Vítej, agente!
Pokud čteš tento dokument, znamená to, že tvé fyzické či mentální schopnosti jsou excelentní
a naše planeta tě potřebuje!
Vstupuješ do tajné Agentury, která je zodpovědná za vyhledávání a zastavení mimozemské aktivity
na Zemi...
čti dál, odvažuješ-li se, ale měj na paměti dvě prostá pravidla:
-

Jsou tady
Nejsou přátelští!

Staneš se součástí elitní skupiny tvořené až 4-8 agenty a zapojené do kritických, taktických misí.
Budeš se setkávat s nepřátelskými vetřelci, takže buď připraven.

Složení jednotky:
Alfa agent - od přírody rozený vůdce, obdařen nezlomným duchem a obrovskou dávkou charismatu, je
živoucím symbolem odvahy a síly. Inspiruje své agenty, kteří mu naprosto důvěřují. Na druhou stranu
on zase naprosto spoléhá na své muže a jeho hlavní prioritou je zajištění přežití každého člena jeho
týmu.
2) Beta agent- je odvozený ze speciálních sil, je to vynikající voják, který si poradí v rozličných bojových
situacích, musí být schopen plnohodnotně zastoupit Alfu, je také specialistou na zbraně. Je důkladně
obeznámen se všemi možnými druhy zbraní. Při svých misích je často ověšen nejrůznějšími zbraněmi i
vybavením.
3) Delta agenti
o Biotech - Umí používat nanotechnologii k léčení zranění nebo ovládání bojových dronů, a
obzvlášť se vyzná na poli biologie a lékařství, je také pozoruhodným inženýrem a schopným
vědcem. Tyto jeho mimořádné dovednosti z něj dělají ideálního člena týmu pro zajištění
přežití jednotky a při shromažďování důležitých informací s oblasti vědy a života M-záků.
o Infiltrátor - je specialistou na špionáž a utajení, dokáže se pohybovat, aniž by byl zpozorován,
nabourávat se a překonávat různé bezpečnostní systémy, dostávat a analyzovat z nich data.
Jeho dovednosti a znalosti z něj činí ideální volbu pro shromažďování informací a získávání
poznatků, což ho činí zvlášť užitečným během průzkumných misí.
o Sniper - Tichý ostrostřelec, expert na maskování a boj na dálku. Jeho hlavní předností není jen
vynikající fyzická kondice, znalost přírody a umění přežít, ale mimořádné pozorovací
schopnosti a intuice, které z něj činí ideálního průzkumníka v nejrůznějších situacích.
o Operátor těžkých zbraní / pyrotechnik – Disponuje největší palebnou silou, dokáže dostat
jednotku z nejedné šlamastiky pokud selžou všechna opatření a jednotka je prozrazena, má
neobvyklou fyzickou sílu a konstituci, vykazuje výjimečnou odolnost k poškození. Kromě toho
dokáže manipulovat s většinou známých i neznámých výbušnin, dokáže nastražit (nebo
zneškodnit) různé nástrahy a pasti nebo přesným směrováním překonávat dveře a zámky.
Prostě kde selže maskování, věda a technika tam nastupuje on.
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