Sinopse geral da série Voyager (Voy) 1995 a 2001

Esta é a primeira a ter uma mulher no comando de uma nave, a capitã Janeway.
Sua principal característica é que se passa num ponto distante da Federação,
sendo que a nave Voyager está sozinha.
Esta série estreou em 1995 no novo canal da Paramount, UPN, sendo o seu carro
chefe, mas, apesar de todos os esforços, a série não consegue atingir o sucesso
esperado, produzindo muitos episódios abaixo da média, sendo que os produtores
tiveram que chamar atores de peso, como George Takei, o capitão Sulu, no episódio
"Flashback".
A partir do terceiro ano, a personagem Kes saiu do elenco, sendo substituída pela
borg Seven Of Nine (Sete de Nove), que tem um papel importante para a audiência atual
da série.

VOYAGER - VOY - 1a. Temporada - 1995

CARETAKER, PART 1 (O Guardião, Parte 1)
Produção: 1x01/16.01.1995/#001
Data Estelar: 48315.6
A Capitã Kathryn Janeway da nave estelar USS Voyager, está em busca de seu
oficial de segurança o vulcano Tuvok, que serve como espião a bordo de uma nave
maquis, desaparecida em uma região do espaço cardassiano, chamada "badlands".
Para isto ela precisa de Tom Paris, um penitenciário da Frota que foi preso por
pilotar naves dos maquis.
Ex-piloto e oficial da Frota, Paris tem a promessa de que poderá ser libertado se
ajudar Janeway.
Eles vão às "badlands" em busca da nave desaparecida.
Mas o mesmo destino que acometeu a nave maquis se dá sobre eles.
E são transportados para o Quadrante Delta, no outro lado da galáxia, a 75.000
anos luz da Terra.
Lá são raptados e seus corpos submetidos as exames, dentro de uma estação
espacial estranha.
Curiosidades: Este é o piloto da Série, cujas referências são os episódios
"Trabalhos paralelos" da 7ª temporada da Série Nova Geração e "Os Maquis" da 2a
Temporada da Série Deep Space Nine.

CARETAKER, PART 2 (O Guardião, Parte 2)
Produção: 1x02/16.01.1995/#002
Data Estelar: 48315.6
Em busca de uma outra opção para resgatar os tripulantes e voltar para casa,
Janeway e Chakotay se dirigem ao planeta dos ocampas, e no caminho descobrem uma
sucata espacial gerenciada por Neelix.
Eles fazem um acordo com Neelix, dando água como pagamento, para que ele os
ajudasse nas negociações com os ocampas.
Mas na verdade Neelix queria apenas libertar sua namorada, Kes, uma ocampa,
que caiu nas mãos dos kazon-oglas, um povo nômade e guerreiro, que prefere tomar as
suas necessidades de outros povos, ou de outros clãs kazons.
Janeway após uma luta com os kazon-oglas, e a perda da nave maquis, destrói a
estação do Guardião que morreu e juntando as duas tripulações na Voyager parte em
busca do caminho de casa, que em linha reta à velocidade máxima, levará 75 anos.

PARALLAX (Paralaxe)
Produção: 1x03/23.01.1995/#003
Data Estelar: 48439.7
B'Elanna está tendo problemas de relacionamento.
Chakotay quer que ela seja a nova engenheira-chefe, mas vai de encontro a
Janeway.
Durante uma reunião de análise da situação, a Voyager colide com um horizonte de
evento de um buraco negro.
Eles percebem que há uma nave sendo puxada pelo buraco negro, pois já está
aprisionada dentro do horizonte de eventos.
Mas ao tentar ajudar a outra nave, eles descobrem que estão dentro de um
paradoxo, e que não podem fugir do buraco negro.
Todas as direções acabam na singularidade, até que B'Elanna descobre que tudo
depende do ponto de paralaxe em que eles se encontram no espaço e que na verdade,
eles são a nave aprisionada que estavam tentando resgatar.

TIME AND AGAIN (Mais Uma Vez)
Produção: 1x04/30.01.1995/#004
Data Estelar: <Desconhecida>
Paris está tentando convencer Kim a saírem com duas garotas, quando eles
detectam uma onda de choque vinda de um planeta próximo.
Ao investigarem, eles descobrem que houve uma catástrofe planetária, nos
sistemas de energia de campo iônico polarizado, toda vida foi extinta.
Janeway lidera um grupo avançado mas ao chegarem ao planeta, ela e Paris,
acabam presos por uma fratura do subespaço, eles retornam um dia antes da explosão,
mas tudo o que eles fazem só os aproxima, cada vez mais da catástrofe ao invés de
evitá-la, mas por fim Janeway entende que a tentativa de resgate feita pela Voyager foi a
causa do cataclismo.
Somente Kes, devido aos seus poderes telepáticos é que consegue reter a
experiência do ocorrido.

PHAGE (Fagia)
Produção: 1x05/06.02.1995/#005
Data Estelar: 48532.4
Neelix transformou o refeitório da Capitã em uma cozinha, e está preparando
refeições para toda a tripulação.
Logo depois eles vão investigar um planeta que apresenta sinais de grandes
quantidades de cristais de dilithium, mas ao descer ao planeta eles logo descobrem que é
uma armadilha, e Neelix tem seus pulmões roubados através de um sofisticado sistema
de teletransporte.
Eles logo entram em contato com alguns remanescentes de uma civilização à beira
da extinção, acometidos por uma praga que devora os tecidos do corpo, e mesmo a sua
medicina extremamente avançada não pode fazer nada para curá-los, então eles roubam
órgãos e tecidos para continuarem vivendo.
Neelix só sobrevive graças a habilidade que possuem em transplantar qualquer
órgão de qualquer doador.
Usando assim um dos pulmões de Kes.
THE CLOUD (A Nuvem)
Produção: 1x06/13.02.1995/#006
Data Estelar: 48546.2
Chakotay está ajudando Janeway a encontrar o seu animal guia; Kim e Paris, estão
passando o tempo no holodeck, em um programa de Tom, do lugar que ele mais gosta de
passar o tempo na França.
Mas a Voyager encontra uma nuvem que contém partículas que podem melhorar
os níveis das reservas de energia.
Contudo, o que eles não percebem é que estão penetrando no corpo de um ser
vivo, de proporções astronômicas.
Ao descobrir tal coisa Torres diz a Janeway que devem retornar e curar a criatura
que podem ter ferido.
O ocorrido termina por drenar mais energia ainda do que quando eles começaram.
EYE OF THE NEEDLE (O Buraco da Agulha)
Produção: 1x07/20.02.1995/#007
Data Estelar: 48579.4
Harry Kim encontra uma singularidade espacial.
Uma 'Fenda Espacial' que talvez termine no Quadrante Alfa.
Eles se dirigem para a fenda, mas ela é muito antiga e está em colapso.
Só uma sonda é capaz de atravessá-la.
Eles enviam a sonda, mas ela fica presa num poço gravitacional.
Do outro lado da singularidade, uma nave está escaneando a sonda.
Eles conseguem entrar em contato e descobrem que é uma nave científica
romulana.
Eles conseguem fazer com que o sinal sub-espacial sirva de portador para um feixe
de dados, e com isto enviar um feixe de teletransporte.
Mas quando eles trazem Telek, o capitão da nave romulana, eles descobrem que a
fenda se comunicava com o Quadrante Alfa, mas 20 anos no passado.
Então eles se contentam em enviar mensagens com Telek, para que ele as
entregue em 20 anos.
Mas Tuvok investiga a vida de Telek, e descobre que ele morre 4 anos antes da
Voyager ser perdida.

EX POST FACTO (Ex Post Facto)
Produção: 1x08/27.02.1995/#008
Data Estelar: <Desconhecida>
Paris é acusado de um assassinato, e é sentenciado a rever os últimos instantes
de vida da vítima, ao ser morto, uma vez a cada 14 horas, pelo resto de sua vida.
Janeway e Tuvok, começam a investigar a veracidade dos fatos.
Mas Tuvok descobre que tudo não passou de uma farsa armada para que os
planos do cientista morto pudesse ser transmitidos para os inimigos do planeta em
questão, por um espião disfarçado e sua parceira.
EMANATIONS (Emanações)
Produção: 1x09/13.03.1995/#009
Data Estelar: 48623.5
A USS Voyager se depara com mais um novo elemento químico, próximo a um
planeta com anéis.
Mas tudo o que eles encontram são cadáveres.
Durante a investigação um casulo espaço-temporal se abre e Harry é transportado
ao planeta de onde os corpos se originam.
Eles pensam que Harry voltou da morte.
Tudo se passa entre as questões de vida após a morte, verdade ou mito?
Até que por fim, Harry se passando por um cadáver é enviado de volta à Voyager.
PRIME FACTORS (Princípios)
Produção: 1x10/20.03.1995/#010
Data Estelar: 48642.5
Uma civilização muito avançada ouve falar do drama da Voyager e sua tripulação,
e resolve oferecer ajuda.
Kim descobre que eles possuem uma tecnologia capaz de enviá-los de volta à
Terra, mas por um princípio deles, eles não repassam conhecimentos, e não podem
enviar a Voyager para a Terra pelos mesmos motivos.
Janeway descobre que eles têm uma grande ânsia por novas histórias, e isto a
biblioteca da Voyager tem de sobra.
Ela propõe uma troca, mas descobre que aqueles seres jamais tiveram a intenção
de ajudar realmente, tudo o que eles desejam é a sensação de poder estar colaborando
com alguém, dando migalhas permanentemente, ou até que se cansem.
STATE OF FLUX (Lealdade)
Produção: 1x11/10.04.1995/#011
Data Estelar: 48658.2
Todos a bordo da Voyager estão sendo investigados sob suspeita de traição.
Tecnologia da Federação foi vendida aos kazons.
Mas as pessoas que mais teriam chances de ter tido algum contato com os kazons
seriam dois técnicos da engenharia.
Mas Seska acaba por se revelar a verdadeira traidora.
Mas ela não traiu somente a Federação, ela traiu os maquis também.
Na verdade ela é uma espiã cardassiana transformada em bajoriana, por
engenharia genética.

HEROES AND DEMONS (Heróis e Demônios)
Produção: 1x12/24.04.1995/#012
Data Estelar: 48693.2
Ao fazerem experiências com energia plasmática proto-fotônicas, que eles
encontraram em um berço de formação estelar, Kim, que estava passando um tempo no
holodeck, desaparece sem deixar rastros; da mesma forma desaparecem Tuvok e
Chakotay ao irem em busca dele, o único a bordo da Voyager que pode ir ao holodeck
sem ser atingido pelo mal funcionamento do programa é o Doutor nome que ele resolveu
adotar; ele vive o personagem do romance Beowulf, e acaba por conhecer Freya, uma
bela e vigorosa mulher, que se apaixona por Schweitzer, e que desperta no nosso bom
doutor um sentimento muito novo e profundo.
Com a ajuda dele e de B'Ellana, eles descobrem que estão lidando com uma forma
de vida que está retaliando contra a tripulação da Voyager, ao tentar libertar os seus
companheiros que foram aprisionados na engenharia.
CATHEXIS (Catexe)
Produção: 1x13/01.05.1995/#013
Data Estelar: 48734.2
Tuvok e Chakotay, retornam de uma missão, mas no seu retorno, foram atacados
por uma entidade alienígena, Tuvok é possuído, enquanto Chakotay tem sua bioenergia
cerebral drenada, e está clinicamente morto; porém sua essência espiritual está ativa e
influenciando todos a bordo da Voyager em uma desesperada tentativa de salvar uma
tripulação desavisada, à mercê de forças desconhecidas.
FACES (Duas Faces)
Produção: 1x14/08.05.1995/#014
Data Estelar: 48784.2
Um cientista vidiiano desenvolve um método de separar o DNA de B'Ellana, de
suas porções humana e klingon, gerando duas B'Ellanas, uma de cada espécie, puras.
Ele infecta a B'Ellana klingon, com o vírus da fagia, na tentativa de verificar se os
klingons são imunes à doença, e o resultado é positivo, ele pode gerar uma cura a partir
do corpo de B'Ellana.
Chakotay se disfarça de vidiiano e invade o planeta, para resgatar os prisioneiros.
O cientista se apaixona por B'Ellana mas esta ataca-o e salva a sua cópia humana.
Elas finalmente se compreende mutuamente, concluindo que uma necessita da
outra para se completarem; a B'Ellana klingon morre para salvar a humana, mas o Doutor
consegue reagrupar seus DNA's.
JETREL (Jetrel)
Produção: 1x15/15.05.1995/#015
Data Estelar: 48832.1
Um cientista se aproxima da Voyager e afirma que Neelix esta (ou pode estar)
correndo risco de vida por causa de uma enfermidade que ele adquiriu durante a guerra.
Neelix reconhece o cientista como o responsável pela criação da arma que matou
mais de 300 mil pessoas numa única explosão.
Ele começa a fazer experimentos com o teletransporte, dizendo que pode achar
uma cura para Neelix utilizando aquela tecnologia.
Na verdade ele pretende utilizar o teletransporte da Voyager para tentar ressuscitar
todas as almas mortas pelo uso de sua arma.
Mas eles falham porque as bobinas de coesão da Voyager não chegam nem perto
da potência que seria necessária para realizar tal intento.
No fim ele diz que Neelix não está sofrendo de nenhuma doença terminal.

