Dram Hashaquiel
Prinssi Dram on Hashaquielin huoneen ylpeä
vesa ja MechaZone
223:n komentaja. Hän
vietti nuoruusvuotensa
opiskelemassa salanimellä Kuun yliopistossa, palaten Marsille
vasta vallankumouksen
jälkeen.
Sisällissodan sytyttyä
hän taisteli ensin Kuninkaallisen Kaartin riveissä, mutta joutui 070NT
hovin epäsuosioon ja
siirrettiin MechaZonen
palkka-armeijan johtoon.
Dram on usein apaattinen ja upottaa turhautumisensa työhön. Hän
pukeutuu mielellään
muodollisesti, mutta on
oppinut kunnioittamaan
resuisten miestensä
taitoja ja toimintatapoja.

Clovis Peabody
Clovis Peabody likaisissa haalareissan ei
vastaa kenenkään kuvaa
ässäpilotista. Siitä huolimatta tämä pienestä
hengästyvä entinen
RAF:n mekaanikko
johtaa MZ223:n tilastoja jo toista vuotta.
Clovis on ystävällinen
ja seurallinen. Hän
neuvoo uusia tulokkaita
mielellään ja aidosti
vähättelee omia taitojaan. Ainoa epämiellyttävä piirre hänessä
tuntuu olevan jatkuva
hillosipulien mässääminen.
Toisinaan Clovisinkin
tunteet kuumenevat
sanaharkkaan erään
toisen pilotin, Malcolm
Ashley-Biggot III:n
kanssa. Miehillä on
ilmeisesti yhteinen menneisyys, mutta kumpikaan ei kerro yksityiskohtia.

Gail Galewraith
Gail valmistui Fuhron
sotilasakatemiasta erinomaisin arvosanoin,
mutta ura tyssäsi armeijan ennakkoluuloihin.
Kunnianhimoinen Gail
anoi siirtyä zone-yksikköön heti niiden perustamisen jälkeen.
Puolen vuoden palvelun jälkeen Dram ylensi
hänet lennonjohdon operaatiopäälliköksi. Osa
muusta henkilökunnasta
edelleen jupisee, että
Gail saavutti asemansa
muilla avuillaan, mutta
todellisuudessa Dram on
tuskinhuomannut oikean
kätensä sukupuolta.
Gail on ulospäin asiallinen ja tiukka, mutta
ystävällinen. Hän on
viime aikoina yrittänyt
herättää
Dramin
kiinnostusta huonolla
menestyksellä.

Työsopimus
1 Sopimuksen kohde
Tämä sopimus koskee Fuhron Kuninkaallisten Mechavoimain (jäljempänä työnantaja) ja palkkasotilaslentäjän (jäljempänä pilotti)
välistä työsuhdetta.
2 Työehdot
Pilotti toimii taistelulentäjänä työnantajan palveluksessa
tuhannen ja yhden (1001) päivän ajan alkaen tämän sopimuksen
allekirjoituksesta. Tänä aikana pilotti on Fuhron sotilaslain
alainen ja rinnastetaan normaalissa asepalveluksessa olevaan Fuhron
kansalaiseen.
3 Rahaliikenne
Pilotti antaa kaiken omaisuutensa työnantajalle realisoitavaksi.
Työnantaja antaa pilotille käyttöön vastaavan arvoisen luottotilin.
4 Kalusto
Työnantaja maksaa 90% pilotin henkilökohtaiseen taistelukäyttöön
hankkimista varusteista. Tällainen kauppa täytyy tehdä työnantajan
hyväksyman välittäjän kanssa. Täten ostettuja varusteita ei voi
edelleen myydä kuin työnantajan hyväksymälle välittäjälle.
5 Palkkiot
Työnantaja huolehtii pilotin muonituksesta ja majoituksesta.
Työnantaja maksaa pilotille palkkion varmistetusta viholliskaluston
tuhoamisesta kulloinkin voimassa olevan Jane's sotilaskaluston
arvotaulukon mukaan. Työnantaja voi antaa ylimääräisiä palkkioita
myös muiden tehtävien suorittamisesta. Sotasaalis on työnantajan
omaisuutta.
6 Rangaistukset
Pilotti maksaa $50 000 sakon kieltäytyessään täyttämästä
työnantajan asettaman esimiehen käskyn. Pilotti maksaa $3 000 000
sakon tai 40 vuotta pakkotyössä, mikäli hän jättää palveluksen kesken
tämän sopimuksen ollessa voimassa. Mikäli sakkoa ei suoriteta,
pilotti ammutaan sotilaskarkurina.
7 Työsuhteen loppuminen
Sopimuksen loppuessa työnantaja maksaa pilotille hänen koko
luottotilinsä käteisenä pilotin valitsemassa valuutassa.
8 Luottamuksellisuus
Pilotti ei kerro kolmannelle osapuolelle työaikana tietoonsa
saamiaan salaisia tietoja kuolemanrangaistuksen uhalla.
9 Ylivoimainen este
Mikäli työntekijä ei pysty palvelemaan koko sopimuksen kestoa
ylivoimaisen terveydellisen esteen johdosta, ei kohdan 6 rangaistuksia sovelleta, mutta pilotin koko luottotili ja irtain omaisuus
siirtyy työnantajan omistukseen.
Päiväys

Palkkasotilaslentäjä

Fuhron Kuninkaalliset Mechavoimat

Ramon Armétal
Ramon on algerianranskalainen asediileri, joka hoitaa
MZ223:n materiaalihuoltoa. Tilanne
sopii hänelle erinomaisen hyvin, sillä
pilotit ostavat tavaraa pienissä erissä,
kysymättä turhia sen
alkuperästä.
Ramon hankkii mitä
vain, kunhan hinnasta sovitaan. Hän
on varsin itsevarma
ja nopeaälyinen, aina
valmiina vaalimaan
tuottoisaa asiakassuhdetta.
Jos Fuhron sisällissodasta täytyisi
nimetä voittaja, se
olisi Ramon Armétal.

Sonoda Al
Sonoda Al on elävä
esimerkki siitä, että
kuka hyvänsä saattaa
päätyä MechaZonelle. Hän oli neoangst -yhtye High
Martiansin kantava
voima ja etsii jatkuvasti vaaroja ja
jännitystä saadakseen inspiraatiota
sävellyksiinsä. Kun
palomiehen, terramuokkaajan eikä
EVA-pelastajan
hommista saanut tarpeeksi adrenaliinia,
hän pestautui MechaZonelle.
Sonoda ja hänen
syntetisaattorinsa
ovat erottamattomat,
hän tapailee jatkuvasti uusia biisejä
kuuloke toisessa korvassaan. Joidenkin
mielestä niiden aihepiirit liippaavat liiankin läheltä MZ:n
päivittäisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi listahitissä
"Kohtalon Käsi".

Norton Swell
Norton nauttii asemastaan kuninkaallisena inkvisiittorina.
Hän löytää valtionvastaista toimintaa,
virkavirheitä ja sääntörikkomuksia mistä
ikinä viitsiikään etsiä.
Kun Swell kulkee
myhäillen partaansa
ja sikariaan tuprutellen, joku piruparka
löytää itsensä piakkoin uudelleenkoulutusleiriltä.
Hän nauttii suunnattomasti työstään
ja rakastaa henkistä
kidutusta sekä silkkaa
pottuilua enemmän
vain itseään.
Swell toimii myös
suurvisiiri Ylnon
käsikassarana, mutta
toisin kuin Ylno, ei
ole juurikaan patriootti sisimmässään.

...and that's all folks!

Swell on näyttäytynyt MZ223:lla pari
kertaa tarkkailijana.

