NOVA GERAÇÃO - TNG - 6a. Temporada - 1992 / 1993

TIME'S ARROW, PART 2 (Em Algum Lugar do Passado, Parte 2)
Produção: 6x01/21.09.1992/#127
Data Estelar: 46001.3
Os esforços da tripulação são para encontrarem Data na São Francisco do século XIX, parar os alienígenas viajantes do tempo e evitar
distorções temporais com a ajuda de Guinan e Samuel Clemens.

REALM OF FEAR (Domínio do Medo)
Produção: 6x02/28.09.1992/#128
Data Estelar: 46041.1
O nosso conhecido Ten. Barclay, desta vez apresenta fobia ao teletransporte, que termina por justificar-se quando ele é mordido por uma
criatura pouco antes de sair do aparelho.

MAN OF THE PEOPLE

(Homem do Povo)

Produção: 6x03/05.10.1992/#129
Data Estelar: 46071.6
Deanna está atraída por um negociador com estranhos poderes.
Sentindo-se extremamente hostil em relação à tripulação, envelhece rapidamente.

RELICS (Relíquias)
Produção: 6x04/12.10.1992/#130
Data Estelar: 46125.3
Após terem encontrado um esfera Dyson, Geordi descobre em uma pequena nave acidentada o padrão de uma pessoa armazenado nos
bancos do teletransporte, ao reconstruir o padrão, surge ninguém mais nem menos que o Capitão Montgomery Scott.
Curiosidades: Este Episódio é uma Homenagem à Série Original com uma história muito boa sobre o Engenheiro Scotty.

SCHISMS (Cisões)
Produção: 6x05/19.10.1992/#131
Data Estelar: 46154.2
Membros da tripulação da Enterprise têm sido usados para experimentos médicos por alienígenas de uma outra dimensão.

TRUE-Q (Poder Absoluto)
Produção: 6x06/26.10.1992/#132
Data Estelar: 46192.3
Amanda surpreende a tripulação ao mostrar poderes de onipotência da dimensão Q.
"Q" vem a bordo para testá-la.
Seus pais foram ex-membros da dimensão Q que morreram de forma misteriosa por causa de um tornado no Kansas.

RASCALS (Segunda Infância)
Produção: 6x07/02.11.1992/#133
Data Estelar: 46235.7
Um acidente de transporte transforma Picard, Guinan, Ro e Keiko em crianças de 12 anos de idade.
Mas quando os ferengis chegam à Enterprise Picard mostra que ainda é o capitão.
Curiosidades: Este Episódio foi dirigido pelo filho de Leonard Nimoy.

A FISTFUL OF DATAS (Por um Punhado de Datas)
Produção: 6x08/09.11.1992/#134
Data Estelar: 46271.5
Worf, Alexander e Troi estão no presos no holodeck devido a um mal funcionamento.
Os inimigos são todos Datas com sua aparência e a habilidade.

THE QUALITY OF LIFE (Qualidade de Vida)
Produção: 6x09/16.11.1992/#135
Data Estelar: 46307.2
Data descobre que pequenas máquinas chamadas Exocomps podem ser seres vivos conscientes e, para salvar suas vidas, ele está disposto a
arriscar a vida de Picard e Geordi.

CHAIN OF COMMAND, PART 1 (Cadeia de Comando, Parte 1)
Produção: 6x10/14.12.1992/#136
Data Estelar: 46357.4
Capitão Jellico assume o comando da USS Enterprise quando Cap. Picard, Dra. Beverly e Ten. Worf partem em uma missão secreta no
território cardassiano.

CHAIN OF COMMAND, PART 2 (Cadeia de Comando, Parte 2)
Produção: 6x11/21.12.1992/#137
Data Estelar: 46360.8
O Capitão Jellico exonera o Com. Riker das funções de Imediato devido a atritos.
Picard sofre lavagem cerebral em território cardassiano no mais perfeito e cruel serviço secreto do quadrante.

SHIP IN A BOTTLE (Navio na Garrafa)
Produção: 6x12/25.01.1993/#138
Data Estelar: 46424.1
Prof. Moriarty está de volta e desta vez ele consegue sair do holodeck, dominar a Enterprise e arranjar uma noiva.
Curiosidades: Este Episódio é a continuação do episódio "Elementar, meu caro Data".

AQUIEL (Aquiel)
Produção: 6x13/01.02.1993/#139
Data Estelar: 46461.3
O eng. Geordi se apaixona por uma mulher que ele descobre ser suspeita de assassinato.

