crise.

THE GAME (O Jogo)
Produção: 5x06/28.10.1991/#106
Data Estelar: 45208.2
Visitando o planeta Risa, Com. Riker conhece um novo jogo e o trás para bordo da Enterprise.
Wesley, de férias da academia, vem à bordo e percebe que a tripulação está à mercê, viciada, no jogo de Riker.
Data foi desligado e, existe uma conspiração alienígena para desabilitar toda a Frota Estelar, através do jogo, que controla a mente de quem o
usa.

UNIFICATION, PART 1 (Unificação, Parte 1)
Produção: 5x07/04.11.1991/#107
Data Estelar: 45236.4
O Embaixador Spock é identificado na superfície de Romulus, a capital do Império Romulano. Picard é enviado para verificar se houve uma
deserção e qual o verdadeiro motivo para Spock ter ido a Romulus sem informar a Federação.
Sarek muito doente morre.
Disfarçado de romulanos, Picard e Data procuram o embaixador Spock em Romulus.
Mas assim que eles chegam em Romulus, eles são identificados e levados a um local secreto da resistência.
No entanto o serviço secreto romulano já está ciente de todas as atividades de Data e Picard.

UNIFICATION, PART 2 (Unificação, Parte 2)
Produção: 5x08/11.11.1991/#108
Data Estelar: 45245.8
O Pró-Consul chama Spock e diz ser seu aliado na reunificação com o povo vulcano. Logo depois Spock, Picard e Data são presos por Sela
que conta os seus planos de invasão de Vulcano por uma tropa romulana em naves vulcanas.
Spock elabora um plano de fuga, e com a ajuda de Data eles criam uma projeção holográfica que os esconde de forma estratégica para
imobilizar a guarda de Sela.
Tomando o controle da situação Spock faz um anúncio para todo o Quadrante, da tentativa de invasão à Federação.
Spock resolve permanecer

A MATTER OF TIME (Uma Questão de Tempo)
Produção: 5x09/18.11.1991/#109
Data Estelar: 45349.1
A Enterprise está a caminho de Penthara IV, para socorrer a população ameaçada por uma era glacial.
No trajeto eles se deparam com Rasmussem, um viajante do tempo.
Ele afirma estar observando a tripulação da Enterprise para estudos no século XXVI.
Trabalhando em busca de reverter a situação no planeta, eles têm que lidar com as solicitações do viajante temporal.
Por fim, já com o planeta salvo, eles descobrem que Rasmussem é um ladrão oriundo do século XXII, que roubou a nave temporal de um
viajante.

NEW GROUND (Terreno Inexplorado)
Produção: 5x10/06.01.1992/#110
Data Estelar: 45376.3
Alexander, filho de Worf, vem viver na Enterprise.
Mas as coisas não se desenvolvem bem, o menino por sentir-se rejeitado tem desenvolvido um comportamento de violências, mentiras e
pequenos furtos.
Um novo campo de pesquisa na área de propulsão de dobra está sendo experimentado.
É a chamada onda soliton, que permite que uma nave viaje à velocidade de dobra sem motores de dobra.
Um problema ocorre durante a experiência, e pode causar a destruição de uma colônia de humanos

HERO WORSHIP (Meu Herói)
Produção: 5x11/27.01.1992/#111
Data Estelar: 45397.3
Uma nave de pesquisa, que estudava um aglomerado estelar negro, é destruída, e o único sobrevivente é um garotinho chamado Timothy.
Para superar sua perda ele passa a se comportar como Data, copiando trejeitos, roupas, fala e o desligamento das emoções.
Enquanto isto Picard tenta penetrar no aglomerado e descobrir sobre a força inimiga que, segundo Timothy, atacou a nave científica.
Na verdade ele mentiu por achar que a destruição da nave tinha sido por sua culpa, ao colidir com um painel do computador.

