
§tina 0enke

Stgrka

Snabbhet

Uthållighet

Intelligens

Uthildning

Utstrålning

Färdigheter:

Electronics - 5
Eomputer - 2
Mechanics - 1

lUheeled Uehicle - 2
Communicatins - 2
ffuto lUeapons -2

Pengar: BLZ

0vrigt:

5l år
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Du har alhid lått lida för att du är kvinna. På
universitetet blev du särbehandlad, och lick
aldrig chansen att komma någon vart. Det lick
dig till slut att ta stt jobb hos UWC. Du njuter
av tillvaron eftersom dina kunskaper är efter-
f rågade.

Nackdelen med jobbet är riskerna. Du är leg, och
otroligt rädd Iör att åka fast när ni gör sånt som
inte är helt lagligt. Det år tur att du har kompisar
som övertalar dig.

Utrustning:

Kläder
Hesuäska
I dentitetshandlingar
Toslettartiklar
Handuäska
Elekronik-kit
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Hanna Eenson

Stgrka

Snabbhet

Uthållighet

Intelligens

Utbildning

Utstrålning

Fårdigheter:

Suruiual - I
Uacc-suit -2
Grau Uehicle - l
Eattle Dress - I
Zero-G combat - 2
Combat Hifleman - 5
Loser llJeapons - 2

0ogger - |
Brauling - 2
Gambling - 2

Kvinna

Pengar: 2830

Övrigt: lmarinkåren råkade du skjuta ett betäl, och
blev en jagad kvinna. UWC hjälper dig att
hålla dig undan rättvisan i utbyte mot dina
tjänster. Normalt är du vah vid UWC-kontoret
på Mkakmuim, men nu behövdes det någon
med dina kvalifikationer.

Du är väldigt impulsiv och har ett häftigt
temperament. Du gör som du villoch är aldrig
rädd för att stöta dig med andra.

Utrustning:

Kläder
Bgggsäck
I dentitetshandlingar
Toalettarliklar
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29 år

R

E

t erto q.'ä§

[n "'*a*å.'ä;' ,/0 *,"' ' .. {o "{," 
ftl - r'r

v - i r r'A 4, ",s'' u) r\ ' \-gc' !'.' " ' " -

4 E k""\



Elise Lofquist Kvinna

Pengar: 23?O -j5O

Du blev en gång räddad av UWC, och tog
jobb där, lör att själv hjälpa kvinnor i svåra
situationer.

Du är gruppens muntergök, alttid med humöret
på topp. Din passion är att tala med folk.
Käften är igång hela tiden. Helst talar du med
män i din egen ålder, allra helst om platsen
är en bar, lör din andra stora passion är
alkohol.

Utrustning:

Kläder
Eesuäska
lden tit etsha nd lingar
Toalettartiklar
flttachå uäska
Handuäska
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25 år

Stgrka

Snabbhet

Uthållighet

Intelligens

Utbildning

Utstrålning

Fårdigheter:

Uacc-suit - |
Hdministration -
Grau Uehicle - |
Pistol - 2
Streetuise - 5
f,arousing - 2
Ship's boat - 2
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Stanja Strychnina

Stgrka

Snabbhet

Uthållighet

Intelligens

Utbildning

Utstrålning

Färdigheter:

lnterrogation - 2
§uruiual - I
Uacc-suit -2
Leader -2
ffdministration - 2
lUheeled Uehicle - 5
Grau Uehicle - |
Pistol - I
Braurling - 5
StreetuJise -I
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Ksn: Kvinna åtder:

Pengar: 122365

Du har jobbat åt UWC de ssnaste 16 årEn,
och har god erlarenhet. Du är ledare för
gruppen, och lörväntar dig en professionel
inställning från de övriga i gruppen. Män
har aldrig interesserat dig specielh, men eftersom
jobbet altid kommer först, måste man ju offra
sig ibland.

Utrrrstning:

Kläder
Hesuäska
! dentitetshandlingar
Toalettartiklar
flttachå-uäska
Skriuutrustning
Miniräknare
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49 år
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Fatima Fletchen Kvinna

Pengar: 1?5{

0vrigt: Som vanligrt på uppdrag är du med för att
sköta det administrativa, som biljetter,
logi, tillstånd, etc. Din slora passion år grav-
fordon. Etter det här uppdraget skall du resa
hem till din man som vänlar med den splitter nya
Pegasusen.

Din inställning till UWC är god. Det är bra betah
för ett spännande jobb. lngen förväntar sig att
du skall vara iförsta ledet när det hettar till
vilket du ofta utnyttjar.

Utrustning:

Kläder
Eesuäska
ld entit etsha ndlin gar
Toalettartiklar
flttachåuäska
§kriuutrustning
Bärbar dator
Bärbar skriuare
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Stgrka

Snabbhet

Uthållighet

Intelligens

Utbildning

Utstrålning

Färdigheter:

Uacc-suit - |
Hdministration - 5
Grau Uehicle - 4
Pistol - 5
Eompuler - 2
Briberg - |
Eroker - I
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