
Stalkerek!

Véget ért az üzemszünet, ideje reaktiválni a 
reaktorokat!  Tegyetek  ti  is  így,  és 
reaktiváljátok tor-túrázó csapatotokat! (Aki a 
Tor-túra 2020 márciusi lefújásakor még meg 
sem  született,  az  alakítson  tor-túrázó 
csapatot!) Szervezzetek speciális anyagokat 
gyűjtő,  elszánt  és  edzett  Stalker-
kommandót,  aztán  október  9-én  irány  a 
Zóna!  Kommandótokkal  nevezzetek  be  az
53. avagy Reak-Tor-túrára, és lássatok neki a
Kommandós Mutációs kísérleteknek, azaz a
Kom-mutálásnak!

Nektek  ugyanis  nem  méz-alapanyagot  kell
begyűjtenetek,  mint  a  méheknek,  hanem  egy

sokkal  veszélyesebb,  ám sokoldalúbban felhasználható anyagot:  uránt...  A
Zónát bejáró önkénteseink megfigyelései és mérései szerint ugyanis a terep
tele  van  elhagyott  nukleáris  reaktorokkal,  amelyeknél  (a  csapat  részéről
mutatott elegendő aktivitás és persze a megfelelő elővigyázatossági, valamint
titoktartási szabályok betartása mellett) Stalker-csapatotok bőven szüretelhet
aktív  uránpasztillákat  vagy  uránrudakat.  No  meg  minden  más  frincet  és
francot (a teli Üreskétől az életelixíren át ufócsecsemőig), amik a vonatkozó
könyvek  és  filmek  egybehangzó  tanusága  szerint  egymás  hegyén-hátán
hevernek a világ különböző elhagyott Zónáiban...

Nem kell  persze  egyből  összeesküvés-elméletekre,  az  urán  katonai  vagy
terrorista  felhasználására  gondolni.  A  ti  célotok  sokkal  nemesebb,  ám
bonyolultabb:  egyszerű  és  jámbor  háziÁllatkáitokból  speciális
szupertulajdonságokkal rendelkező Bestiákat kell kitenyészteni. Erre pedig mi
sem alkalmasabb, mint a begyűjtött sugárzó anyag által kiváltott, jól célzott és
jól adagolt mutáció...

Feladatotok  tehát  kettős:  a  Zónát  bejárva,  és  minél  több  elhagyott
reaktort  felkeresve  uránt  gyűjteni,  illetve  ennek  felhasználásával
Állatkáitok fejlődését  a csigalassú evolúciót  meghaladó tempóban az
ideális Bestiák irányába mutálni (aki Állatkát mond, mondjon Bestiát is...).

Az Uránbegyűjtés és a Kom-mutálás pontos szabályait a Nagy Uránvadászat
előtti  napon  írásban  kapjátok  meg.  A  Vadászat  reggelén,  a  csapat
felaktiválásakor  juttok  hozzá  a  speciálisan  mutációérzékeny  jámbor
Állatkákhoz. 



Viszont már jó előre készülhettek a Nagy Kalandra! Igen nagy mennyiségű
urán  szerezhető  be  már  előzetesen,  az  Elődúsító  Centrifugák
működtetésével.  Az  Elődúsítás műveletét  (amellyel  analóg  akciók
végrehajtását − lánykori nevükön az Előfeladatokat − az utóbbi Tor-túrákon a
csapatok jó része sajnos hanyagolta) most nyomatékosan a figyelmetekbe
ajánljuk:  az  Elődúsító  Centrifugálásért  kapott  urán  nélkül  sokkal  kisebb
esélyetek lesz a megfelelő mennyiségű és irányú mutáció létrehozására. A
jelentkező  kommandók  hamarosan  megkapják  az  Elődúsító  Centrifugák
pontos műszaki leírását.  Az elődúsítás eredményeit  nagyrészt az Zónában
kell  bemutatni,  de  lesznek  a  nagyváros  szürke  Zónáiban  végrehajtandó
előzetes feladatok is.

Várjuk  tehát  a  Stalker-kommandók  előzetes  jelentkezését az
orangyal53@gmail.com címen.  Kérjük  megadni  a  kommandó  nevét,
hozzávetőleges  létszámát,  két  vezetőjének  nevét,  email-címét  és
telefonszámát.  Az  adatokat  a  GDPR  szabályainál  sokkal  titkosabban,  az
Atomtitkok  őrzési  szabályainak  megfelelően  kezeljük  (erre  a  célra  már
beszereztünk egy "Atomtitkok" feliratú papírdossziét).

A jelentkezett kommandók természetesen csak akkor juthatnak be a Zónába,
ha  annak  területét  megfelelően  előkezeljük  és  (amennyire  lehet)
sugármentesítjük.  Ennek  költségeihez a  kommandóktól  hozzájárulást
kérünk. Részletek egy külön dokumentumban.

A kommandók  a  Nagy  Uránvadászat  szervezőitől  igényelhetnek  speciális,
Schrödinger félig élő és félig holt malacának művészi ábrázolását hordozó
sugárvédő pólót, női és férfi fazonban. Részletek a külön dokumentumban.

Buborékos védőitalt a  kommandó  túlzott  deaktiválásának  veszélye  miatt
ezúttal nem kínálunk. Ilyesmiről mindenki maga gondoskodhat.

Zónára, uránra és malacra fel!

A kommandósok akcióit koordináló
Re-Aktivátor
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