Sentinel
Myšlenka programu Sentinel se poprvé objevila přibližně před třiceti lety, jeho následná realizace přišla již
několik let později, nejčastěji je ve spojení s touto událostí udáván rok 252. Tato speciální jednotka a zároveň i
samostatný vládní úřad se měl v budoucnu stát železnou pěstí Prezidia a řešit zdánlivě neřešitelné problémy, na
které by byla dokonce i Centrální flotila krátká.
Členové Sentinel nejenže jsou vybíráni z těch nejlepších, ale samotný status agenta této instituce jim
propůjčuje obrovské pravomoci a umožňuje operovat daleko za hranicemi Centrálního prostoru. Údajně nejvyšší
prověření v rámci Firespace, které mají jinak pouze členové vlády a nejvyšší důstojníci Centrální flotily, je už
„pouhou“ třešničkou na dortu. Každý kandidát musí projít přísnou fyzickou i psychickou zkouškou, která
případně potvrdí jeho připravenost pokračovat v programu. Můžeme se pouze domnívat k jakým technologiím a
formám navazujícího výcviku mají přístup právoplatní členové Sentinel.
V rámci prvotních začátků tohoto programu se mnohokrát stalo, že se kvůli obrovskému psychickému tlaku
některý z agentů kompletně sesypal či dokonce zbláznil. Proto byly také postupně navyšovány nároky na
případné kandidáty, ať už se to týkalo jejich zkušeností z ostrých bojových misí, ale i celkové obtížnosti
přípravných zkoušek. Naprostá většina, byť nakonec úspěšných, zájemců plní proto za stávající situace tyto testy
minimálně 2-3x, aby měla vůbec šanci do tohoto programu vstoupit. Vzhledem k minimálnímu věku na podání
zkoušky, který je 21 let, a prodlevou mezi jednotlivými pokusy 3 až 4 roky, tak většina agentů nastupuje do služby
nejdříve až po třicátém roku života.
Pro mnohé se může jevit dosti nejasně vztah mezi tímto úřadem a ostatními mocenskými aparáty centrální
vlády. Pravdou je, že agenti Sentinel přímo podléhají pouze Prezidiu, a to konkrétně prezidentovi a ministerské
vládě, nikoliv senátu. Sentinel v žádném případě není podřízen Centrální flotile a na vojenských misích s ní
kooperuje pouze na příkaz Prezidia anebo z vlastní iniciativy. Vnitřní hierarchie a další informace o interním
chodu této organizace jsou samozřejmě přísně tajné, přístup k nim mají pouze vysocí představitelé centrální
vlády. Co je však známo, agenti Sentinel v naprosté většině případů pracují jako jednotlivci, vybírají si své mise a
zařizují vše kolem. V tomto ohledu jsou naprosto samostatní a detaily přidělených misí zpravidla neznají ani
ostatní agenti instituce.
Dosti matoucí mohou být pro mnohé i hodnosti a celkově oficiální postup agentů Sentinel. Vojenské hodnosti,
které často používají, zpravidla souvisí s jejich příslušností k Centrální flotile, nikoliv Sentinel. Nezřídka totiž
zůstávají členové tohoto úřadu po svém přijetí do programu zároveň i příslušníky flotily. Takové situace
rozhodně nejsou výjimečné, ba dokonce naopak. Právě z Centrální flotily bývají totiž ve většině případů
rekrutováni a jejich vojenská hodnost i pravomoci jsou jim poté zpravidla ponechány, neboť i vysocí generálové
flotily jsou si vědomi oboustranného prospěchu ve spolupráci mezi armádou a Sentinel. Proto také není zcela
výjimečné, že agenti Sentinel asistují vojenským jednotkám nebo naopak.
Sentinel jsou všeobecně uznávaní jako ti nejlepší mezi elitou, a to nejenom v rámci bojového nasazení a
umění infiltrace, ale taktéž se perfektně orientují i v kyberprostoru a celkově technologiích, dokáží vést a
jednoduše zastat téměř jakoukoliv funkci. Pokud k tomu všemu přičteme jejich pravomoci, perfektní výcvik,
špičkovou výzbroj a nejvyšší úroveň prověření, každý jistě pochopí, proč jsou tak obávaní mezi nepřáteli Prezidia.
Je všeobecně známo, že Sentinel jsou centrální vládě a obzvláště pak Prezidiu maximálně oddaní a odhodlaní
za jeho zájmy položit v případě nejvyšší nouze i vlastní život, samozřejmě pouze pokud nebude mít daná mise
jiné řešení a dá se bez přehánění říci, že pokud takové existuje, tak ho i najdou. Někdo by je kvůli této věrnosti
Prezidiu mohl považovat až za slepé fanatiky. Pravda je však taková, že Sentinel přesně ví, co a proč to dělají, ne
vše musí na první pohled vypadat jako správné řešení, ale účel světí prostředky, a tak je třeba se vždy zachovat.
Agenti Sentinel mají sice své svědomí a drží se určité etiky, pokud je to v dané chvíli jen možné, zároveň si však
dokáží spočítat důsledky případného neúspěchu a pak jde případně nějaká morálka zcela stranou. V tomto ohledu
připomínají chladně kalkulující stroje, v kritické situaci se rozhodně nebojí jít přes mrtvoly a obětovat klidně své
lidi, dokud to znamená, že úspěšně splní své poslání.

