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Act of Heroism – Hőstett

Creature Growth – A Lény növekedése

Ezt a kártyát tartsd meg. Dobd el, hogy elkerülhess egy bármilyen eseményt.
Tanni sikított. Karja égett a fájdalomtól, majd elzsibbadt; csak néhány pillanata maradt,
mielőtt beállt a sokk. Nyriz elborzadva rohant ki a szobából. Tanni elkezdte rázni a tudóst.
„Gyorsan,” kiáltotta, „hol vannak a mentőkabinok? El kell tűnnünk innen!”

A Lény azonnal nő egy hatszögnyit a szülőbolygód irányába.
„Épp akkor vettünk fel egy új küldetést a xiinen műholdjáról, amikor a Lény előretört és
elpusztította azt. Mintha valahonnan tudta volna, hogy éppen megpróbáltuk megállítani.” –
Tristan Shyr, gaerhule diplomata

Asteroid Field – Aszteroida mező

Diplomat – Diplomata

Helyezd egyik jelölődet egy választásod szerinti aszteroida mezőre.
„A bányászok a föld alá bújva várták a legrosszabbat. Mikor végre sikerült kapcsolatba
lépnünk velük, elámultak, hogy még bárki is életben van a galaxisban.” - Janis Threel,
meeyat nagykövet

Adj egy diplomatát az erőforrásaidhoz.
„Hosszú idővel azelőtt látogattuk meg a Földet, hogy készen álltak volna a csillagközi
utazásra. Intelligensek, erőforrásokban gazdagok voltak, és igyekeztek istenekként imádni
minket. Mindez nagyban elősegítette, hogy megszerezzék támogatásunkat.” – Ravus,
xiinen antropológus

Baby Boom – Bő gyermekáldás
Dobd el az összes erőforrás kártyát. Ha van egy orvosod, mikor ezt az eseményt
kihúzzátok, eldobhatod, hogy elkerüljétek ennek az eseménynek a hatásait.
„Nem, kedves férjem, a szarvai a TIEID.”

Breakthrough – Áttörés
Adj két kutatást az erőforrásaidhoz.
„Glehurim bagat nmorho uhus tostet.”
Ez gaerhule nyelven annyit tesz: „Uram, a robbanás szelével hozz rám megtisztulást.” így
imádkozom minden alkalommal, mikor vegyületekkel kísérletezem. - Buhir Naj
másodrangú vegyész

Colonist – Gyarmatosító
Adj egy gyarmatosítót a készletedhez.
„Nagyon félénk voltam. Az első napokban nem tettem mást, csak követtem őt.” – Aya
Takeshi, Takeshi kapitány felesége

Colony – Gyarmat
Helyezd egyik jelölődet egy választásod szerinti bolygóra.
„A Truzis 4-gyel csak körülbelül két hétre szakadt meg a kommunikációs kapcsolat, de ez
idő alatt teljesen autonóm demokráciát hoztak létre. Annyira le voltam nyűgözve, hogy
nem szüntettem be. Amíg termelékenyek, miért is aggódjak?” – Tarzz Thak, bizalmas
feljegyzés

Contact! – Kapcsolat!
Helyezd ezt a kártyád magad elé, képpel felfelé. Húzz egy célkártyát, majd helyezd erre a
kártyára. Ezt az új célt a normál céloktól függetlenül hajthatod végre. Ha a cél teljesült,
dobd el ezt a kártyát.
„Véletlenül vagy szándékosan, de új küldetésünk lett.”

Controlled Surge – Irányított roham
Válaszd ki egyik hajód. Az a hajó +2 mozgást hajthat végre ebben a körben.
Az energiavitorlákba szokatlanul erős részecskeáramlat csapott, melyet valószínűleg egy
közeli csillag lövellt ki.
Bármi is volt a forrása, épp a legjobb irányba terelt minket. – Meisos Hannah kapitány

Doctor – Orvos
Adj egy orvost az erőforrásaidhoz.
A Titán nem létezett többé, és utolsó túlélői ünnepélyesen szálltak fel a Remény
fedélzetére. A gaerhule orvos, akiről később megtudtam, hogy Tanninek hívják, sokkal
jobban aggódott elesett bajtársaiért, mint saját karjának elszenesedett csonkjáért.
Aya Takeshi

Energy Surge – Energiahullám
Adj két energiát az erőforrásaidhoz.
A meeyat és talis technológiák összeolvadtak és olyan energiát termeltek, amilyet még
sosem láttunk. Sajnos a kísérletet követően nem sok maradt a generátorból, hogy azt újra
elvégezzük. – Meitos tudományos folyóirat

Engineer – Mérnök
Adj egy mérnököt az erőforrásaidhoz.
„Maga tüzet fogott!” bámultam a képernyőre, ahol a lángok majdnem hozzáértek a rikae
palástjához. „Nos, én magam ugyan nem,” mondta, „de igazán értékelnék egy kis
segítséget.” – Takeshi kapitány találkozása PE. Maike-val

Excellent Deal – Kiváló Egyezség
Adj két ércet az erőforrásaidhoz.
Az ember és a saavyel kereskedő rideg és közömbös arckifejezések mögé bújtatták
örömüket, mindketten azt gondolván, hogy majdnem -- majdnem – szégyenteljes hasznot
húztak a másikból.

Fervor – Buzgalom
Vegyél magadhoz két választásod szerinti erőforrást.
„Nem. Abból semmi előnyünk nem származik, ha a Lény ellen indított, közvetlen
támadásban dobod el magadtól az életed. Ha igazán a néped akarod segíteni, buzgalmad
inkább jóra fordítsd; légy a lehető legjobb tudós.” – Makoto Takeshi kapitány