VIOLATIONS (Violações)
Produção: 5x12/03.02.1992/#112
Data Estelar: 45429.3
Uma raça de psico-historiadores é transportada pela Enterprise.
Eles estudam a história através das memórias das pessoas, que conscientemente autorizam que seja feita uma sondagem telepática.
Entre eles está um psico-estuprador que caça memórias da tripulação, e após isto os induz a um coma inexplicado, para não ser
desmascarado.
Picard chega à conclusão que eles são a única variável à bordo que podem ter tido qualquer influência.
Mas o estuprador se oferece para encontrar o culpado, e no processo, deliberadamente, lança as suspeitas contra o seu pai.

THE MASTERPIECE SOCIETY (Perfeição)
Produção: 5x13/10.02.1992/#113
Data Estelar: 45470.1
Um fragmento de uma estrela de nêutron está a caminho de uma colônia que se desenvolveu ao nível da perfeição por engenharia genética.
A tripulação e os colonos, enquanto tentam desviar o fragmento de seu curso, trabalham juntos após séculos de isolamento total, e por isso
seus membros acabam sendo influenciados.
Picard enfrenta um dilema enquanto deve decidir sobre o pedido de asilo de alguns membros da sociedade perfeita.

CONUNDRUM (Esquecimento)
Produção: 5x14/17.02.1992/#114
Data Estelar: 45494.2
Pegos em meio a uma guerra, a tripulação da Enterprise perde a memória, e deve reaprender sobre si próprios enquanto investigam as
causas.
O computador também perdeu dados relativos a suas personalidades e informa que a Federação está em guerra com uma civilização pouco
desenvolvida e que claramente não oferece ameaça.
Um novo 1º Oficial está à bordo e ele pressiona Picard a cumprir as ordens da Federação que estão armazenadas no computador.

POWER PLAY (Jogo de Poder)
Produção: 5x15/24.02.1992/#115
Data Estelar: 45571.2
O investigar sobre sinais de vida numa lua onde foram encontrados sinais de uma nave da Frota Estelar que desapareceu a 200 anos,
entidades alienígenas dominam Data, Troi e O’Brien, que tentam assumir o controle da ponte, não conseguindo se refugiam no Ten Foward fazendo reféns
da tripulação.
Mas Picard e Riker criam um estratagema que força os alienígenas a deixarem os corpos e a Enterprise, retornando ao seu exílio.

ETHICS (Ética)
Produção: 5x16/02.03.1992/#116
Data Estelar: 45587.3
Worf se acidenta e quebra sete vértebras danificando a medula espinhal, paralisado em uma cama tem que decidir entre o Hegh’bat, o suicídio
ritual, e uma cirurgia experimental.
Worf pede a Riker que o ajude a se preparar para o suicídio, mas Riker decide que não quer tomar parte, do que ele considera, uma covardia
de Worf, em enfrentar a vida e superar os obstáculos.
Picard convence Beverly realizar a operação experimental, temendo que Worf se suicide.

THE OUTCAST (O Excluído)
Produção: 5x17/16.03.1992/#117
Data Estelar: 45614.6
Uma nave de uma espécie que se tornou andrógina, desapareceu no espaço.
O Comandante Willian Riker investigando se depara com um fenômeno chamado "espaço nulo", e se apaixona por um membro desta espécie.
Este ser enfrenta um problema de identidade sexual, e optou por tornar-se um indivíduo feminino.
Mas isto é um escândalo e um crime social, que é punido com uma completa lavagem cerebral, fazendo com que o indivíduo perca sua
tendência sexuada.

CAUSE AND EFFECT (Causa e Efeito)
Produção: 5x18/23.03.1992/#118
Data Estelar: 45652.1
Muitos membros da tripulação começam a ter sensações de "dejà vu", aos poucos a sensação se transforma em algo incomodo, e eles
começam a prever os próximos eventos.
Eles descobrem que foram pegos numa redundância temporal, a Enterprise experimenta uma colisão com outra nave da Federação, que veio
do passado.
Mas através de uma mensagem enviada a Data para o próximo ciclo temporal, eles conseguem sair do loop.

