TEMA 4 – Alegera echipajului
Carol Blork - astronom priceput; cunoscuta pentru descoperirea constelatiei The Red Star si
al planetei Ghost si vemita ca reprezentanta a U.S.A. in N.E.L.D.
Jack McRoller - astronom priceput; venit in misiune ca secund al doamnei Blork [pe teren] si
venit ca reprezentant U.K. in N.E.L.D.
George McRoller-Black – fiul lui Jack, si el astronom; venit ca secund al d-nei Blork [la
baza]
Andrew Fistol – strateg militar, venit in misiune in caz ca posibilii extraterestrii ne vor ataca
Mathew Trell - IT-ist profesionist, venit in misunie pentru a coordona echipa de IT; pentru a
trimite poze in 3D si pentru a trimite clipurile filmate de echipa S.B. celor de la baza
N.A.S.A.
Tudor Ionescu - IT-ist venit ca ajutor al domnului Trell si ca reprezentant al Romaniei in
proiectul N.E.L.D.
Jean Du Moulin – venit in misiunre ca lingvist si ca reprezentant al Frantei in N.E.L.D.
Olivia Nielsen – venita ca lingvist profesionist si ca reprezentant al Olandei in N.E.L.D.

Echipajul mai contine 10 stormtrooperi veniti ca aparare a geniilor care au venit pe
Lupix; 5 roboti care studiaza “gheata” de pe Lupix, o aduc la baza de pe Lupix a echipajului
N.E.L.D., a echipajului S.B. botezata Neworld de echipaj si inca 10 roboti care au venit ca sa
apere e S.B. si pentru a analiza geographic planeta Lupix
Thriller – robot venit ca sa anlizeze strategiile de prindere a extraterestriilor sau de lupta
contra lor; robot controlat de domnul Fistol
Janie Green – inginer profesionist, venita pe planeta Lupix pe nava T.Lupix pentru
intretinerea resurselor si a bazei Neworld pentru echipa S.D.

Michael Jones – inginer venit ca al ajutor al
doamnei Green; cunoscut pentru ca a inventat
viteza ultrasonica
Bill Storm- reporter venit cu echipa
SEEVERYTHING, pentru a filma pe planeta
Lupix
Johne Laker- Lumea il numeste “ Al doilea
Einstein” si care e un savant foarte, foarte
priceput
David Lumber- va proiecta baza omeneasca pe planeta Lupix, si in caz de atac, va pregati
scaparea