LEARNING CURVE (Curva de Aprendizagem)
Produção: 1x16/22.05.1995/#016
Data Estelar: 48846.5
Uma infecção está atingindo as bolsas de bio gel neural, da rede neural dos
computadores da Voyager, e vários sistemas estão se perdendo, todos os departamentos
estão empenhados em resolver este problema.
Tuvok está às voltas com maquis revoltados e que não se enquadram nas normas
de uma tripulação da Frota Estelar.
Eles são submetidos a um treinamento equivalente ao que os cadetes se
submetem.
Tuvok descobre que o causador da infecção é um queijo fabricado por Neelix.

VOYAGER - VOY - 2a. Temporada - 1995 / 1996
THE 37'S (Os 37s)
Produção: 2x01/28.08.1995/#017
Data Estelar: 48975.1
A USS Voyager se depara com ferrugem e gasolina em pleno espaço profundo.
O que é altamente improvável.
Curiosos, resolvem investigar a origem, quando se deparam com uma antiga
camionete movida a gasolina, oriunda da Terra, por volta da década de trinta, no século
XX.
Em seguida, eles captam um SOS em Código Morse e partem para o planeta de
origem.
Lá, além de um velho avião bimotor, eles se deparam com 8 pessoas em
suspensão criogênica.
Ao reviverem-nos, descobre-se que eles foram abduzidos da Terra em 1937, e que
eles estavam sendo mantidos preservados por uma comunidade de mais de 100 mil
humanos que eram descendentes de 200 pessoas abduzidas da Terra para trabalharem
como escravos.
Curiosidades: Neste episódio é apresenta uma das características marcantes das
naves da Classe Intrepid, a de pousar em planetas classe "M".
INITIATIONS (Iniciações)
Produção: 2x02/04.09.1995/#018
Data Estelar: 49005.3
Durante uma saída com uma nave auxiliar, Chakotay realiza uma cerimônia de
aniversário pela morte de seu pai.
Mas sem saber, ele entra em uma área dominada por um clã kazon.
Um jovem neófito é mandado em uma missão para destruir Chakotay, como forma
de iniciação e conquista de seu nome.
Mas Chakotay destrói a sua nave e salva sua vidam mas isto é uma grande
vergonha para um guerreiro kazon.
A nave mãe captura-os, mas Chakotay foge junto com o garoto kazon, para a
superfície de um planeta de treinamento.
A Voyager chega para o resgate e tem que lidar com várias alternativas
simultaneamente, para salvar Chakotay sem iniciar um novo combate.

PROJECTIONS (Projeções)
Produção: 2x03/11.09.1995/#019
Data Estelar: 48892.1
O Doutor é acionado na enfermaria para descobrir que é o único a bordo da
Voyager, vitimada por um ataque, e todos abandonaram a nave.
Logo depois ele se depara com B'Elanna, ao examiná-la o tricorder não registra
nada.
Em seguida ele é projetado na ponte, e encontra Janeway, mas o tricorder também
nada registra.
Por fim ele é informado pelo Te n Barclay, que na verdade ele é o verdadeiro Dr.
Zimmerman, preso em uma simulação do holodeck.
A partir deste ponto o Doutor passa a viver um dilema, seria ele realmente um ser
vivo, e tudo o que a Voyager passou, não seria mais que um sonho?
Ele seria um holograma e o Ten. Barclay seria um alienígena tentando destruir a
Voyager?
Ou há uma terceira opção?
Curiosidades: O Ten. Barclay reaparece neste episódio, mas ele é originalmente
um dos membros da tripulação da Enterprise D, de acordo com os episódios "Existência
vazia", "O enésimo grau", "Reino do medo" e "Navio na garrafa" da Série Nova Geração.
Nas outras temporadas de Voyager ela voltará a aparecer como engenheiro da
Frota Estelar.

ELOGIUM (Elogium)
Produção: 2x04/18.09.1995/#020
Data Estelar: 48921.3
Ao se depararem com uma nuvem no espaço, eles descobrem que na realidade é
uma colônia de seres que vivem em pleno vácuo.
Ao se aproximarem são pegos pelos seres em um ciclo de acasalamento.
As emanações sexuais da colônia induz Kes ao 'elogium' o seu período fértil, que
na sua espécie só ocorre uma vez na vida por volta dos quatro anos, mas Kes tem
apenas dois anos de idade.
Agora ela deve resolver se engravida com Neelix ou perde sua única oportunidade.

NON SEQUITUR (Non Sequitur)
Produção: 2x05/25.09.1995/#021
Data Estelar: 49011.0
Harry acorda na Terra ao lado de sua namorada.
Tentando entender o que ocorreu, ele descobre que a USS Voyager está perdida, e
que Tom Paris não faz parte da tripulação.
Um alienígena explica a Harry que ele penetrou um feixe temporal em seu retorno
para a Voyager, e houve uma ruptura no contínuo espaço-tempo, provocando aquela
distorção.
Harry, então elabora uma teoria, na qual ele deve tentar encontrar um outro feixe
temporal para poder regressar ao normal.
Tom Paris o ajuda na tentativa.

TWISTED (Distorções)
Produção: 2x06/02.10.1995/#022
Data Estelar: <Desconhecida>
Kes está aniversariando, e durante as festividades a USS Voyager se depara com
um fenômeno que provoca distorções na malha espaço tempo.
Estas distorções estão modificando a nave misturando os decks.
Todos estão perdidos ou desaparecidos, e quanto mais fazem para reparar a
situação, mais se agrava.
Por fim o fenômeno desaparece mas Janeway acredita que tudo o que ocorreu era
uma entidade tentando entrar em contato com a Voyager.
PARTURITION (Nascimentos)
Produção: 2x07/09.10.1995/#023
Data Estelar: 49068.5
Paris está apaixonado por Kes, e Neelix está se corroendo de ciúmes.
As provisões alimentares da Voyager estão em 30%, e há carências de proteínas.
O setor de astronomia descobre um planeta classe M, e parece conter aminoácidos
e proteínas na superfície.
O destino coloca Paris e Neelix juntos nesta missão, mas ao chegar no planeta,
eles caem e a nave fica destruída, o transporte não pode ser usado, e eles encontram um
ninho, aonde um filhote de uma espécie reptílica acaba de quebrar o ovo, e a mãe deve
voltar logo.
PERSISTENCE OF VISION (Simulacros)
Produção: 2x08/30.10.1995/#024
Data Estelar: <Desconhecida>
Ao penetrar no espaço de uma civilização xenofóbica, Janeway começa a sofrer de
ilusões, e logo todos na Voyager começam a ter ilusões que os tiram completamente do
contato com a realidade.
A única a ficar imune por mais tempo é Kes, que consegue descobrir um intruso a
bordo e o desabilita.
Somente então a tripulação se liberta das ilusões e Janeway ameaça o invasor de
prisão, mas ele se revela com poderes muito acima das expectativas de todos e ao
desaparecer leva com ele mais 3 naves que no momento mantinham a Voyager cercada.
TATTOO (Tatuagem)
Produção: 2x09/06.11.1995/#025
Data Estelar: <Desconhecida>
Ao procurarem um minério que é usado para selar os reatores da Voyager,
Chakotay descobre um símbolo que ele viu em sua juventude e é parte do passado de
sua tribo.
Eles seguem os rastros de uma nave com capacidade de dobra até um
determinado planeta, onde se deparam com vários problemas, mas Chakotay lembrando
em flashbacks consegue decifrar a charada e se encontra com o povo que deu origem à
sua tribo e a toda a sua mitologia.
Eles, no fim, ajudam parcialmente a Voyager e os humanos partem em sua viagem.

COLD FIRE (Fogo Frio)
Produção: 2x10/13.11.1995/#026
Data Estelar: 49164.8
Em determinado momento da viagem os restos mortais do ser conhecido como
'Guardião' começa a apresentar estranhas vibrações.
Janeway se lembra das palavras do Guardião ao mencionar que havia uma
companheira dele em viagem pela Galáxia.
Eles chegam a uma estação semelhante, mas menor, à do Guardião, mas está
habitada por ocampas.
Kes consegue estabelecer relações com o líder dos ocampas.
Mas enquanto a Voyager tenta ter acesso ao outro ser, os ocampas pretendem
levar Kes com eles e entregar a Voyager para o outro guardião destruí-la.
MANEUVERS (Manobras)
Produção: 2x11/20.11.1995/#027
Data Estelar: 48423.0
Naves kazons atacam a Voyager e conseguem penetrar os escudos.
Eles roubam um componente do teletransporte.
Logo a seguir Seska se revela e instiga Chakotay.
Se sentindo responsável pelas ações de Seska, Chakotay pega uma nave auxiliar
e parte em direção à frota kazon.
Ao destruir o equipamento roubado, Chakotay é capturado e torturado pelos
kazons. Janeway vai em busca de resgatar Chakotay, mas acaba raptando os líderes dos
clãs e os troca pela liberdade de Chakotay.
Seska informa a Chakotay que ele será pai de um filho dela.
RESISTANCE (Resistência)
Produção: 2x12/27.11.1995/#028
Data Estelar: <Desconhecida>
Janeway, Tuvok, Nelix e Torres, estão na superfície do planeta de uma civilização
dominada por um sistema militarizado.
Na busca de componentes para suprir as falhas nos reatores de dobra, Torres e
Tuvok acabam sendo capturados.
Janeway perde o seu comunicador e a Voyager não consegue contatá-la.
Em duas ações simultâneas a Voyager, sob ataque e Janeway tenta resgatar Tuvok
e Torres.
PROTOTYPE (Protótipo)
Produção: 2x13/15.01.1996/#029
Data Estelar: <Desconhecida>
A tripulação transporta a bordo uma entidade robótica desativada.
Torres como um desafio pessoal, trabalha para reparar a unidade, e obtém
sucesso.
A unidade se declara como sido construída para combate e percebe que Torres, é
capaz de ser 'construtora', pede então que ela construa outras unidades, já que os
construtores originais não existem mais.
Janeway proíbe, mas o robô rapta Torres e a leva para sua nave.
A Voyager é atacada e os robôs chantageiam Torres para que ela faça os
protótipos.
Torres concorda mas no fim ela destrói o protótipo e é resgatada por Janeway.

ALLIANCES (Alianças)
Produção: 2x14/22.01.1996/#030
Data Estelar: 49337.4
A USS Voyager tem sido constantemente atacada pelos kazons e já se encontra
bastante debilitada.
A tripulação pressiona Janeway para que sejam feitas alianças com os kazons,
antes que a nave seja destruída.
Janeway cede e tenta estabelecer relações com vários clãs, mas tudo dá errado.
Por fim Neelix consegue estabelecer relações com a civilização que escravizava os
kazons.
Janeway propõe-lhes uma aliança, mas eles contrapropõe um pacto de paz para
todo o setor.
Janeway concorda e eles preparam uma reunião, mas tudo não passava de uma
armação para que matar todos os majes kazons, de uma vez só.
Janeway percebe a tempo e salva a todos.
THRESHOLD (Limiar)
Produção: 2x15/29.01.1996/#031
Data Estelar: 49373.4
Paris, Kim e Torres, estão no holodeck, testando um novo modelo de nave que
poderia entrar em transdobra e viajar instantaneamente para qualquer lugar do universo.
Eles estão enfrentando problemas em manter a integridade estrutural da nave
auxiliar até que Neelix dá uma dica que faz verem um detalhe que estava escapando.
Eles testam e tudo funciona perfeitamente.
Paris faz o primeiro voo acima do limiar de dobra, mas quando volta começa a
sofrer estranhas alterações genéticas.
O Doutor descobre que ele na realidade está evoluindo para uma nova espécie.
Ele rapta Janeway e foge para um planeta, onde ambos transformados em uma
espécie de lagartos descansam à beira de um lago, enquanto seus filhotes brincam na
água.
Os dois são capturados e o Doutor restaura seus genomas originais.
MELD (Elo)
Produção: 2x16/05.02.1996/#032
Data Estelar: <Desconhecida>
Um técnico desaparece e após algumas buscas é encontrado dentro de um
conduíte, calcinado.
O Doutor conclui que ele foi assassinado e o culpado, através do DNA, é
rapidamente identificado e detido.
Lon Suder diz a Tuvok que o matou sem motivo, e que na verdade ele sente
vontade de matar, simplesmente.
Tuvok com o intuito de entender como funciona a mente do assassino faz uma
fusão mental.
Mas algo dá errado e, enquanto Lon Suder consegue se controlar melhor, Tuvok
começa a ter ímpetos de matar.
Acabando na enfermaria o Doutor começa a administrar um tratamento, que
poderá ou não dar resultados.
Mas Tuvok foge da enfermaria à noite e tenta matar o criminoso.
Com muito custo ele consegue se controlar no último instante.
O Doutor diz que isto comprava a eficiência do tratamento.

