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Resource – Erőforrás

Personnel – Személyzet

Colonist – Gyarmatosító

Diplomat – Diplomata

A gyarmatosítók fontos szerepekre oktathatóak, mint például orvosokká,
mérnökökké vagy katonákká képezhetőek.
„A Föld eltűnt tudósokkal és mindennel együtt, mi? Akkor azt hiszem, ki kell
képeznünk a sajátjainkat.” – Krung Listen, földművesből lett biológus

Profi közvetítők, ezek a társadalmi szakértők segítenek a kapcsolatok
elsimításában és megkönnyítik az üzleteket.
„Kevés olyan feladatot tud elvégezni egy diplomata, amit ne lehetne sokkal
könnyebben elrendezni egy nagy zsák pénzzel.” – a talisi Shavaad

Energy – Energia

Doctor – Orvos

A csillagködben talált elemek feldolgozása során kialakult kristályok
lehetséges, hordozható erőforrásként viselkednek.
„Kiderült, hogy a kristályokban energia volt – bár nem úgy, ahogy azt a
terránok gondolták.” – Rillia, xiinen szatíraíró

Küzdjünk bár járványok tüneteivel, vívjunk harcokat vagy tegyünk
meghosszabbított űrutazásokat, az orvosok bármilyen küldetésen
felbecsülhetetlen értéket képviselnek.
„A leghalálosabb betegségnek, a kétségbeesésnek nincs gyógyírja.
Mindazonáltal meg kell tanulnunk azt kezelni.” – Dr. Hugh James, egy földi
túlélő

Money – Pénz
A kereskedelmi ügynökségből befolyó jövedelmet a személyzet kiképzésére
és a technológia támogatására használhatjuk.
„Azt mondják, a világot a pénz mozgatja. Hülyeség. A világot a gravitáció
mozgatja. A pénz csak biztosítja, hogy ne omoljon össze.” – Dar T’len
adminisztrátor

Ore – Érc
Az aszteroida mezőkből bányászott különböző fémek biztosítják a
nyersanyagot a hajókhoz, űrkikötőkhöz és egyéb technológiákhoz.
„A bányászat az űrben körülbelül olyan, mint otthon volt – csak itt a kanárik
kékek és foguk is van.” – John „Csákány” Pupil, földi bányász

Research – Kutatás
Az új technológiákat a kutatóállomásokon fejlesztik ki.
„Nem volt idő hivatalos kiképzésre. Fejest ugrottunk a Föld leckéibe és teljes
szívünkkel tanultunk. Más lehetőség elképzelhetetlen volt.” – Uyara Yana

Engineer – Mérnök
A mérnökök terveznek, szerkesztenek és karbantartják az új technológiákat.
„A Föld seregei nem harcosokból álltak, hanem mérnökökből; tömegekben
álltak készen, hogy segítsenek nekünk. Ez egy olyan háború volt, amit nem
nyerhettünk meg. Túl nagy szükségünk volt rájuk.” – XII. Hyrah fejedelem
emlékiratai

Scientist – Tudós
A tudósok új technológiákat fejlesztenek ki és a már meglévőek
továbbfejlesztéséhez végeznek kutatásokat.
„A Föld volt az egyetlen reményünk, mondták. De a reményük súlya ránk
telepedett, mert nekünk kellett kibogoznunk a Föld által küldött rejtélyeket.” –
Zerig Shelkin, fizikus

Soldier – Katona
A katona a béke megőrzése és az egyezmények érvényesítése mellett egy
mindenütt jelenlévő emlékeztető a védelem szükségességére.
„Szépek a szavak és kedvesek a gesztusok, de mi adunk a szavaknak
fogakat és súlyt a gesztusoknak.” – Thargus másodfelügyelő

