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/#045
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/#046
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/#047
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/#048
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/#049
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/#050
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/#051
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/#052
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/#053
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/#054
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/#055
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/#056
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/#057
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/#058
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/#059
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/#060
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/#061
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/#062
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/#063
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/#064
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/#065
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/#066
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/#067
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/#068
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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