DREADNOUGHT (Míssil)
Produção: 2x17/12.02.1996/#033
Data Estelar: 49447.0
Um míssil inteligente de origem cardassiana é encontrado no Quadrante Delta.
Torres, esclarece que o míssil foi enviado por ela, e devido ao Guardião, ele
também foi transportado da mesma maneira que a Voyager e a nave maqui.
Mas o míssil tem muitos armamentos e um sistema de inteligência artificial que o
torna praticamente invulnerável.
Somente Torres, por ser a sua programadora está em condições de evitar que o
míssil atinja um planeta de uma civilização pacífica e inocente.
DEATH WISH (Desejo Fatal)
Produção: 2x18/19.02.1996/#034
Data Estelar: 49301.2
Ao encontrarem um estranho cometa resolvem trazer um fragmento de seu núcleo
para estudos, mas para surpresa de B'Ellana, aparece um ser que se identifica como "Q".
Um outro "Q".
Ele foi aprisionado no cometa ha 300 anos por tentar acabar com sua vida.
O conhecido "Q" aparece e tenta levar o fugitivo de volta, mas este pede asilo
político à Janeway.
Os "Q's" concordam em deixarem que Kathryn julgue em uma audiência decisória.
Tuvok é convidado para ser o defensor do querelante.
Por fim após várias reviravoltas, uma inédita visita ao "Continuum Q", e a presença
do Comandante Riker, Janeway decide ceder ao pedido de asilo.
O "Q" é transformado em mortal e em seguida comete suicídio.
LIFESIGNS (Sinais de Vida)
Produção: 2x19/26.02.1996/#035
Data Estelar: 49504.3
A Voyager capta um chamado de emergência de uma nave vidiiana, onde uma
mulher está doente a bordo.
O Doutor inicia um tratamento e, para evitar a deterioração dos padrões sinápticos
da paciente, ele a transfere para o computador e cria uma imagem holográfica do corpo
são, permitindo que ela tenha uma experiência de se ver como teria sido se nunca tivesse
contraído a fagia.
Ela e o Doutor, acabam se apaixonando.
Denara prefere morrer a voltar a habitar o corpo doente.
Mas o Doutor a convence que o amor que eles sentem é forte o suficiente para que
a vida seja boa, qualquer que seja a dificuldade pela qual passem.
INVESTIGATIONS (Investigações)
Produção: 2x20/13.03.1996/#036
Data Estelar: 49485.2
Devido aos desentendimentos anteriores entre Tom Paris e seus superiores, ele
pede baixa da Voyager e se alista num cargueiro talaxiano.
Logo em seguida ele é raptado pelos kazons.
Neelix inicia um programa jornalístico muito bom e logo adentra profundamente em
uma investigação sobre o rapto de Paris.
Tudo era um blefe para que o verdadeiro traidor a bordo da Voyager fosse
revelado.
Mas o Ten Jonas acaba morrendo durante uma luta com Neelix na engenharia.
Faltam apenas poucas semanas para o parto de Seska.

DEADLOCK (Duas Vidas)
Produção: 2x21/18.03.1996/#037
Data Estelar: 49548.7
Ao tentarem evitar naves dos vidiians, a USS Voyager acaba por penetrar um fluxo
de plasma que duplica toda a matéria, ou seja, a própria Voyager e sua tripulação, com
exceção da anti-matéria.
Em uma nave, para evitar a perda de anti-matéria, eles começam a emitir pulsos de
prótons.
Mas, na outra, eles começam a ser despedaçados pelos pulsos de prótons.
Janeway descobre que houve uma duplicação e consegue estabelecer uma ligação entre
as naves.
Eles conseguem inclusive atravessar de uma para a outra.
A nave que permaneceu intacta é abordada por uma nave vidiiana e a tripulação
começa a ser assassinada.
Janeway, da nave invadida, envia duas pessoas que morreram na nave danificada,
mas que estavam vivas na nave invadida.
E, em seguida, destrói a Voyager e a nave vidiiana juntas.
A nave danificada é consertada e segue viagem.

INNOCENCE (Inocência)
Produção: 2x22/08.04.1996/#038
Data Estelar: 49578.2
A nave auxiliar de Tuvok cai numa lua quando buscavam minério para os reparos
da Voyager, matando o piloto.
Tuvok descobre que existem 3 crianças na lua que foram deixadas lá para serem
mortas por uma criatura mística.
Não há indícios da existência de tal criatura, mas ao amanhecer duas crianças
tinham desaparecido e suas roupas foram encontradas em uma caverna próxima.
Por fim Tuvok entende que o processo de envelhecimento na espécie das crianças
ocorre ao contrário, e a velhice pra eles é como a nossa infância.
A lua é o local sagrado em que seus corpos são sepultados.

THE THAW (Medo)
Produção: 2x23/29.04.1996/#039
Data Estelar: <Desconhecida>
Kim identifica um planeta orbitado por satélites artificiais desligados a muito tempo.
Ao se aproximarem uma mensagem os alerta de que existe vida no subterrâneo do
planeta, mas eles vivem em êxtase, e mantém as funções cerebrais através de realidade
virtual.
Mas com o passar do tempo um programa surgiu baseado no medo dos habitantes
e assumiu o controle de suas vidas.
Janeway inicia um duelo mental com o programa até enganá-lo e fazê-lo libertar as
suas vítimas cativas.

TUVIX (Tuvix)
Produção: 2x24/06.05.1996/#040
Data Estelar: 49655.2
Um acidente de transporte ocorre com Tuvok e Neelix, logo após eles coletarem
uma estranha forma de orquídea.
O serem transportados, a orquídea, Tuvok e Neelix, são fundidos em uma única
pessoa.
O ser resultante passa si chamar de Tuvix e por semanas vive entre a tripulação,
conformados que o problema era irreversível.
Mas o Doutor descobre um método para separá-los, e Janeway força o relutante
Tuvix a ser separado em seus seres componentes.
RESOLUTIONS (Resoluções)
Produção: 2x25/13.05.1996/#041
Data Estelar: 49690.1
Janeway e Chakotay, foram picados por um inseto ao explorarem um novo planeta.
O inseto é portador de um vírus cuja cura o Doutor não consegue descobrir. mas se
eles permanecerem no planeta, a doença não se manifesta.
Desta forma, eles decidem ficar no planeta enquanto a Voyager retoma o caminho
do Quadrante Alfa.
Mas a tripulação tem problemas em aceitar e pedem ao novo Capitão Tuvok que
entre em contato com os vidiianos, para saber se eles conhecem a cura.
Denara, que é apaixonada pelo Doutor envia a vacina à Voyager durante uma
batalha na qual os vidiianos tentam tomar a nave.
BASICS, PART 1 (Sobrevivência, Parte 1)
Produção: 2x26/20.05.1996/#042
Data Estelar: <Desconhecida>
Seska envia um aviso à Voyager: o seu filho e de Chakotay nasceu, mas eles estão
correndo perigo de vida, porque o maje dos kazons se sente traído.
Janeway elabora uma estratégia para verificar a veracidade de Seska, mas
obviamente eles caem numa armadilha muito bem elaborada.
Janeway fica impedida de auto-destruir a Voyager, e os kazons tomam a nave e os
abandona num planeta de características pliocênicas.
Mas o Doutor e Lon Suder permanece a bordo em segredo.

VOYAGER - VOY - 3a. Temporada - 1996 / 1997
BASICS, PART 2 (Sobrevivência, Parte 2)
Produção: 3x01/04.09.1996/#043
Data Estelar: 50023.4
Enquanto a tripulação luta pela sua sobrevivência no planeta primitivo que foram
deixados, o Doutor e Lon Suder tentar desarticular os Kazons a bordo ao mesmo tempo
que Tom Paris consegue ajuda de uma colônia Talaxiana para atacar a Voyager.

FLASHBACK (Flashback)
Produção: 3x02/11.09.1996/#044
Data Estelar: 50126.4
Enquanto a USS Voyager se aproxima de uma nebulosa rica em sirílio, Tuvok
começa a ter flashbacks de si mesmo enquanto criança, tentando salvar uma garota
caindo de um abismo.
O Doutor suspeita que o Vulcano está vivenciando memórias suprimidas e as
técnicas de cura Vulcanas, instruem o paciente a fazer um elo mental com alguém em
quem confia, para que, juntos, os dois possam trazer a memória suprimida à mente
consciente.
O elo leva Tuvok e Janeway 80 anos no passado, na primeira missão do Vulcano a
bordo da USS Excelsior, comandada por Hikaru Sulu.
Sulu serviu sob o legendário Capitão James T. Kirk durante muitos anos, então sua
tripulação não se surpreende quando ele tenta ajudar Kirk e outro colega, o doutor
McCoy, que estão presos pelo assassinato do Chanceler Klingon.
No caminho, a Excelsior passa por uma nebulosa similar àquela encontrada pela
Voyager antes de os flashbacks começarem.

THE CHUTE (Prisão)
Produção: 3x03/18.09.1996/#044
Data Estelar: 50156.2
Durante uma licença em Akritiri, Paris e Kim, são acusados de terrorismo a bomba.
Paris já está em uma prisão infernal quando Kim chega por meio de um tubo
metálico.
Como se o confinamento no lugar brutal não fosse suficiente, Tom mostra ao amigo
um implante colocado em todos os prisioneiros, o qual parece afetar o sistema nervoso e
aparentemente não pode ser removido.

THE SWARM (O Enxame)
Produção: 3x04/25.09.1996/#044
Data Estelar: 50252.3
Paris e Torres, são confrontados por alienígenas que se materializam em sua nave
auxiliar, disparam uma arma contra eles e desaparecem tão rápido como tinham
aparecido.
Embora Paris esteja ferido, Torres se recupera o bastante para levá-los de volta à
Voyager. Neelix conta a Janeway que não conhece esses alienígenas por nome, apenas
por reputação.
Eles atacam qualquer forasteiro que ousa entrar em seu território, juntando-se em
uma nuvem como insetos ferozes.
Infelizmente, traçar um curso em volta da vasta fronteira não é possível, então
Janeway opta por permanecer na rota.

FALSE PROFITS (Falsos Profetas)
Produção: 3x05/02.10.1996/#044
Data Estelar: 50074.3
Depois de detectar uma Fenda Espacial instável em um sistema solar próximo, os
sensores da Voyager encontram algo ainda mais estranho: evidências de que um
replicador do quadrante Alfa está sendo usado em um dos planetas.
Janeway envia Paris e Chakotay para o planeta Takar para investigar, e eles
encontram uma dupla de Ferengis sendo adorada como deuses pelos nativos por causa
de sua avançada tecnologia.
Eles descobrem que os vigaristas Ferengis, Koll e Arridor, chegaram ao quadrante
Delta sete anos antes, vítimas de uma tentativa de tomar posse de uma anomalia pouco
segura.
Curiosidades: Os dois Ferengis desse episódio apareceram pela primeira vez em
"The Price", episódio do terceiro ano da Série Nova Geração.

REMEMBER (Lembranças)
Produção: 3x06/09.10.1996/#044
Data Estelar: 50203.1
Enquanto a Voyager transporta um grupo de Enarans para seu o planeta-natal,
Torres, inicia a vivencia de sonhos intensos.
Todas as noites, ela se vê como Korenna, uma mulher Enaran apaixonada por um
homem chamado Dathan, procurado pelo pai dela, o líder militar Jareth.
Torres, comenta suas visões perturbadoras com Chakotay, percebendo que, a cada
sonho, a história de Korenna avança.
Chakotay imagina se existe alguma relação entre os sonhos e a presença dos
telepáticos Enarans a bordo.

SACRED GROUND (Solo Sagrado)
Produção: 3x07/30.10.1996/#044
Data Estelar: 50063.2
Enquanto a Voyager visita o planeta Nechani, Kes se aventura em um santuário da
Ordem Nechisti e é atingida por um misterioso raio de energia, que a deixa em coma.
Quando é transportada de volta à nave, o Doutor não consegue fazer nada para
ajudá-la, pois não consegue compreender a condição dela.
O magistrado local diz a Janeway que Kes violou um local sagrado em que apenas
os monges podem entrar e somente após terem passado por ritual de purificação que os
protege do campo de energia.
Mais tarde, Neelix descobre a antiga história de um rei que passou pelo ritual para
salvar a vida do filho.
A capitã pede permissão para fazer o mesmo.

FUTURE'S END, PART 1 (O Fim do Futuro, Parte 1)
Produção: 3x08/06.11.1996/#044
Data Estelar: <Desconhecida>
A nave temporal Aeon da Federação do século 29, comandada pelo capitão
Braxton, viaja por uma fenda espacial para destruir a USS Voyager.
O viajante afirma que a nave de Janeway é responsável por uma explosão que
acabará com o Sistema Solar da Terra no século 29.
Embora equipada apenas com tecnologia do século 24, a tripulação consegue
defletir o ataque de Braxton e danifica a Aeon, mas ambas as naves são puxadas para
dentro da fenda, a Voyager vai parar em órbita do planeta Terra em 1996. um grupo
avançado se transporta para Los Angeles a fim de investigar leituras subespaciais que
não parecem pertencer ao século 20.
FUTURE'S END, PART 2 (O Fim do Futuro, Parte 2)
Produção: 3x09/13.11.1996/#044
Data Estelar: 50312.5
A tripulação descobre que um rico empresário de nome Henry Starling possui a
nave e a tecnologia do século 29 e pretende viajar ao futuro para adquirir mais tecnologia,
causando a destruição prevista por Braxton no Século 29.
A tripulação corre contra o tempo para impedir que o industrial viaje no tempo.
Curiosidades: Neste episódio, o Doutor holográfico finalmente adquire um sistema
holográfico móvel, derivado de tecnologia do século 29, que permite que ele ande
livremente por qualquer ambiente.
WARLORD (O Senhor da Guerra)
Produção: 3x10/20.11.1996/#044
Data Estelar: 50348.1
A USS Voyager transporta a bordo três pessoas pouco antes da nave delas
explodir: uma mulher Ilari chamada Nori, seu marido ferido Tieran e um homem Ilari de
nome Adin.
Embora o Doutor e Kes, tentem salvar Tieran, ele acaba morrendo.
Pouco tempo mais tarde, Neelix fica chocado ao ouvir de Kes que ela quer passar
mais tempo sozinha.
Quando a Voyager chega ao planeta Ilari, o líder local, conhecido como "o Autarca",
manda um representante à nave ao invés de ir em pessoa.
Inexplicavelmente, Kes saca com um phaser e mata o representante e um membro
da tripulação, escapando em uma nave auxiliar roubada com Adin e Nori.
O corpo de Kes foi tomado pela mente de um líder político inescrupuloso,
determinado a reconquistar o poder em seu planeta.
THE Q AND THE GREY (Guerra Civil)
Produção: 3x11/27.11.1996/#044
Data Estelar: 50384.2
Depois que a tripulação da Voyager testemunha de perto uma supernova,
fenômeno que acontece apenas uma vez a cada século nesta galáxia, "Q" aparece nos
alojamentos da capitã com uma proposta: ele quer que ela carregue seu bebê.
Janeway recusa de cara, mas "Q" é persistente.
E acaba levando Janeway e sua tripulação para o centro de uma "Guerra Civil" da
Dimensão Continuum Q, causada pela repercussão da morte de Quinn, o "Q" que
cometeu o suicídio a bordo da Voyager, um ano antes.
Sua morte trouxe o caos à Dimensão.