THE FIRST DUTY (O Primeiro Dever)
Produção: 5x19/30.03.1992/#119
Data Estelar: 45703.9
Durante treinamentos de vôo os cadetes acabam se envolvendo em um acidente que causa a morte de um membro do grupo.
O esquadrão de Wes Crusher deve enfrentar uma investigação para apurar as causas que não estão muito claras.
Wesley passa a enfrentar um dilema entre a responsabilidade de suas atitudes e o deveres para com a verdade.
Curiosidades: Aparição do ator Robert Duncan McNeill, o Ten. Tom Paris na série Voyager.

COST OF LIVING (Custo de Vida)
Produção: 5x20/20.04.1992/#120
Data Estelar: 45733.6
Lwaxana Troi está de volta, desta vez, novamente em busca de um homem para casar.
Ela e Alexander, filho de Worf se tornam grandes amigos.
Enquanto isto um problema em todos os sistemas de conversão de energia está pondo a Enterprise em perigo.

THE PERFECT MATE (O Par Perfeito)
Produção: 5x21/27.04.1992/#121
Data Estelar: 45761.3
Picard se depara com uma representante de uma espécie que gera, a cada 7 gerações, uma mulher metamorfa psicológica.
Esta criatura é tida como a companheira perfeita para qualquer homem, pois ela se torna exatamente a pessoa que o companheiro precisa.
Mas isto gera um conflito à bordo, quando ela se depara com as posturas de Picard em relação aos seus princípios.

IMAGINARY FRIEND (Amigo Imaginário)
Produção: 5x22/04.05.1992/#122
Data Estelar: 45832.1
A Enterprise está investigando uma nebulosa que eles descobrem, e uma garotinha, que tem uma amiga imaginária, faz contato com uma
forma alienígena disfarçando-se na sua amiga imaginária.
A nave começa a sofrer problemas sem explicações, mas por fim descobrem que o alienígena está tentando destruí-los.

I, BORG (Eu, Borg)
Produção: 5x23/11.05.1992/#123
Data Estelar: 45854.2
Um jovem borg é o único sobrevivente de uma queda.
A tripulação da Enterprise o leva à bordo para tratá-lo e estudá-lo.
Mas aos poucos todos começam a ter uma opinião diferente sobre o que fazer a respeito de Hugh, como o apelidaram.
Todos se encantam com sua ingenuidade e pureza.
E por fim ele resolve sacrificar-se e à sua recém descoberta individualidade, para salvar a Enterprise.

THE NEXT PHASE (A Próxima Fase)
Produção: 5x24/18.05.1992/#124
Data Estelar: 45092.4
Respondendo a um chamado de emergência dos romulanos, Geordi e Ro desaparecem durante um transporte, e são dados como mortos.
Os romulanos estão testando um novo tipo de equipamento altamente secreto, que opera em mudança de fase da matéria, permitindo um novo
método de camuflagem.
Mas enquanto os romulanos são ajudados pela Enterprise, eles também preparam uma armadilha contra a nave da Federação.

THE INNER LIGHT (Luz Interior)
Produção: 5x25/01.06.1992/#125
Data Estelar: 45944.1
A Enterprise encontra uma velha sonda vagando no espaço.
Ao começar as sondagens acionam o mecanismo da sonda, que se une telepaticamente ao Cap. Picard.
Ele é conduzido a viver uma vida inteira no Planeta Natal da sonda que foi destruído a tempos.
Picard "vive" essa nova vida em apenas 20 minutos, cujo objetivo da sonda era mostrar a cultura existente no planeta para que ela não se
perdesse para sempre.
Curiosidades: Considerados por muitos o melhor episódio da Nova Geração, aqui Picard aprende a tocar uma flauta alienígena.

TIME'S ARROW, PART 1 (Em Algum Lugar do Passado, Parte 1)
Produção: 5x26/15.06.1992/#126
Data Estelar: 45959.1
No planeta Terra, é encontrada em uma escavação a cabeça de Data, e alguns sinais de presença de alienígenas.
A Enterprise parte em investigação até o planeta Davidia II, onde Data acaba, acidentalmente, sendo enviado para São Francisco no século 19,
onde encontra a Guinan do passado.
Enquanto isso, a tripulação tenta encontrar Data, descobrindo que os responsáveis pela incursão do andróide são alienígenas que se
alimentam de energia mental humana.

