
Spojovatel - Strýček
Strýček, neboli UN.C.le, 
je program, který se 
nedávno vynořil mezi 
takzvanými exulanty. Je 
opatrný až paranoidní, 
nicméně už vešel ve 
známost jako ten, který je 
schopen vypátrat skoro 
kohokoli. Stačí mu k tomu 
dostatek informací o 
hledané osobě. Nejčastěji 

je k zastižení na Lokaci A - Bar 310.

Programátor - Ryan
Programátor se jmenuje 
Ryan a je to šikovný 
chlapík, i když někdy 
trochu náladový. Je 
schopen vytvořit celou 
řadu šikovných 
softwarových udělátek. 
Nebo také jednoduchých 
programů, virů, 
výukových utilit a 
obranných mechanismů, 
které si můžete 

implementovat. Je to otázka ceny a času. Je vídán ve 
společnosti jiného programu, pravděpodobně je to 
jeden z jeho vlastních výtvorů, kterému říká Bara.
Obvykle sídlí v čajovně Na Paletě.

Castiel
Nápomocný, zvědavý a 
svým způsobem nejistý 
anděl. Existuje u něj 
možnost, že skutečně 
není původem z 
Matrixu, že je to bytost 
jiného řádu. Nicméně 
jde o nepotvrzené 
informace. Pohybuje se 
všelikde.

Azrael
(Damián, neposlal obrázek)
Ochránce a pomocník Majen. Je lepší si na něj dát 
pozor; stojí na hranici mezi běžnými Exulanty a 
Agenty. Kdo ví, jaké jsou jeho pohnutky. Obvykle se 
s ním dá zkontaktovat přes Majen.

Vědma - Majen
Majen je Program známý 
svojí prací s lidskou 
psychikou. Tedy má 
někdy docela trefné 
připomínky na lidské 
osudy. Umí se také 
pohybovat v prostoru 
užitečných dat: ví, kde se 
nacházejí nejdůležitější 
informační toky, a ví, 
když některý uzel 
propustí informaci ven. V 

místní oblasti jí mnohdy říkají prostě Vědma. 
Nejčastěji se pohybuje v KaramBaru (K4)

Auditor
(neposlal obrázek)
Auditor je chlapík spíše úředního charakteru. Tedy 
může být neškodný, nebo vám může pořádně zavařit. 
Záleží na tom, jak spolupracujete, jakou má náladu a 
jak si ho nakloníte. Sice je podřízen Architektovi 
podobně jako Agenti, ale vyznačuje se mnohem větší 
svobodou a rozvojem specifické osobnosti. U 
Hackerů je známý tím, že se čas od času objeví 
někdo jeho typu a zjišťuje stav Axiomů v daném 
sektoru - tedy jestli nedochází k závažnému 
narušování Matrixu, jestli není porušován Účel věcí 
a jestli není třeba jemné nápravy (ano, není 
destrukčního charakteru jako Agenti). A jako každý 
úředník, i Auditor se dá "podplácet" a je 
zmanipulovatelný. Tedy se vyplatí s ním spíše 
spolupracovat. Pohybuje se různě.

Spisovatel – GEX
Program věnující se už 
od určení svého Účelu 
nejrůznějším kódovacím 
jazykům v Matrixu. 
Hackeři ho proto z tohoto 
důvodu vyhledávají 
nejčastěji. Dá se ale říct, 
že toho umí trochu víc. 
Sídlí v obchodním domě 
Grand.