MACROCOSM (Macrocosmo)
Produção: 3x12/11.12.1996/#044
Data Estelar: 50425.1
Ao retornarem de uma missão comercial com os Tak Tak, Janeway e Neelix, ficam
perplexos quando encontram a Voyager à deriva no espaço.
Depois de pousar sua nave auxiliar no hangar, eles notam que não há tripulantes à
vista e que muitos dos sistemas estão desativados, a Voyager foi infestada por um
microvirus alienígena letal e somente Janeway poderá eliminá-lo.
FAIR TRADE (Troca Justa)
Produção: 3x13/08.01.1997/#044
Data Estelar: <Desconhecida>
Neelix acha que sua utilidade para a tripulação esta chegando ao fim quando a
USS Voyager se aproxima da Expansão Nekrit, uma vasta região do espaço sobre a qual
sabe pouco.
Já que ele supostamente é o expert em quadrante Delta, determina-se a encontrar
um mapa detalhado da área, ele sugere que seja feita uma escala em uma estação
espacial localizada à beira da Expansão, onde Janeway, Chakotay e Paris, negociam
suprimentos.
ALTER EGO (Alter Ego)
Produção: 3x14/15.01.1997/#044
Data Estelar: 50460.3
A tripulação da Voyager intriga-se pelo comportamento atípico de uma nebulosa.
Enquanto a estudam, Kim pede a Tuvok que lhe ensine a suprimir suas emoções.
O alferes confessa ter se apaixonado por uma personagem do holodeck chamada
Marayna; Tuvok aconselha a Kim que deixe de vê-la, já que é insustentável um
relacionamento com um programa de computador.
Porém Tuvok entra em contato coma personagem e acaba também sendo atraído
por ela.
Marayna inexplicavelmente também se sente atraída e sua obsessão por Tuvok
ameaça destruir a Voyager.
CODA (Coda)
Produção: 3x15/29.01.1997/#044
Data Estelar: 50518.6
Janeway se encontra presa em um misterioso loop temporal, onde uma série de
eventos repetitivamente acabam com sua morte.
Como não bastasse o Alm. Edward Janeway já morto ha onze anos parece para
confirmar que Janeway está morta.
A verdade é que, uma presença alienígena invadiu o seu córtex cerebral.
BLOOD FEVER (Febre)
Produção: 3x16/05.02.1997/#044
Data Estelar: 50537.2
B'Elanna sofre as influências do Pon Farr após um tripulante vulcano chamado
Vorik tocá-la.
Vorik está quase fora de si no desejo de unir-se a B'Elanna, mas é forçado a
permanecer na Voyager, onde o Doutor tenta ajudá-lo programando uma fêmea Vulcana
holográfica no holodeck.
Enquanto isso, Chakotay faz uma descoberta chocante sobre os invasores de um
estranho planeta.

UNITY (Unidade)
Produção: 3x17/12.02.1997/#044
Data Estelar: 50614.2
Retornando de uma missão na Expansão Nekrit em uma nave auxiliar, Chakotay e
o Alferes Kaplan detectam um pedido de socorro com sinal da Federação vindo de um
planeta; eles lançam uma boia para informar a sua posição à Voyager e aterrissam, sendo
atacados por um grupo de humanoides hostis assim que chegam à superfície.
Kaplan morre e Chakotay, ferido, é salvo por outro grupo, liderado por uma mulher
chamada Riley.
Ela explica que faz parte de uma cooperativa de diferentes espécies que foram
abduzidas por alienígenas e deixadas lá à própria sorte.
Nem todos eles, no entanto, são amigáveis; na verdade são um grupo de ex-borgs
que necessitam da ativação de um gerador neural.
Riley, que pede à capitã ajuda para reativar o gerador existente num cubo borg
abandonado, a fim de restabelecer o elo neural entre os antigos drones.
Riley crê que isso terminaria as lutas e permitiria que todos trabalhassem em uma
verdadeira comunidade.
Curiosidades: Esta é a estreia dos Borgs na Série Voyager.
O episódio foi dirigido por Robert Duncan McNeill (Tom Paris), que teve vários
problemas técnicos para solucionar.
O cenário Borg não veio do filme, o set Borg era um corredor com cerca de 1,20m
de comprimento, curvado nas pontas,
DARKLING (Lado Negro)
Produção: 3x18/19.02.1997/#044
Data Estelar: 50693.2
Quando a USS Voyager visita um posto avançado dos viajantes Mikhal, a
tripulação encontra um grupo de exploradores dispostos a dividir seu conhecimento sobre
o território que a nave está prestes a entrar.
Enquanto Kes acompanha a transferência de suprimentos médicos para o grupo,
ela se interessa por Zahir, um piloto Mikhal.
Paralelamente, o Doutor está empenhado em um novo projeto: adicionar subrotinas das personalidades de figuras históricas famosas, como Gandhi e lorde Byron, a
seu próprio programa, a fim de aumentar a sua performance.
B'Elanna o alerta de que as novas sub-rotinas podem interagir de forma
imprevisível e oferece ajuda para revisar o programa dele.
RISE (Ascensão)
Produção: 3x19/26.02.1997/#044
Data Estelar: <Desconhecida>
Quando a Voyager tenta sem sucesso vaporizar asteroides que ameaçam o
planeta-natal Nezu, a tripulação recebe uma mensagem do Dr. Vatm, um astrofísico que
vem analisando fragmentos na superfície.
Vatm quer conversar com o embaixador Nezu, que no momento está a bordo da
nave da Federação; Neelix, Tuvok e um Nezu chamado Sklar vão ao planeta, onde
encontram dificuldades de navegação e sofrem um acidente com sua nave auxiliar.
Eles encontram Vatm, mas perdem o contato com a Voyager. Neelix então sugere
que eles reativem um vagão de transporte que conduz a uma estação espacial em órbita.
Se conseguirem ascender acima da turbulência atmosférica do planeta, poderão se
comunicar com a nave.
Tuvok necessita da ajuda de Neelix para sair dessa situação.

FAVORITE SON (Filho Favorito)
Produção: 3x20/19.03.1997/#044
Data Estelar: 50732.4
Harry se convence que é nativo do planeta Taresia, predominantemente habitado
por mulheres, devido a estranhas marcas alienígenas no seu corpo e sangue.
No final descobre-se que as mulheres Taresianas matam os machos após
extraírem material genético suficiente para conceber novas crianças.
BEFORE AND AFTER (Antes e Depois)
Produção: 3x21/09.04.1997/#044
Data Estelar: 50973.0
Kes fica confusa quando começa a saltar de volta no tempo.
Ela diz ao Doutor que sente, estar seguindo sua vida em reverso.
Consultando seus registros médicos, Kes descobre que sofreu de envenenamento
por radiação de crono tons quando a Voyager sofreu um ataque dos Krenim.
REAL LIFE (Vida Real)
Produção: 3x22/23.04.1997/#044
Data Estelar: 50863.2
Quando a Voyager se depara com um vasto campo de destroços, a tripulação
conclui que isso é tudo o que resta de uma estação espacial alienígena para a qual
estavam indo.
Enquanto isso, em um esforço para expandir os horizontes de seu programa, o
Doutor cria uma família holográfica "perfeita": uma esposa chamada Charlene, o filho
adolescente Jeffrey, e uma filha de dez anos de idade chamada Belle.
DISTANT ORIGIN (Origem Distante)
Produção: 3x23/30.04.1997/#044
Data Estelar: <Desconhecida>
O professor Gegen e seu assistente Veer encontram os restos mortais de um oficial
da Frota Estrelar da USS Voyager em uma caverna de um mundo alienígena.
Gegen acredita que o achado é a chave para descobrir as verdadeiras origens de
sua raça, os Voth, uma espécie réptil que, segundo ele, vem de uma parte longínqua da
galáxia.
A teoria da "Origem Distante" contradiz a doutrina da ministro Odala e dos
poderosos anciãos Voth, os quais acreditam que sua raça foi a primeira a evoluir para
seres inteligentes no quadrante.
WORST CASE SCENARIO (Na Pior das Hipóteses)
Produção: 3x24/07.05.1997/#044
Data Estelar: 50953.4
A Ten. Torres, roda uma holo-novela sobre um motim Maquis na Voyager que ela
encontrou nos bancos de dados, cujo autor é a principio desconhecido.
A história logo vira falatório pela nave, e Tuvok finalmente admite ser o autor.
Ele diz que a escreveu como um exercício de treinamento tático quando as
tripulações Maquis e da Federação se juntaram.
Este programa se transforma em ameaça real quando uma versão holográfica de
Seska entra em cena e começa um jogo mortal.

DISPLACED (Deslocados)
Produção: 3x25/14.05.1997/#044
Data Estelar: 50912.4
A tripulação da USS Voyager começa a ser substituída estranhamento por seres
alienígenas de uma raça de piratas espaciais.
Taleen, uma porta-voz Nyrian, explica que seu povo rouba naves e estações
espaciais gradualmente substituindo as tripulações, considerado algo menos violento que
a guerra.
Os prisioneiros são então relocados em lugares que se parecem com o ambiente
nativo.
SCORPION, PART 1 (Escorpião, Parte 1)
Produção: 3x26/21.05.1997/#044
Data Estelar: 50984.3
Ao entrar no tenebroso espaço Borg, a USS Voyager se depara com 15 cubos
borgs destruídos e conclui que existe um inimigo ainda mais poderoso que a Coletividade.
Para garantir uma passagem segura pelo espaço Borg, a capitã se vê forçada a
fazer uma aliança sem precedentes com seus antigos inimigos.
Curiosidades: Os novos alienígenas, cujo nome não se sabe, mas que são
designados pelos Borgs como "Espécie 8472" são muito bem feitos e diferentes.
Foram elaborados através do avanço da tecnologia de CGI, tornando mais barato a
introdução de alienígenas diferentes de humanoides.
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SCORPION, PART 2 (Escorpião, Parte 2)
Produção: 4x01/03.09.1997/#069
Data Estelar: 51003.7
Janeway chega a um acordo com a Coletividade.
Ela concorda em permanecer a bordo do cubo para desenvolver uma arma contra
a Espécie 8472.
Os Borgs escolhem Seven of Nine, uma zangão humana há muito tempo
assimilada.
A tripulação descobre que a Espécie 8472 e suas bio-naves são constituídas do
mesmo material orgânico, sendo, assim, ambas suscetíveis à ação das nano-sondas
modificadas.
Eles planejam um sistema de dispersão em larga escala utilizando os torpedos
fotônicos da Voyager.
Depois de uma luta do Espaço Fluídico a nova ameaça parece neutralizada, mas,
antes que se comemore a vitória, Seven of Nine avisa que a aliança terminou e os
tripulantes serão assimilados à Coletividade Borg.
Tendo antecipado essa atitude, Janeway e Chakotay, acionam um plano para
desligar a zangão da mente coletiva.

THE GIFT (O Dom)
Produção: 4x02/10.09.1997/#070
Data Estelar: 51008.0
Janeway começa a integrar Seven of Nine à tripulação depois da separação da
coletividade.
Porém ela ainda tenta se comunicar com a Coletividade, o Doutor começa a
remover o máximo de tecnologia Borg do corpo de Seven, recuperando a aparência
humana. Enquanto isso ela experimenta um desenvolvimento sem precedentes em suas
habilidades telepáticas.
Tuvok descobre que sua transformação está danificando a infra-estrutura da
Voyager em nível subatômico.
A Ocampa decide que é hora de deixar os amigos para explorar essa nova
existência.
Antes de partir, no entanto, presenteia a tripulação atirando a Voyager em
segurança cerca de 10.000 anos-luz mais perto de casa.

DAY OF HONOR (Dia da Honra)
Produção: 4x03/17.09.1997/#071
Data Estelar: <Desconhecida>
Quando a Voyager é forçada a ejetar o núcleo do reator depois de um acidente,
Tom e B'Elanna, vão buscá-lo com uma nave auxiliar, mas a dupla é atacada por
alienígenas e forçada a se transportar para o espaço apenas com os trajes de
sobrevivência.
A USS Voyager consegue resgatar os oficiais mas Torres, descobre diante da
possibilidade de morrer, que está apaixonada por Paris.

NEMESIS (Nêmese)
Produção: 4x04/24.09.1997/#072
Data Estelar: 51082.4
Durante uma missão de pesquisa, Chakotay é atacado e tem que efetuar um
transporte de emergência antes de perder sua nave auxiliar.
Ele acaba lutando uma sangrenta guerra em um planeta alienígena e descobre que
sente ódio mortal contra inimigos que nunca viu antes.

