
Párduc, oroszlán, gorilla, makákó!
Bambusznád, majomkenyérfa, kókuszdió!

Tömény romantika, imádunk, Afrika!

Igen!

Jól sejted, mi ez a levél!

Felhívás  a  Nagy  Kalandra!  Amely  egyben  Igazi  Tudományos  Expedíció,  rémes
bolyongás a dzsungel sűrűjében, félméteres százlábúak és nyolcméteres krokodilok
szisztematikus  begyűjtése  és  meghatározása,  máig  ismeretlen  tavak,  orchideák,
kígyófajok  és  elveszett  bennszülött  fejvadász  törzsek  felfedezése,  láb-,  szív-  és
tüdőpróbáló  vánszorgás  a  120  százalékos  páratartalmú  őserdőben,  este  lassú
elszenderedés a függőágyban a moszkítóháló alatt az egyre közeledő oroszlánbőgés
dallamára,  reggel  ébredés  a  kannibálok  üstjében,  eközben  folyamatos  és
szisztematikus jegyzetelés a hő-, pára-, makákó- és Afrika-álló laptopodba...

A  Pánafrikai  FelFedezők  FőFelügyelősége  (PAFFFF)  ezennel  (jó  előre,  mert  Afrika
messze van, mint mindenki tudja, még a Holdnál is messzebb) meghirdeti a

46. avagy Afrikai Tor-túrát
Időpont: 2016. október 8.

Az  expedíciós  csapatok  máris  gyülekezhetnek,  és  július  20-tól  nevezhetnek  az
orangyal46@gmail.com virtuális Tam-Tam-címen. Kérjük megadni a csapat nevét, az
expedíció  két  vezetőjének  (kettő  kell,  mert  az  egyiket  könnyen  megehetik  a
krokodilok  vagy  a  kannibálok,  esetleg  elviheti  az  álomkór)  nevét,  email-címét  és
telefonszámát, a csapat hozzávetőleges létszámát, valamint az expedíció maga elé
tűzött  tudományos,  katonai,  demográfiai  és  politikai  célját.  További  részletek
(hamarosan) a tortura.hu weblapon.

A  Pánafrikai  FelFedezők  FőFelügyelősége  (PAFFFF)   –  e  levélből  is  láthatóan  –
idejében megkezdte a munkát, valamint a Tor-túrát előkészítő propagandát. Ennek
keretében  Budapesten  és  más  városokban  számos  TORTÚRA feliratú  plakátot
helyeztünk ki. (A felirat alatti további szöveg csak a kóbor páviánok megtévesztésére
szolgál, ne törődjetek vele!) Az expedíciós csapat megalakulása és benevezése utáni
nulladik feladata egységének és tettrekészségének demonstrálása. Ennek érdekében
készítsetek  magatokról  csoportképet  a  fentebb  említett  plakátok  egyike  előtt!  A
képen feltétlenül látsszon a TORTÚRA felirat!  A PAFFF örömmel látná, ha a csapat
mögött,  a  plakátra  festve,  a  felirat  mellett  a  Tor-túrák  szokásos  alapmalacos
emblémája is megjelenne. Az elkészült fotót küldjétek el a Tam-Tam Hírközpontnak
az  orangyal46@gmail.com címre.  A  fotók  beérkezésének  sorrendjét  figyelembe
vesszük az expedíciós csoportok további  felkészítése során.  (Figyelem! A plakátok
csak viszonylag rövid ideig lesznek kint az utcákon, így hát jó lesz igyekeznetek!)

Készüljetek  életetek  legnagyobb  szabású  expedíciójára,  ahol  felmérhetetlen
mennyiségű egzotikus növénnyel, állattal és szívatóbiztossal fogtok találkozni! Már
most  kezdhetitek  gyakorolni  az  álomkór,  a  beri-beri,  a  mocsárláz,  a  lepontozás,  a
dzsungelenkefalitisz és egyéb egzotikus betegségek elleni védőitalok alkalmazását...

(Varacskos) malacra fel! Vár rátok AFRIKA!

a Pánafrikai FelFedezők FőFelügyelősége (PAFFFF) és a Tam-Tam Hírközpont

mailto:orangyal46@gmail.com
mailto:orangyal46@gmail.com