FACE OF THE ENEMY (A Face do Inimigo)
Produção: 6x14/08.02.1993/#140
Data Estelar: 46519.1
A Conselheira Troi ao acordar descobre que foi transformada em romulana, e deve agir como uma oficial do Tal Shiar, o serviço secreto
romulano, dentro de uma Ave de Guerra Romulana.

TAPESTRY (Trama)
Produção: 6x15/15.02.1993/#141
Data Estelar: <Desconhecida>
Cap. Picard aparentemente morre devido a um tiro recebido em seu coração artificial.
"Q" aparece e mostra a Picard como seria a vida dele dando-lhe uma oportunidade de corrigir seus arrependimentos da juventude.

BIRTHRIGHT, PART 1 (Direito de Nascença, Parte 1)
Produção: 6x16/22.02.1993/#142
Data Estelar: 46578.4
Worf descobre que seu pai pode estar vivo em uma prisão secreta romulana e parte em sua busca.
Data descobre que tem a capacidade de sonhar.

BIRTHRIGHT, PART 2 (Direito de Nascença, Parte 2)
Produção: 6x17/01.03.1993/#143
Data Estelar: 46579.2
Ten. Worf encontra os sobreviventes do ataque a Khitomer, mas descobre que seu pai está morto.
Ele começa a ensinar aos descendentes dos sobreviventes o que é ser um verdadeiro klingon.

STARSHIP MINE (Gato e Rato)
Produção: 6x18/29.03.1993/#144
Data Estelar: 46682.4
A Enterprise foi capturada quando fazia manutenção e está em mãos de terroristas.
Cap. Picard é o único a bordo, e está escondido, devendo tentar recuperar a nave neutralizando os criminosos.

LESSONS (Lições)
Produção: 6x19/05.04.1993/#145
Data Estelar: 46693.1
Cap. Picard e a astrofísica Tenente Comandante Nella Daren, iniciam uma tentativa de romance, mas ela deve ser enviada em uma missão
que poderá custar-lhe a vida.

THE CHASE (A Busca)
Produção: 6x20/26.04.1993/#146
Data Estelar: 46731.5
A Enterprise participa de uma corrida contra o tempo, romulanos, cardassianos e klingons, perseguindo um mistério científico e arqueológico
pelo quadrante.

FRAME OF MIND (Demência)
Produção: 6x21/03.05.1993/#147
Data Estelar: 46778.1
Entre pesadelos recorrentes, Riker atua como um prisioneiro em uma peça em que vive uma vida como interno em um asilo, ao mesmo tempo,
fica em dúvida se a vida no asilo é um sonho ou realidade.

SUSPICIONS

(Suspeitas)

Produção: 6x22/10.05.1993/#148
Data Estelar: 46830.1
Dra. Crusher investiga a morte de um cientista ferengi, arriscando sua vida e carreira.

RIGHTFUL HEIR (Legítimo Herdeiro)
Produção: 6x23/17.05.1993/#149
Data Estelar: 46852.2
O legendário Kahless, o grande guerreiro fundador do Império Klingon, está vivo e reaparece, justamente quando Worf questionava sua
espiritualidade.
E ele pretende reaver o trono.
Curiosidades: Kahless apareceu no episódio da Série Original: "Por trás da cortina" e aparecerá no episódio "A espada de Kahless" de Deep
Space 9.

SECOND CHANCES (Segunda Chance)
Produção: 6x24/24.05.1993/#150
Data Estelar: 46915.2
Um acidente de transporte a oito anos atrás criou um segundo Riker e o manteve preso em uma base abandonada da Frota Estelar.
Este novo Tenente Riker ainda ama a conselheira Troi.
Curiosidades: Esta cópia de transporte do Com. Riker recebeu o nome de Tom Riker, e depois aparece em Deep Space 9, como um terrorista
Maqui.

TIMESCAPE (Tempo, Tempo, Tempo)
Produção: 6x25/14.06.1993/#151
Data Estelar: 46944.2
Picard, Troi, Data e Geordi retornam de uma conferência e encontram a Enterprise e uma Ave de Guerra Romulana congelados no espaçotempo contínuo.
A Enterprise está prestes a ser destruída por uma rachadura no núcleo dos motores de dobra.

DESCENT, PART 1 (A Queda, Parte 1)
Produção: 6x26/21.06.1993/#152
Data Estelar: 46982.1
O andróide Lore está de volta liderando um grupo de borgs renegados com individualidade.
Data, em troca de sentir emoções, propõe-se até a matar seu amigo Geordi.