REVULSION (Reação)
Produção: 4x05/01.10.1997/#073
Data Estelar: 51186.2
B'Elanna e o Doutor, respondem a um pedido de socorro enviado por um estranho
holograma instalado em uma nave alienígena cuja tripulação morreu misteriosamente.
Enquanto isso, na USS Voyager, Harry Kim tenta conhecer melhor Seven of Nine.
Curiosidades: Tom Paris é oficialmente designado como enfermeiro, já que é o
tripulante mais habilitado para tal, desde a saída de Kes em "The Gift".
Em seu primeiro dia na função, trata da mão machucada de Seven of Nine, de dois
ossos quebrados por tripulantes e uma dor de estômago comum.

THE RAVEN (A Presa)
Produção: 4x06/08.10.1997/#074
Data Estelar: <Desconhecida>
Seven of Nine rouba uma nave auxiliar e foge da Voyager para responder a um
sinal vindo aparentemente da coletividade Borg.
Tuvok consegue rastrear a nave e localizam numa lua num planeta próximo, nas
coordenadas do sinal, eles encontram uma antiga nave da Federação parcialmente
assimilada há cerca de 20 anos; é a Raven, o veículo dos Hansen, pais de Seven. Um
equipamento modificado pelos Borgs ainda está parcialmente ativo, incluindo o sinal que
a fez retornar.
SCIENTIFIC METHOD (Método Científico)
Produção: 4x07/29.10.1997/#075
Data Estelar: 51244.3
A tripulação da Voyager começa a sofrer estranhas e letais mutações genéticas.
Seven descobre que alienígenas estão realizando experimentos médicos na
tripulação; depois de uma manobra suicida, os alienígenas deixam a Voyager e o Doutor
consegue reverter o efeito das mutações.
YEAR OF HELL, PART 1(Ano Infernal, Parte 1)
Produção: 4x08/05.11.1997/#076
Data Estelar: 51268.4
A USS Voyager inaugura o seu novo laboratório de Astrométrico, que possui
tecnologia de mapeamento muito mais precisa do que o sistema original.
Traça-se um novo curso para casa que cortará anos de viagem, levando os
tripulantes através do território dos Zahl.
A região, no entanto, está em disputa com os Krenim, que a reivindicam como parte
de seu próprio império.
Os sensores da Voyager detectam uma explosão de energia temporal e a nave é
atingida pela forte onda de choque.
Os Zahl desaparecem, junto com as memórias da tripulação sobre eles.
A Voyager se vê enfrentando os agora poderosos Krenim, que usam torpedos
crono tônicos para atacá-la.
YEAR OF HELL, PART 2 (Ano Infernal, Parte 2)
Produção: 4x09/12.11.1997/#077
Data Estelar: 51425.4
Seriamente danificada, a USS Voyager busca refúgio em uma nebulosa, operada
por uma tripulação diminuta.
Janeway tenta reparar os danos à Voyager para procurar Tom e Chakotay, que
foram raptados pelos Krenim.
Ao descobrirem que a nave temporal Krenim é responsável pelos danos temporais,
Janeway ordena um curso de colisão contra a nave Krenim e o impacto desestabiliza o
núcleo, provocando uma incursão temporal dentro da própria nave de Krenim.
Com a sua destruição, a linha do tempo é restaurada, a Voyager acaba não
entrando no território inimigo

RANDOM THOUGHTS (Pensamentos Aleatórios)
Produção: 4x10/19.11.1997/#078
Data Estelar: 51367.2
Enquanto a Voyager visita um planeta de telepatas, a tripulação tem de lidar com
uma situação delicada envolvendo B'Elanna que acaba presa por cometer uma crise de
pensamento violento agravado resultante em grave prejuízo físico.
B'Elanna descobre que terá de passar por um procedimento cirúrgico para
identificar e remover as imagens ofensivas de sua mente.
CONCERNING FLIGHT (Do Voo)
Produção: 4x11/26.11.1997/#079
Data Estelar: 51386.4
Enquanto a Voyager é atacada por naves desconhecidas, equipamentos,
suprimentos e armas são desmaterializados de vários decks; a tripulação rastreia os
objetos roubados para um planeta que parece abrigar um centro ativo de comércio.
Lá encontram o Holograma de Leonardo da Vinci e junto elaboram uma estratégia
para recuperar os itens roubados.
MORTAL COIL (Confusão Mortal)
Produção: 4x12/17.12.1997/#080
Data Estelar: 51449.2
Neelix é morto em uma missão avançada, mas Seven consegue ressuscitá-lo com
tecnologia Borg, o que faz com que o Talaxiano passe a questionar a sua fé na vida após
a morte.
WAKING MOMENTS (Momentos de Despertar)
Produção: 4x13/14.01.1998/#081
Data Estelar: 51471.3
Depois de uma noite de sono agitado, a tripulação percebe que todos a bordo da
Voyager tiveram pesadelos envolvendo o mesmo alienígena; a preocupação começa
quando vários oficiais não despertam.
Uma luta acaba sem travada no mundo os sonhos com o Com. Chakotay.
MESSAGE IN A BOTTLE (Mensagem numa Garrafa)
Produção: 4x14/21.01.1998/#082
Data Estelar: 51462.0
Usando uma rede de comunicações alienígena abandonada, Seven consegue
localizar uma nave da Frota no quadrante Alfa.
Janeway usa a tecnologia para mandar uma mensagem, mas a transmissão se
degrada antes de chegar ao destino; B'Elanna sugere que apenas uma corrente de dados
holográfica resolverá o problema.
O Doutor é recrutado, transportado com sucesso através de milhares de anos-luz e
vai parar na nave, agora identificada como USS Prometheus NX-59650.
Assim que chega, no entanto, o médico descobre que a tripulação da Frota está
morta e, o controle, nas mãos dos Romulanos.
Curiosidades: Este episódio marca o primeiro contato estabelecido entre a
Voyager e a Federação; o EMH-2 da USS Prometheus diz que os Romulanos não se
envolveram no conflito entre a Federação e os Dominion.
Este episódio foi exibido cerca de três meses antes de "In The Pale Moonlight",
segmento de Deep Space Nine em que os romulanos se aliam à Federação e aos
Klingons na guerra.

HUNTERS (Caçadores)
Produção: 4x15/11.02.1998/#083
Data Estelar: 51501.4
Quando o Comando da Frota Estelar manda uma transmissão para a USS
Voyager, a mensagem fica presa em uma das estações Hirogen.
Ao baixar o conteúdo enviado pela Frota, Janeway percebe que se trata de cartas
das famílias dos tripulantes.
A notícia rapidamente se espalha e todos se animam muito.
Mas essas mensagens contêm boas e más notícias.
Tuvok e Seven, são capturados pelos Hirogens uma raça caçadora que gostar de
matar violentamente sua caça.
PREY (Presa)
Produção: 4x16/18.02.1998/#084
Data Estelar: 51652.3
A USS Voyager encontra uma nave Hirogen a deriva e percebe que seu ocupante
estava caçando um membro da Espécie 8472.
Ferido ele invade a USS Voyager para tentar abrir uma singularidade para seu
mundo.
Por contato telepático com Tuvok, o membro da Espécie 8472 explica que sua
nave foi danificada durante conflito com os Borgs.
Ele foi capturado só, ferido e caçado pelo Hirogen e só deseja voltar para seu
mundo.
A Capitã ordena a Seven Of Nine que abra a singularidade, mas ela se recusa.
RETROSPECT (Retrospecto)
Produção: 4x17/25.02.1998/#085
Data Estelar: 51658.2
Seven of Nine encontra dificuldades em lidar com suas emoções ao vivenciar
flashbacks que sugerem que ela foi atacada por um comerciante com quem a Voyager
está negociando.
Porém tudo passa de um erro investigativo da tripulação e como consequência o
comerciante acaba morto.
THE KILLING GAME, PART 1 (Jogo de Matar, Parte 1)
Produção: 4x18/04.03.1998/#086
Data Estelar: <Desconhecida>
Os Hirogens tomam o controle da Voyager e implantam dispositivos na tripulação,
fazendo-os acreditar que são personagens do holodeck.
Interagindo em uma simulação da Segunda Guerra Mundial, com os protocolos de
segurança desativados.
O Doutor inicia um plano para livrar a tripulação com ajuda de Seven.
THE KILLING GAME, PART 2 (Jogo de Matar, Parte 2)
Produção: 4x19/04.03.1998/#087
Data Estelar: 51715.2
Mesmo com a Segunda Guerra Mundial eclodindo pelos corredores da Voyager, o
líder dos Hirogens não está disposto a destruir a tecnologia do holodeck, ele diz que sua
civilização está morrendo por causa dos hábitos predatórios em que a raça se baseia há
milênios.
Janeway compreende e oferece a tecnologia, desde que a Voyager lhe seja
devolvida e os dois chegam a um acordo de cessar-fogo.

VIS A VIS (Face, a Face)
Produção: 4x20/08.04.1998/#088
Data Estelar: 51762.4
A USS Voyager auxilia uma nave alienígena danificada, mas um alienígena tinha
tomado o corpo do piloto da nave.
Ao tentar ajudar nos reparos, Paris é atacado e deixado para trás pelo alienígena
que rouba a sua identidade e fica vivendo na Voyager.

THE OMEGA DIRECTIVE (A Diretriz Ômega)
Produção: 4x21/15.04.1998/#089
Data Estelar: 51781.2
Quando os computadores da Voyager detectam uma substância poderosa e
extremamente perigosa determinada molécula Ômega, Janeway precisa arriscar tudo
para destruí-la, porem Seven acredita que o poder da substância deve ser estudado em
detalhes.
Já que os Borgs acreditam que a molécula representa a perfeição
Curiosidades: Seven of Nine afirmou em outras ocasiões que os Borgs apenas
assimilam informações.
Não as criam ou pesquisam.
Mas neste episódio ela conta que a Coletividade sacrificou 29 cubos e 600 mil
zangões enquanto estudava as moléculas Omega.

UNFORGETTABLE (Inesquecível)
Produção: 4x22/22.04.1998/#090
Data Estelar: 51813.4
Uma nave camuflada aparece na trilha da Voyager com uma mulher ferida a bordo
que abre contato, chamando especificamente por Chakotay.
Na Enfermaria, a moça, Kellin, pede asilo à capitã.
Quando Chakotay lhe pergunta como o conhece, a visitante afirma que,
recentemente, esteve na Voyager, onde passou várias semanas.
Ninguém se lembra dela, mas o comandante fica mais perplexo quando ela diz que
voltou para a Voyager porque se apaixonou por ele.

LIVING WITNESS (Testemunha)
Produção: 4x23/29.04.1998/#091
Data Estelar: <Desconhecida>
A USS Voyager e sua tripulação, são o destaque em um museu Kyrian, cerca de
700 anos no futuro.
São responsabilizados por uma terrível guerra civil que quase eliminou a raça.
Embora as simulações holográficas sejam imprecisas, os oficiais também são
mostrados como pessoas violentas que não hesitavam em destruir o que ou quem se
pusesse em seu caminho para o Quadrante Alfa.

DEMON (Demônio)
Produção: 4x24/06.05.1998/#092
Data Estelar: <Desconhecida>
O combustível da Voyager acaba.
Quando os sistemas começam a ser cortados e alguns decks evacuados, Seven
descobre um planeta Classe-Y com alta concentração de deuterium.
A Frota classifica esse tipo de astro como "planeta demônio", por causa da
atmosfera tóxica.
ONE (Um)
Produção: 4x25/13.05.1998/#093
Data Estelar: 51929.3
À medida que a Voyager se aproxima de uma vasta nebulosa, a tripulação começa
a ser severamente afetada por sua radiação.
Todos, exceto Seven e o Doutor, Janeway decide que a melhor opção é colocar os
tripulantes em câmaras de estase durante um mês para atravessar a nebulosa Seven e o
Doutor, permanecerão conscientes e ficarão responsáveis por manter os sistemas da
nave e checar os sinais vitais dos colegas durante a travessia.
HOPE AND FEAR (Esperança e Medo)
Produção: 4x26/20.05.1998/#094
Data Estelar: 51978.2
Quando um alienígena chamado Arturis ajuda Janeway a decodificar uma
misteriosa mensagem criptografada recebida da Frota Estelar pela Estação Hirogen, a
tripulação descobre as coordenadas de uma nave experimental secreta que pode levá-la
ao quadrante Alfa em questão de meses.
A nave é identificada como USS Dauntless.
O leme está pré-programado e a Engenharia equipada com uma tecnologia
chamada "dispositivo de quantum slipstream".
Curiosidades: As modificações nos motores de dobra danificaram demais a USS
Voyager.
Os engenheiros concluem que a nova tecnologia não poderá ser usada para os
levar de volta para casa, porém depois de desligarem as modificações a Voyager está 3
anos luz mais próxima da Terra.
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NIGHT (Noite)
Produção: 5x01/14.10.1998/#095
Data Estelar: 52081.2
A USS Voyager entra numa vasta região do espaço sem estrelas ou sistemas por
2500 anos luz.
A tripulação tenta ajudar uma espécie ameaçada de extinção.
Janeway reflete amargamente sobre uma possível decisão de ficar no Quadrante
Delta.
Paris está no Holodeck rodando sua holonovela em preto e branco: "Capitão
Proton".

