VOYAGER - VOY - 5a. Temporada - 1998 / 1999
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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