
Mint  tudjuk,  a  nemzetközi  helyzet  fokozódik.  Korábban a Tor-túrákon
ember a malacnak volt farkasa, ma már ember az embernek, csapat a
csapatnak,  sőt  – mint  a  mellékelt  ábra  mutatja  – malac  a malacnak
farkasa. Mindenki harcol mindenkivel, minden állomáson, megállóhelyen
és kilométerkőnél, minden téren, minden időben és minden műfajban.

Ebből a globális tendenciából a Tor-túra sem maradhat ki. Ezért a most
következő 51. Tor-túra kifejezetten harcos, sőt Harcos Tor-túra lesz. És
mint  megtanultuk,  win-win  szituációk  csak  a  mesékben  és  a  jámbor
polgári álmokban léteznek, a valóságot a zéró összegű játszmák uralják.

Következik tehát az

A totális harcra április 13-án szombaton kerül sor, a vérrel áztatott és
csonthalmokkal borított  erdő összes tisztásán és piszkosán, fatönkjén
és faágán, útkereszteződésében és patakhídján, úton és útfélen, réten,
mezőn és árokparton, padon és asztalon, tűzrakó- és víznyerőhelyen,
völgyvidéken és hegygerincen, földön, vízen, levegőben és akár a föld
alatt  is.  Harcba  kell  vetnetek  csapatotok  összes  erejét,  ügyességét,
tapasztalatát,  eszét  és furfangját,  no meg minden mást  is,  ami  most
nem jut eszünkbe (de nektek remélhetőleg igen).

Mindenki ellenfél! Ezért mindenkinek mindenkivel meg kell küzdenie: aki
szembe  jön  (esetleg  oldalról  érkezik),  az  nem  lehet  barát,  csak
potenciális ellenfél, csapat a harci árok túlsó oldalán!

A harc  már  a  nevezéskor  megkezdődik!  A harcban  részt  vevő  felek
száma korlátozott, ezért kérjük, hogy ha egy (3–15 fős) Harcos Csapat
be akar nevezni az eget-földet rengető viadalra, mielőbb tegye ezt meg!

Előzetes nevezés az 51orangyal kukac gmail pont com címre küldött
levélben,  már március 13-tól  kezdve!  (A szokásos békés,  orangyal51
fedőnevű,  a  csapatokat  jó  szívvel  és  jó  szóval  segítő  koordinátor
elvérzett  a  szervezést  megelőző  csatákban,  neki  tehát  ne  küldjetek
levelet!) A Harcálláspont által elfogadott, benevezett csapatok ezután a
weblapon  később  megadott  időpontokban  fizethetik  be  a  Vérdíjat,
rendelhetik  meg  a  szörnyű  malacviadallal  díszített  Harci  Pólót  és  a
Harcigáz-buborékokkal  telített  Haditalokat,  majd  hamarosan
megkezdhetik  a  tapogatózó  Előcsatározásokat.  A  harcolni  vágyó
csapatok nevezése április 4-én csütörtökön mindenképpen lezárul, de
ha a Harci Kedv elég magasra csap, és sok Harcos Csapat jelentkezik,
akkor akár korábban is.

További részletek a wérlapon: www.tortura.hu

Harcra fel! Dezsőnek meg kell halnia!

Az 51. avagy Zéró összegű Harci Szívatóbiztosság