DRONE (Autômato)
Produção: 5x02/21.10.1998/#096
Data Estelar: <Desconhecida>
Algumas Nano sondas de Seven Of Nine infectam acidentalmente o Emissor Móvel
do Doutor após um transporte.
A união das duas tecnologias acabam por produzir um Drone Borg com tecnologia
do Século 29.
O Drone rapidamente absorve conhecimento dos sistemas da nave e começa
expressando curiosidade sobre o Borg.
Sete, teme que ele vai ser tentados a procurar o coletivo.
EXTREME RISK (Risco Extremo)
Produção: 5x03/28.10.1998/#097
Data Estelar: <Desconhecida>
Para retirar uma das sondas da Voyager que ficou presa em uma atmosfera
perigosa, Tom Paris desenvolve uma nova nave denominada "Delta Flyer" capaz de
suportar a atmosfera do planeta.
Enquanto isso B'llenna está decepcionada com a notícia sobre a dizimação dos
Maquis e tenta sentir dor em simulações arriscadas, sem os devidos protocolos de
segurança, no holodeck da nave.
IN THE FLESH (Carne da minha Carne)
Produção: 5x04/04.11.1998/#098
Data Estelar: 52136.4
A USS Voyager encontra uma elaborada simulação do Quartel General da Frota
Estelar em pleno Quadrante Delta.
Ao capturar um Alferes eles descobrem que na verdade a Espécie 8472 está em
treinamento para uma invasão contra a Federação no Quadrante Alfa.
A Capitã Janeway consegue uma reunião com o Líder da Espécie 8472.
Devido à colaboração da USS Voyager com os Borg contra a Espécie 8472, eles
achavam que os humanos tinham planejado de forma hostil de invasão ao Universo
Fluídico.
Capitã Janeway explica que sua tripulação não tinha conhecimento na ocasião, que
os Borgs tinham começado a guerra com sua espécie.
Depois de concordar em compartilhar tecnologia como um primeiro passo para paz
entre ambas as espécies, os seres da Espécie 8472 voltam ao Universo Fluídico e a USS
Voyager continua em sua viagem para casa.
ONCE UPON A TIME (Era uma Vez)
Produção: 5x05/11.11.1998/#099
Data Estelar: <Desconhecida>
Ten. Paris, Tuvok e o Alferes Wildman, estão em uma missão afastada quando são
pegos por uma tempestade Iônica.
Paris consegue um pouso de emergência num planetoide, mas Wildman está
seriamente ferida.
Neelix está encarregado de manter Naomi, a filha da alferes Wildman, ocupada e
sem saber sobre sua mãe com um programa infantil no holodeck.

TIMELESS (Atemporal)
Produção: 5x06/18.11.1998/#100
Data Estelar: 52143.6
A USS Voyager foi destruída anos atrás durante uma experiência com um motor
quântico, que poderia levá-los para o quadrante alfa.
Um erro de Harry Kin faz com que a nave caísse num planeta gelado, e apenas
Harry e Chakotai, chegam ao território da Federação em uma nave auxiliar.
Através de tecnologia Borg, extraída do corpo de Sete of Nine, e mais um roubo de
tecnologia Borg do QG da Frota Estelar, eles tentam mandar um aviso para o passado.
Desta forma, eles evitam a destruição da USS Voyager.
Curiosidades: Episódio dirigido por Levar Burton, considerados um dos melhores
episódios de Voyager.
Também podemos ver o Cap. La Forge em ação, como capitão da USS Chalenger
NCC-71099 da classe Galaxy, tentando impedir Harry e Chakotai de enviar a mensagem
ao passado e mudar a atual Linha Temporal.
INFINITE REGRESS (Infinito Regresso)
Produção: 5x07/25.11.1998/#101
Data Estelar: 52188.7
Seven of Nine exibe a personalidade de diversas pessoas, depois de encontrar o
Vinculum, uma tecnologia Borg que conecta as mentes de diversos drones.
Em pouco tempo, eles ameaçam sobrepujar a personalidade de Seven of Nine.
NOTHING HUMAN (Nada Humano)
Produção: 5x08/02.12.1998/#102
Data Estelar: <Desconhecida>
A USS Voyager encontra uma enorme onda de energia e ao pesquisá-la descobre
uma nave alienígena com um ser ferido a bordo.
Quando a criado é transportada para a enfermaria, ataca Torres invadindo seu
corpo.
Desconhecendo como retirar a criatura sem prejudicar Torres, o Doutor e Kim,
rodam um holograma de um especialista em exobiologia de nome Crell Moset, um
Cardassiano.
Torres a principio se recusa a ser tratada por um Cardassiano.
THIRTY DAYS (Trinta Dias)
Produção: 5x09/09.12.1998/#103
Data Estelar: 52179.4
Confinado ha 30 dias em uma cela de detenção, o Ten. Paris compõe uma carta a
seu pai, explicando como ele chegou lá.
A USS Voyager encontra um planeta oceano onde seus habitantes vivem de forma
subaquática.
Porém o planeta vem perdendo a contenção.
Paris descobre que as operações de mineração vem acelerando o processo de
perda de coesão.
Janeway proíbe Paris de interferir em assuntos internos de uma raça alienígena.
Apesar a proibição toma uma atitude drástica, é punindo com o rebaixamento para
alferes e 30 dias de prisão.

COUNTERPOINT (Contraponto)
Produção: 5x10/16.12.1998/#104
Data Estelar: <Desconhecida>
Atravessando o espaço Devore, a USS Voyager é interceptada para inspeções.
O Império Devore considera todos os estrangeiros como suspeitos.
Eles estão procurando por telepatas, que eles acreditam quebrar a ordem geral da
confiança mútua, devido à possibilidade de ler mentes.
Janeway resgatou refugiados Brenari de um centro de detenção e os estão
escondidos em suspensão no Buffer do transporte.
LATENT IMAGE (Imagem Latente)
Produção: 5x11/20.01.1999/#105
Data Estelar: <Desconhecida>
O Doutor percebe que alguns fatos foram apagados de sua memória, ele investiga
quem ou o que poderia ter causado isso.
Ele descobre que a própria Capitã vem apagando suas memórias devido a um
incidente com um alienígena.
Depois de ponderar com Seven of Nine, Janeway autoriza a recuperação da
memória e o Doutor acaba por se lembrar o que fez.
BRIDE OF CHAOTICA! (Noiva de Chaotica!)
Produção: 5x12/27.01.1999/#106
Data Estelar: <Desconhecida>
Paris está rodando sua holo-novela "As Aventuras do Capitão Proton" no holodeck
quanto a USS Voyager encontra uma alta força gravimétrica e para.
A distorção espacial interagem com os personagens do holodeck, obrigando a
Paris e Janeway enfrentar o Dr. Chaotica.
GRAVITY (Gravidade)
Produção: 5x13/03.02.1999/#107
Data Estelar: 52438.9
Tuvok, Paris e o Doutor, caem em um planeta e esperam o resgate.
Eles são ajudados por uma alienígena chamada Noss e devem se afastar dos
demais alienígenas presos no planeta.
Enquanto para eles que está no planeta, parece que estão lá há semanas, na nave
se passaram apenas algumas horas, indicando que e velocidade de tempo é diferente.
BLISS (Felicidade)
Produção: 5x14/10.02.1999/#108
Data Estelar: 52542.3
A tripulação da USS Voyager descobre uma Fenda que pode levar à Terra, porém
Seven of Nine não acredita que seja verdade e decide investigar.
Mas a tripulação se nega a escutar seus argumentos.
Um alienígena explica que a tripulação foi vítima de manipulação psicogênica.
Eles agora estão dentro de um Organismo Bio-plásmico, uma besta que consome
naves estelares por telepatia.
Seven provoca uma reação desagradável que acaba por fazer a criatura expulsar a
nave.

DARK FRONTIER, PART 1 (Fronteira Negra, Parte 1)
Produção: 5x15/17.02.1999/#109
Data Estelar: 52619.2
A USS Voyager encontra uma nave Borg avariada e decide invadir a nave com um
Grupo Avançado e roubar a bobina Transwarp para adaptá-la aos motores da Voyager.
Durante a preparação para a missão Seven relembra a missão de seus pais
através de seus diários de bordo.
Ao iniciarem a missão na nave Borg, Seven ouve a voz do Coletivo e decide voltar
para a coletividade.
A esfera Borg volta ao espaço Borg com Seven, e a Rainha Borg dá as boas-vindas
ao coletivo.
DARK FRONTIER, PART 2 (Fronteira Negra, Parte 2)
Produção: 5x16/17.02.1999/#110
Data Estelar: 52619.2
A Rainha Borg informa que não transformará Seven num drone ainda, pois
necessita de sua ajuda para assimilar a humanidade.
Entretanto Janeway descobre que sinais borgs foram transmitidos para a Alcova de
Seven e decide resgatar a ex-borg.
Janeway lidera um Grupo Avançado no Delta Flyer para encontrar a esfera Borg
que levou Seven.
Depois de uma luta com a Rainha Borg o Grupo Avançado consegue resgatar
Seven.
THE DISEASE (A Doença)
Produção: 5x17/24.02.1999/#111
Data Estelar: <Desconhecida>
O Alferes Kim inicia inter-relação não autorizada com uma fêmea de uma tripulação
de nave Varro.
Esta indiscrição logo revela, no entanto, que as sociedades Varro não é tão unida
como inicialmente havia-se pensado, e uma facção secreta tenta terminar sua existência
isolacionista destruindo sua nave que tem conduzi-os através do espaço por gerações
Varros.
COURSE: OBLIVION (Curso: Esquecimento)
Produção: 5x18/03.03.1999/#112
Data Estelar: 52586.3
A tripulação da USS Voyager começa a sofrer de uma doença bizarra onde estão
revertendo para um semi-estado líquido.
Percebendo que eles estão, de fato, tornando réplicas prateadas da tripulação da
Voyager, iniciam uma corrida desesperada para o próximo planeta Classe Y, a única
esperança de sobrevivência.
THE FIGHT (A Luta)
Produção: 5x19/24.03.1999/#113
Data Estelar: <Desconhecida>
O Comandante Chakotay encontra-se comunicando com uma forma de vida
alienígena da metáfora de um jogo boxe, enquanto a USS Voyager tenta navegar entre os
perigos de um espaço caótico.

THINK TANK (Consultoria)
Produção: 5x20/31.03.1999/#114
Data Estelar: <Desconhecida>
Um alienígena vai à USS Voyager com respostas para alguns problemas da nave.
Ele faz parte de um "escritório de consultoria alienígena", que se oferece para
ajudar Voyager escapar de uma raça caçadores conhecido como os Hazaris, porém
pedem em troca a ex-borg Seven of Nine.
JUGGERNAUT (Leviatã)
Produção: 5x21/26.04.1999/#115
Data Estelar: <Desconhecida>
A USS Voyager encontra um cargueiro danificado Malons, que está prestes a
explodir, contaminando todo o sector com uma radiação mortal.
A nave foi sabotada por uma Malon que queria mostrar aos demais Malons que
esta modalidade de transporte espacial de resíduos deve ser banida.
B'Elanna e Neelix, conseguem travar os controles do cargueiro para explodir dentro
de uma estrela evitando a contaminação.
SOMEONE TO WATCH OVER ME (Alguém Que Cuide de Mim)
Produção: 5x22/28.04.1999/#116
Data Estelar: 52647.0
O Doutor ensina a Seven of Nine sobre sentimentos amorosos e namoro, apenas
para descobrir que ele está apaixona por ela, e tenta marcar um encontro amoroso.
Tuvok, Cap. Janeway e Neelix, estão envolvidos em recepcionar uma comitiva dos Kadi.
11:59 (11:59)
Produção: 5x23/05.05.1999/#117
Data Estelar: <Desconhecida>
A Capitã Janeway reflete sobre a vida de seus antepassados, Shannon O'Donnel e
Henry Janeway, e os acontecimentos do ano de 2000 que juntou-os sob a sombra da
construção do Portal do Milênio.
O Portal do Milênio era uma estrutura localizada na Terra no estado de Indiana nos
EUA, ele possuía 1km de altura por 3,2kms de base, e foi a primeira estrutura da Terra
que poderia ser vista a olho nu do espaço.
RELATIVITY (Relatividade)
Produção: 5x24/12.05.1999/#118
Data Estelar: 52861.274
A USS Relativity, uma nave temporal da Classe Wells, conduzia algumas
varreduras da Linha Temporal no século 29 e descobriu que uma arma disruptora
temporal tinha sido implantada na USS Voyager em algum ponto de sua história.
A arma ficou inativa e foi ativada em torno de 2375, destruindo a nave e matando
todos a bordo.
As varreduras detalhadas indicaram que estes eventos não estavam de fato na
Linha Temporal Normal, e o capitão Braxton decidiu corrigir a situação.
Braxton escolheu recrutar Seven of Nine da própria Voyager a fim ajudar na
operação.
Diversas tentativas foram feitas de encontrar a posição exata da arma e a data em
que foi implantada.
Seven of Nine foi morta pelo menos uma vez durante esta operação, mas Braxton
continuou a recrutá-la imediatamente antes da destruição final da USS Voyager.

