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.
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