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Red Dwarf – Vörös törpe
Dobj el egy aknát, miközben egyik hajód meglátogatja a vörös törpét.
A Lény mozgása látszólag kapcsolatban van valahogy a csillagok tömegével  
és az egyedülálló energiákkal, melyeket az élő társadalmak termeltek. Ezzel  
a szülőbolygók elsődleges célpontokká válnak, de bizonyos csillagok is igen 
nagy érdeklődésre tehetnek szert. – Meitos Tudományos Folyóirat

Research Stations – Kutatóállomások
Legyen egyszerre hét kutatóállomásod megjelölve és tartsd meg őket egy 
körig. Abban a körben ne gyűjts be róluk erőforrást.
„Annyit tanultam az együttműködésből, hogy Barak és Ialia találkozgattak,  
valamint hogy Ssellil fejben ki tudta számolni a pi értékét a századik  
tizedesjegyig.” – B’jela, rikae kutató
Rikae – Rikae
Két pontért dobj el egy harmonikus rezgéskeltőt és egy tudóst. Négy pontért 
tedd meg ugyanezt úgy, hogy az egyik hajód meglátogatja a Rikae (lila) 
szülőbolygót. Ha te vagy a Rikae játékos, ezért a célért nem kaphatsz két 
pontnál többet.

Saavyel – Saavyel
Két pontért dobj el egy hűtőgenerátort és egy orvost. Négy pontért tedd meg 
ugyanezt úgy, hogy az egyik hajód meglátogatja a Saavyel (zöld) 
szülőbolygót. Ha te vagy a Saavyel játékos, ezért a célért nem kaphatsz két 
pontnál többet.

Sextants – Szextánsok
Egy időben legyen mindegyik szextánsban egy helyszíned megjelölve.
Aki a galaxis mindegyik szextánsát egyidejűleg vizsgálhatja meg, megrázó 
képet kaphat róla. A Lény kristályszerű alakzatban terjed, egyenesen a 
szülőbolygók felé nyúlva. – Meitos Tudományos Folyóirat

Strange Visitations – Furcsa látogatások
Válaszd ki egyik hajódat. Azzal a hajóval látogasd meg mind a hat anomáliát.
„A miénk az egyetlen hajó, amelyik meg tudja csinálni,” mondta Makoto.  
„Tudom,” mormogta Barak. „de mi a cél? Miért foglalkoznánk ezzel?” Makoto  
vállat vont. „Mert a Föld kért rá.”

Talis – Talis
Két pontért dobj el egy dimenziós váltót és egy katonát. Négy pontért tedd 
meg ugyanezt úgy, hogy egyik hajód meglátogatja a Talis (vörös) 
szülőbolygót. Ha te vagy a Talis játékos, ezért a célért nem kaphatsz két 
pontnál többet.

Temporal Thread – Temporális anomália
Dobj el négy tudóst, miközben egyik hajóddal meglátogatod a temporális 
anomáliát.
„Tudom, őrülten hangzik, de amikor először megközelítettem az anomáliát,  
egészen biztos voltam benne, hogy már jártam itt… és hogy még fogok is.” –  
Zaeor, xiinen fizikus

Three Ships – Három hajó
Gyűjts össze egy három hajóból álló flottát.
„Én nem vagyok senki ölebe, a rendőrségé még kevésbé, de van elég 
büszkeségem és lelkiismeretem ahhoz, hogy megtagadjam a hajóim eladását  
egy suhancnak, aki tolvajlásra és gyilkolásra használná őket.” – Munim, rikae 
feltaláló

Unity – Egység
Válaszd ki egyik hajódat. Azzal a hajóval látogasd meg a többi öt 
szülőbolygót.
„Akkor egyenként látogatom meg a birodalom szülőbolygóit, ha kell. Meg kell,  
hogy értsék, különben minden elveszik.” – Mikae, rikae mérnök

Xiinen – Xiinen
Két pontért dobj el egy fúziós reaktort és egy mérnököt. Négy pontért tedd 
meg ugyanezt úgy, hogy egyik hajód meglátogatja a Xiinen (sárga) 
szülőbolygót. Ha te vagy a Xiinen játékos, ezért a célért nem kaphatsz két 
pontnál többet.