WARHEAD (Ogiva)
Produção: 5x25/19.05.1999/#119
Data Estelar: <Desconhecida>
Ao receber um pedido de socorro, a USS Voyager localiza uma sonda com
inteligência artificial que caiu no planeta.
Devido à insistência do Doutor a sonda foi transportada para a enfermaria devido a
seus circuitos bio-neurais.
A Ten. Torres, descobriu que o aparelho era na verdade uma arma de destruição
em massa, e, em seguida o míssil assumiu o comando do programa do Doutor,
encurralando Torres e Kim na enfermaria.
EQUINOX, PART 1 (Equinox, Parte 1)
Produção: 5x26/26.05.1999/#120
Data Estelar: <Desconhecida>
A Capitã Janeway acreditavam que ela comandava a única nave estelar da Frota
no Quadrante Delta até a USS Voyager participar do resgate da USS Equinox NCC
72381, nave estelar da classe Nova sob o comando do Cap. Rudolph Ransom III, presa
no quadrante pelo mesmo Guardião e lutando contra predadores extra-dimensionais.
Curiosidades: A USS Equinox, além de ter chegado antes da Voyager, parece ter
viajado em um curso diferente através Quadrante Delta, visto que o Cap. Ransom alega
nunca ter visto um cubo Borg, ou encontrado nenhuma das raças alienígenas que
Voyager encontrou durante a sua viagem.
O encontro com a USS Voyager foi a uma distância de 42.300 anos-luz da Estação
do Guardião.
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EQUINOX, PART 2 (Equinox, Parte 2)
Produção: 6x01/22.09.1999/#121
Data Estelar: <Desconhecida>
A Capitã Janeway leva sua busca de vingança contra o Capitão Ransom da USS
Equinox ao extremo quando ela ordena o uso de torpedos fotônicos contra a Equinox,
aprisiona com o raio trator uma nave neutra, quase mata um tripulante da Equinox
durante um interrogatório, e dispensa Chakotay de suas funções quando ele a questiona.
Entretanto, Cap. Ransom luta com as implicações morais de suas ações, enquanto
o Doutor, re-programado pela tripulação da Equinox, opera a Seven of Nine para
recuperar informações de seu cérebro.
Depois da destruição da nave, os cinco sobreviventes são incorporados a
tripulação da Voyager.

SURVIVAL INSTINCT (Instinto de Sobrevivência)
Produção: 6x02/29.09.1999/#122
Data Estelar: 53049.2
A Voyager está atracada em um posto avançado Markonian.
Seven se depara com uma tecnologia Borg e a trás a bordo, porém começa a
vivenciar lembrança como drone.
Após uma tentativa de invasão por ex-borgs da mesma Unimatrix, Seven vai parar
na enfermaria.
A ex-Borg os identifica como Two of Nine, Three of Nine, e Four of Nine, e estão
interligados telepaticamente e desejam quebrar esse elo.
BARGE OF THE DEAD (Barca dos Mortos)
Produção: 6x03/06.10.1999/#123
Data Estelar: <Desconhecida>
A Engenheira B'Elanna Torres embarca em uma jornada para o inferno Klingon, em
uma experiência de quase-morte.
Depois de ver sua mãe lá, B'Elanna arrisca sua própria vida para voltar e regatá-la,
mesmo que isso custe a sua própria alma.
TINKER, TENOR, DOCTOR, SPY (Funileiro, Tenor, Espião, Doutor)
Produção: 6x04/13.10.1999/#124
Data Estelar: <Desconhecida>
O Doutor se programa para vivenciar sonhos mesmo que acordado.
Uma Alienígena na tentativa de espionar a USS Voyager acaba acessando o
Programa do Doutor, mas, erroneamente acaba visualizando o seu novo programa de
"sonhar acordado", confundindo com a realidade dentro da Voyager.
ALICE (Alice)
Produção: 6x05/20.10.1999/#125
Data Estelar: <Desconhecida>
Tom Paris convence o Com. Chakotay a comprar uma nave avariada num lixão
espacial e, ao tentar consertá-la e sua nova interface bio-neural, tem sua mente dominada
pela nave chamada de Alice.
Ela convence o piloto a deixar a USS Voyager a fim de voltar para uma região
volátil do Espaço.
RIDDLES (Charadas)
Produção: 6x06/03.11.1999/#126
Data Estelar: 53263.2
Tuvok é atacado por um misterioso alienígena e sofre danos neurológicos, como a
perda de memória e desenvolvendo uma nova personalidade, demonstrando inclusive
emoções e tornando-se amigo de Neelix.
DRAGON'S TEETH (Os Dentes do Dragão)
Produção: 6x07/10.11.1999/#127
Data Estelar: 53167.9
A USS Voyager se encontra em perigo quando entra no território dos Turei.
A nave consegue pousar em um país inabitado para se esconder e fazer reparos.
Em uma caverna, eles descobrem e revivem os últimos sobreviventes de
Vaadwaur, a civilização original do planeta, que está estagnada por 900 anos.
Enquanto a Voyager e seus novos aliados se preparam para enfrentar os Turei, há
indícios que mostram que os Vaadwaur podem ser mais perigosos do que parecem.

ONE SMALL STEP (Um Pequeno Passo)
Produção: 6x08/17.11.1999/#128
Data Estelar: 53292.7
A USS Voyager encontra uma antiga nave espacial perdida pela Humanidade
numa das primeiras missões tripuladas para Marte.
Curiosidade: O episódio, que foi exibido pela primeira vez em Novembro de 99, é
um tributo ao 30º aniversário da chegada do Homem à Lua.
THE VOYAGER CONSPIRACY (A Conspiração Voyager)
Produção: 6x09/24.11.1999/#129
Data Estelar: <Desconhecida>
Seven Of Nine investiga um enorme "conspiração" envolvendo a Federação, os
Cardassianos, o Guardião, e inúmeras outras raças alienígenas, o que a princípio, indica
que a USS Voyager foi deliberadamente lançada no Quadrante Delta.
Na verdade, Seven modificou sua alcova para obter mais informações do que ela
poderia processar, levando ela a propor perturbadoras teorias de conspiração.
PATHFINDER (Pathfinder)
Produção: 6x10/01.12.1999/#130
Data Estelar: <Desconhecida>
O Tenente Barclay procura a Conselheira Deanna Troi para ajuda-lo, quando ele
percebe que se tornou obcecado pelo Projeto do Comando Estelar para contactar a USS
Voyager no quadrante Delta.
E apesar de toda a confusão na cabeça de Barclay ele consegue o primeiro contato
com a Voyager através de uma micro Fenda Espacial que está se colapsando.
Curiosidades: Esta foi a primeira vez que o Quartel General da Frota Estelar foi
mostrado após o ataque dos Breens a São Francisco durante as últimas semanas da
Guerra contra o Dominion em 2375.
A maior parte da cidade, incluindo a Ponte Golden Gate, já tinha sido reconstruída
naquele momento.
FAIR HAVEN (Fair Haven)
Produção: 6x11/12.01.2000/#131
Data Estelar: <Desconhecida>
Como uma violenta onda neutrônica desabilitou os motores de dobra da USS
Voyager, a Capitão Janeway junta-se ao resto da tripulação para passar o tempo no
programa "Fair Haven" rodado no holodeck e elaborado por Tom Paris.
Dentro da pitoresca vila irlandesa ela se encontra cada vez mais apaixonada pelo
atendente do bar holográfico, Michael Sullivan.
BLINK OF AN EYE (Piscar de Olhos)
Produção: 6x12/19.01.2000/#132
Data Estelar: <Desconhecida>
Este episódio mostra um planeta em que o tempo passa em um piscar de olhos
interagindo com o resto do universo, e em particular com a USS Voyager.
Não se trata especificamente de uma viagem no tempo, mas algo relacionado a
como a Linha Temporal transcorre em velocidades diferentes e suas inter-relações.

VIRTUOSO (Virtuoso)
Produção: 6x13/26.01.2000/#133
Data Estelar: 53556.4
O Doutor vive momentos de fama repentina, quando o seu talento é descoberto por
uma raça de tecnologia superior.
A sua fama faz com que ele considere sair da nave para viver no planeta
alienígena, sendo adorado por milhares de fãs.
Porém a fama é algo que pode desaparecer de uma hora para outra.
MEMORIAL (Memorial)
Produção: 6x14/02.02.2000/#134
Data Estelar: <Desconhecida>
Chakotay, Paris, Kim e Neelix, retornam no Delta Fyler para a USS Voyager após
uma longa missão avançada.
Estes tripulantes da USS Voyager inexplicavelmente começam a ter horríveis
"flashbacks" de uma atrocidade que ocorreu ha 300 anos atrás.
Estas memórias foram implantadas por um Monumento ao Massacre dos Nakans,
para que o episódio nunca fosse esquecido.
TSUNKATSE (Tsunkatse)
Produção: 6x15/09.02.2000/#135
Data Estelar: 53447.2
Seven of Nine e Tuvok, são abduzidos por um inescrupuloso promotor de lutas.
O restante de Tripulação da Voyager se diverte acompanhando o Tsunkatse, um
esporte popular e sangrento entre os Norcadianos.
Agora Seven of Nine é forçada a lutar nessa competição até a morte.
COLLECTIVE (Coletividade)
Produção: 6x16/16.02.2000/#136
Data Estelar: <Desconhecida>
Seven of Nine deve negociar a liberação de um Grupo Avançado capturado por um
cubo Borg avariado e comandado apenas um grupo juvenil zangões, liderados por um
imprevisível adolescente que acredita que a coletividade voltará a re-assimilá-los.
Curiosidade: Este episódio marca o início da participação do ex-Borg Icheb na
série, ele irá se tornar um novo membro da tripulação em breve.
SPIRIT FOLK (Alma do Povo)
Produção: 6x17/23.02.2000/#137
Data Estelar: <Desconhecida>
Os habitantes da cidade de Fair Haven, um programa criado no holodeck, vêm a
tripulação da Voyager fazendo uso de tecnologia avançada e suspeitam que a equipe tem
poderes místicos.
ASHES TO ASHES (Do Pó ao Pó)
Produção: 6x18/01.03.2000/#8
Data Estelar: 53679.4
A alferes Lyndsay Ballard falecida na data estelar 51563 retorna a USS Voyager
após ser ressuscitada por um misteriosos alienígena Kobali. Ballard tem esperanças de
retomar sua antiga vida a bordo da Voyager, no entanto, a sua família Kobali chega para
reclamar sua presença.

CHILD'S PLAY (Brincadeira de Criança)
Produção: 6x19/08.03.2000/#139
Data Estelar: <Desconhecida>
O Ex-menino Borg Icheb tenta retornar ao convívio com seus país no Planeta Natal
Brunali.
Porém o objetivo dos pais do garoto é usá-lo como arma secreta para uma
vingança contra os Borg, mesmo que o plano cause a morte do garoto.
Paralelamente os gêmeos Borgs quiseram clonar Naomi para um projeto de
ciências que Sevem of Nine tinha solicitado.
Porém ela mesma sugeriu que devessem começar com o algo menor.
Assim com batatas e não humanos.
GOOD SHEPHERD (O Bom Pastor)
Produção: 6x20/15.03.2000/#140
Data Estelar: 53753.2
Quando três tripulantes começam a ter problemas de baixa eficiência em suas
funções, a Capitã Janeway decide dar-lhes uma atenção especial e os convoca para uma
missão avançada em conjunto.
LIVE FAST AND PROSPER (Vida Curta e Próspera)
Produção: 6x21/19.04.2000/#141
Data Estelar: 53849.2
Um trio de artistas do Quadrante Delta, personificam a Capitã Janeway, Tuvok, e
Chakotay da nave USS Voyager para tentar roubar dinheiro e recursos minerais de
vítimas inocentes.
MUSE (Musa)
Produção: 6x22/26.04.2000/#142
Data Estelar: 53896.0
A Ten. Torres e o Alferes Kim, devido a um acidente com o Delta Fyler, vão parar
em um planeta pré-industrial.
Torres, acaba involuntariamente inspirando um poeta a escrever uma peça de
teatro sobre a tripulação da USS Voyager, que poderá impedir uma guerra no planeta.
FURY (Fúria)
Produção: 6x23/03.05.2000/#143
Data Estelar: <Desconhecida>
Em 2376 Kes retorna a USS Voyager, e em uma atitude agressiva se dirige a
Engenharia.
Utilizando a energia do núcleo de dobra da Voyager, uma transtornada Kes viaja no
tempo para um período cinco anos no passado, logo após a Voyager chegar ao
Quadrante Delta.
Sua intenção é destruir todos na Voyager e fazer a Kes desse período voltar a viver
em seu planeta natal.
Ela está decepcionada com sua vida depois que deixou a USS Voyager e culpa
Janeway e sua tripulação de a incentivar a desenvolver suas habilidades mentais.
A Capitã Janeway do passado consegue matar a Kes do futuro.
Quando a Kes do passado se recupera, Janeway pede sua ajuda para impedir que
algo terrível lhe aconteça no futuro.

LIFE LINE (Linha da Vida)
Produção: 6x24/10.05.2000/#144
Data Estelar: <Desconhecida>
O Projeto Pathfinder da Frota consegue estabelecer uma comunicação com a USS
Voyager através do MIDAS Array e um pulsar cíclico que amplifica o sinal, a cada 32 dias.
O Doutor holográfico acaba sendo enviado para o quadrante Alfa para curar o
criador do seu programa, Lewis Zimmerman, que está morrendo.
O famoso inventor está recusando ser tratado e Reginald Barclay e a Conselheira
Deanna Troi acreditam que o HME pode convencê-lo a aceitar o tratamento.
THE HAUNTING OF DECK TWELVE (Assombração do Deck Doze)
Produção: 6x25/17.05.2000/#145
Data Estelar: <Desconhecida>
A USS Voyager tem uma pane de energia e o ciclo de regeneração das crianças
Borg é interrompido.
Para mantê-las entretidas, Neelix conta para as crianças a história de uma
aventura assustadora vivida pelos tripulantes da Voyager, de quando eles estavam em
uma certa seção do Deck 12, que é fora dos limites, e de como as criaturas que lá vivem
entraram a bordo e amaldiçoaram a nave.
UNIMATRIX ZERO, PART 1 (Unimatriz Zero, Parte 1)
Produção: 6x26/24.05.2000/#146
Data Estelar: <Desconhecida>
Durante sua regeneração Seven of Nine é levada para um lugar chamado
Unimatriz Zero.
Lá, alguns poucos Borgs podem ser indivíduos por um curto período de tempo,
durante sua regeneração.
Enquanto isso, a Rainha Borg pretende acabar com esse ultimo traço de
individualidade dentro da coletividade.
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UNIMATRIX ZERO, PART 2 (Unimatriz Zero, Parte 2)
Produção: 7x01/04.10.2000/#147
Data Estelar: 54014.4
'Unimatrix Zero', é um refúgio virtual de individualidade dentro da coletividade para
alguns Borgs, e encontra-se ameaçado.
Janeway, Tuvok e B'elanna, se infiltram na coletividade, tornando-se drones, a fim
de ajudar os Borgs dentro da 'Unimatrix Zero'.
Enquanto isso, a Rainha Borg tenta parar Janeway e a 'Unimatrix Zero' a qualquer
custo.

