
Equipment – Felszerelés, Upgrade – Fejlesztés, Technology – Technológia
Vanished Planet kártyasegédlet  Fordítás: X-ta, Lektorálás, szerkesztés: Artax www.ketaklub.hu

Equipment – Felszerelés
Communications Relay – Kommunikációs jelfogó
Ha szeretnél, minden fordulóban választhatsz egy új célt. A többi játékos úgy 
kezelheti szülőbolygód, mintha az egy műhold lenne. Nem lehet elüzletelni.
„Föld! Mintha magát az öröm hangját hallottuk volna. A sötétség már közel  
járt, és mi mégis hittünk még.” – Klerrith kormányzó, 3. technikus

Mine – Akna
Helyezz egy jelölőt a Lény útjába. Amikor a Lény benőné azt a hatszöget, 
helyette vegyétek le a jelölőt.
„Az előny valós volt, de csak átmeneti. Egy újabb napot vásároltunk az életre,  
ám drága árat fizettünk érte.” – Apthel Lily Resplendh úrhölgy

Upgrade – Fejlesztés
Neutron Drive – Neutron meghajtó
Minden hajód négy mezőt mozoghat egy körben három helyett. Nem lehet 
elüzletelni.
„Volt egy ütközés és borzongás, majd utána olyan érzés következett, mintha 
egy óriás keze agyonnyomna. Imádkoztam, hogy a kapitány lelassítson 
annyira, hogy újra lélegezni tudjak.” – Hela Lang-shulg első kézből

Phase Shielding – Fázispajzs
Olyan mezőkre is mozoghatsz, amelyen a Lény található. Nem lehet 
elüzletelni.
„Egy álomba löktek; riasztó képek karmoltak az elmémbe  ahogy 
keresztülvágtunk a Lény húsán. ’Föld, Föld!’ kiáltottam. ’Te is elvesztél ebben 
a sötétségben?” – Derg Nikira, ex-kapitány

Translocator – Transzlokátor
Normál lépésük helyett hajóidat bármelyik mezőre átmozgathatod a táblán. 
Nem lehet elüzletelni.
„Ez volt a váltó természetes következménye. Még mindig azon gondolkodom,  
mit hoztam létre és vajon ezzel megmentettem vagy halálraítéltem az 
emberiséget.” – Miyara, a transzlokátor feltalálója 

Technology – Technológia
Cryo Generator – Hűtőgenerátor
A szerves anyagok biztonságos szuperhűtésének megismerése teszi 
lehetővé az orvostudománnyal, a meghajtással és a mágnesességgel 
kapcsolatos fejlesztéseket.
„Megnyertük a fogadást. Előállítottunk egy működő prototípust, mielőtt bármi  
más befagyott volna.” – Dhu Rhas, vezető technikus, 71-es csoport

Dimensional Shifter – Dimenziós Váltó
Egy erős energiaforrást használva az anyag „átváltható” olyan állapotra, 
melyben egyidejűleg létezik nem átváltott anyagokkal.
„Félrehúztuk az űr függönyeit és bepillantást nyertünk. Jobb lett volna, ha 
nem háborgatjuk.” – III. Vragus a talisoktól

Fusion Reactor – Fúziós Reaktor
Szuperhűtéses környezetben az alaprészecskék fúziója óriási energiát képes 
termelni.
Figyelmeztetés: Attól függően, hogy melyik rendszer mond csődöt, vagy egy 
kis kupacnyi hamuvá válsz, vagy egy hatalmas jégszoborrá. – Kézzel írott  
figyelmeztetés a reaktor teremben

Harmonic Oscillator – Harmonikus Rezgéskeltő
Ezek a készülékek több mint frekvencia generátorok, képesek szinte minden 
közegben komplex harmóniák létrehozására.
„Talán zene volt, de a csillagok zenéje; hideg, kemény és merev. A szívünk 
erősen vert a furcsa ritmusra.” – Tryesh Woorh, fizikus

Meta-translator – Meta-fordító
Egy majdnem az összes beszélt nyelvet tartalmazó, hordozható adatbázis 
lehetővé teszi a civilizációk közötti kommunikációt.
„A gépeid elmondták neked, hogy mit mondott, de csak én tudom elmondani  
neked, hogy mit értett alatta.” – Aria, Ashiv képviselője