IMPERFECTION (Imperfeição)
Produção: 7x02/11.10.2000/#148
Data Estelar: 54129.4
Seven of Nine demonstra emoção quando três das quatro crianças Borg deixam a
Voyager, mas o Doutor confirma que foi apenas um mal funcionamento de seus implantes
oculares.
O jovem Borg que permaneceu na nave, Icheb, decide então, que gostaria de
entrar para a Academia da Frota Estelar.
Quando Seven admite estar com dores de cabeça, descobre-se que ela precisa de
uma cirurgia, pois está tendo problemas com componentes Borgs vitais à sua
sobrevivência.
E Icheb é o único que pode ajudá-la.
DRIVE (Corrida)
Produção: 7x03/18.10.2000/#149
Data Estelar: 54058.6
Tom Paris e Harry Kim, estão testando o novo Delta Flyer, para assegurar que ele é
tão bom quanto o original, destruído em uma missão anterior contra os Borg.
Uma outra nave se aproxime, e o piloto desta desafia Tom para uma corrida no
espaço, a qual o Delta Flyer ganha.
O outro piloto tem um problema, e Tom e Harry, têm de transportá-la para fora de
sua nave para salvá-la.
Enquanto eles trabalham no conserto de sua nave, ela fala sobre uma corrida no
setor vizinho; esta corrida está sendo realizada para comemorar um novo e ainda
delicado estado de paz.
REPRESSION (Repressão)
Produção: 7x04/25.10.2000/#150
Data Estelar: 54090.4
Tuvok inicia uma investigação sobre uma serie de ataques, que aparentemente,
são direcionados aos tripulantes ex-Maquis a bordo da USS Voyager.
O Próprio Tuvok estava atacando os Maquis controlado por um antigo Vedek
Bajoriano chamado Teero Anaydis que ajudava os Maquis.
Por fim uma rebelião Maqui se instala na USS Voyager e por pouco a tripulação da
Federação não é deixada para trás.
CRITICAL CARE (Saúde Pública)
Produção: 7x05/01.11.2000/#151
Data Estelar: <Desconhecida>
O Doutor é sequestrado e obrigado a prestar serviço a bordo de um nave hospital
Dinaaliana, onde um indivíduo de utilidade para a sociedade obtinha um tratamento
melhor que os demais.
O doutor está chocado com as condições que está testemunhando, e resolve a
corrigir as carências administrativas da nave hospital.
INSIDE MAN (Insider)
Produção: 7x06/08.11.2000/#152
Data Estelar: 54208.3
Uma entrega inesperada chega à USS Voyager: um holograma do Tenente
Reginald Barclay, que tem planos de levar a Voyager para casa em três anos, viajando
por um "geodesic fold"; mas o Doutor começa a suspeitar do comportamento do
holograma e suas reais intenções.

BODY AND SOUL (Corpo e Alma)
Produção: 7x07/15.11.2000/#153
Data Estelar: 54238.3
Alferes Kim, Doutor e Seven of Nine estão a bordo do Delta Fyler quando são
atacados por uma nave de patrulha Lokirrim.
Com objetivo de evitar que o Programa do Doutor seja descompilado pelos
Lokirrims, Seven of Nine o esconde dentro de seus próprios implantes.
O Doutor acaba por dominar a personalidade de Seven como uma nova forma
biológica.
Na USS Voyager o Com. Tuvok entra no período denominado "Pon Far" e o Tom
Paris utiliza suas habilidades no holodeck para recriar uma simulação com a esposa de
Tuvok, T'Pel.
NIGHTINGALE (Rouxinol)
Produção: 7x08/22.11.2000/#154
Data Estelar: 54274.7
O Delta Flyer responde a um sinal de socorro do comandante de uma nave Kraylor.
Pilotando o Delta Flyer, Kim descobre os Kraylor estão em guerra com os Annari.
Após ajudar a nave Kraylor ele recebe um convite para comandar a nave de volta a
seu planeta natal.
FLESH AND BLOOD, PART 1 (Sangue do meu Sangue, Parte 1)
Produção: 7x09/29.11.2000/#155
Data Estelar: <Desconhecida>
A USS Voyager recebe um pedido de ajuda de uma estação de treinamento de
Hirogen, onde sua presa holográfica se tornou muito perigosa para os caçadores.
O Voyager tenta estabelecer uma conexão com Hirogen para desabilitar os
hologramas e o Doutor começa a simpatizar com sua causa.
FLESH AND BLOOD, PART 2 (Sangue do meu Sangue, Parte 2)
Produção: 7x10/29.11.2000/#156
Data Estelar: 54337.5
Os hologramas renegados abduzem B'Elanna Torres na esperança de que ela faça
os seus geradores voltarem a funcionar normalmente.
Enquanto isso, a USS Voyager segue secretamente duas naves Hirogen, na
tentativa de localizar e capturar os hologramas para resgatar B'Elanna.
SHATTERED (Estilhaços)
Produção: 7x11/17.01.2001/#157
Data Estelar: <Desconhecida>
Após o encontro com uma anomalia que emitia partículas chronitons a USS
Voyager é atingida por uma descarga de energia que fragmenta a nave em vários
períodos de tempo, tanto para o passado quanto para o futuro.
Apenas Chakotay pode cruzar as barreiras temporais dentro da nave e circular
pelos diversos períodos de tempo a bordo da nave, graças a um soro chroniton
desenvolvido pelo Doutor, uma solução encontrada por Seven of Nine ajuda a colocar as
coisas de volta a Linha de Tempo original

LINEAGE (Linhagem)
Produção: 7x12/24.01.2001/#158
Data Estelar: 54452.6
Para a felicidade de seu marido Tom Paris, B'Elanna Torres descobre que está
grávida, e terá que enfrentar temor interno que teve que lidar desde sua infância.
O Doutor alerta que o bebê tem um desvio na coluna, mas que é facilmente
corrigido com uma modificação genética, e acidentalmente revela que a criança será uma
menina.
O Doutor projeta a imagem holográfica da menina, Paris acha que ela é linda mas
Torres, interessa-se em saber a razão dela ter a testa Klingon.
REPENTANCE (Arrependimento)
Produção: 7x13/31.01.2001/#159
Data Estelar: <Desconhecida>
A USS Voyager tende a um pedido de socorro e resgata a tripulação de uma nave
danificada que transportava alienígenas condenados a execução em uma colônia penal.
A tripulação começa a questionar o "sistema jurídico" dos alienígenas, quando o
Doutor consegue regenerar um dos criminosos.
PROPHECY (Profecia)
Produção: 7x14/07.02.2001/#160
Data Estelar: 54518.2
Uma profecia Klingon, escrita por Ghargh, anunciava o nascimento de
Kuvah'magh, que traria de volta os deuses dos mortos.
Uma nave klingon foi enviada em busca do Kuvah'magh.
Esta nave foi encontrada pela USS Voyager em 2377, a caminho para do
Quadrante Delta.
Os klingons consideraram que a criança de B'Elanna e Paris que estava para
nascer seria o Kuvah'magh da profecia.
THE VOID (O Vazio)
Produção: 7x15/14.02.2001/#161
Data Estelar: 54553.4
A USS Voyager fica presa em uma fenda misteriosa, onde as naves são forçadas a
se atacarem e saquearem para sobreviver.
A única esperança de sobrevivência da Voyager é formar aliança com as outras
naves que desejam fugir dessa fenda.
WORKFORCE, PART 1 (Mão de Obra, Parte 1)
Produção: 7x16/21.02.2001/#162
Data Estelar: 54584.3
Ao voltar de uma missão, Chakotay, Kim e Neelix não encontram sinal algum da
USS Voyager ou de sua tripulação.
Enquanto isso, num planeta distante, Janeway e o restante de sua tripulação, sem
se lembrar de como viviam antes, foram integrados a uma gigantesca força de trabalho
industrial.

WORKFORCE, PART 2 (Mão de Obra, Parte 2)
Produção: 7x17/28.02.2001/#163
Data Estelar: 54622.4
Neelix consegue levar B'Elanna de volta à nave, mas Chakotay fica preso em
Quarra, ele não pode ser transportado pois a nave está sendo atacada.
Ele procura a ajuda de Janeway, que não consegue acreditar no que ele lhe conta
sobre sua verdadeira identidade.
Enquanto isso, Annika Hansen está desconfiada de que algo está acontecendo e
procura a verdade.
Com B'Elanna aos poucos se recuperando, Chakotay e os outros precisam
encontrar uma forma de resgatar todo o restante da tripulação.
HUMAN ERROR (Erro Humano)
Produção: 7x18/07.03.2001/#164
Data Estelar: <Desconhecida>
Quando Seven of Nine tenta aperfeiçoar suas habilidades sociais no holodeck, o
seu hobby rapidamente torna-se uma obsessão, que leva a um descaso para suas
funções e responsabilidades.
USS Voyager acidentalmente entra em alcance de disparos interestelares de uma
guerra no setor vizinho.
Q2 (Q2)
Produção: 7x19/11.04.2001/#165
Data Estelar: 54704.5
Ao enfrentar um possível banimento de seu filho "Q Continuum", "Q" pede que ela
passe um tempo a bordo da USS Voyager, esperando que a tripulação humana da Frota
Estelar ajude a evitar o pior.
Mas o Q's Junior's cresce rapidamente e se sente entediado a bordo da nave, ele
rouba o Delta Flyer e provoca um conflito com uma raça alienígena.
AUTHOR, AUTHOR (Autor, Autor)
Produção: 7x20/18.04.2001/#166
Data Estelar: 54732.3
Um novo meio de comunicação direta é estabelecido com a USS Voyager,
permitindo que cada tripulante possa falar com sua família e amigos.
O Doutor trabalha em seu novo holo-romance e manda-o para publicação.
A história fala sobre uma nave estelar, a qual tem um doutor que é tratado como
escravo, o que causa controvérsia entre os membros da Voyager.
FRIENDSHIP ONE (Friendship Um)
Produção: 7x21/25.04.2001/#167
Data Estelar: 54775.4
A Frota Estelar envia uma missão para a USS Voyager, solicitando que localize
uma sonda exploradora do século 21, mandada pela Terra e chamada "Friendship One".
Quando a sonda é localizada em um planeta, a equipe fica chocada ao descobrir
os impactos que ela causou no local.

NATURAL LAW (Lei Natural)
Produção: 7x22/02.05.2001/#168
Data Estelar: 54827.7
Chakotay e Seven of Nine ficam perdidos em um ambiente primitivo depois de um
acidente com a nave auxiliar.
Enquanto isso Tom Paris deve fazer um teste de pilotagem.
HOMESTEAD (Hora de Ficar)
Produção: 7x23/09.05.2001/#169
Data Estelar: 54868.6
A USS Voyager descobre uma colônia oprimida Talaxiana em um asteroide e Nellix
quer ajudá-los.
Ele terá que tomar decisões difíceis, à medida que passa mais tempo com as
pessoas desta sua raça e estabelece relacionamentos com eles.
Neelix acaba deixando a Voyager para se estabelecer na colônia.
RENAISSANCE MAN (Renascentista)
Produção: 7x24/16.05.2001/#170
Data Estelar: 54890.7
Em uma missão avançada, a Capitã é feita refém por uma Hierarquia de renegados
antes que consigam voltar a USS Voyager.
Durante a tentativa de libertar a capitã, o Doutor assume a identidade de vários
membros da tripulação da Voyager, e, disfarçado como Chakotay, ativa o suas sub-rotinas
de Holograma de Comando Emergência, para que ele possa ejetar o núcleo de dobra e
utilizá-lo para o resgate da capitã.
ENDGAME, PART 1 (Fim do Jogo, Parte 1)
Produção: 7x25/23.05.2001/#171
Data Estelar: <Desconhecida>
A USS Voyager levou décadas para viajar do Quadrante Delta, décadas que
tiveram um forte impacto sobre a tripulação da nave e a Capitã.
Agora uma Almirante na Frota Estelar, Kathryn Janeway não consegue aceitar o
preço da longa passagem, e embarca em um ambicioso e proibido plano para mudar o
passado, forçando um confronto final com o mais mortal dos inimigos da Voyager, os
Borgs.
ENDGAME, PART 2 (Fim do Jogo, Parte 2)
Produção: 7x26/23.05.2001/#172
Data Estelar: 54973.4
A Cap. Kathryn Janeway a princípio não aceita a ajuda de sua contraparte do
futuro.
Mas diante de fatos revelados acaba, em um esforço conjunto, por tentar voltar ao
Quadrante Alfa através de Condutos de Trans dobra e destruir a possibilidade de viagens
pela galáxia dos Borgs.
São Paulo, SP 27 de Agosto de 2012
Mkmouse

