
Milí spolubojovníci,

jsem velice zarmoucen tím, co se stalo, bohužel jsem smrti 
naší kolegyně ani vašemu únosu nemohl nijak zabránit.
Máte ale štěstí v neštěstí  jako povstalecké spojce se mi–  
podařilo  zabránit  tomu,  aby  vám  byly  spoutané  ruce  – 
bohužel řetěz, který vás poutá k sobě, odemknout neumím.
Mohu vám ale dát tyto informace: Jak již asi tušíte, byli 
jste zavlečeni do nitra Hvězdy smrti. Pokud byste se ale 
chtěli sami dostat ven, neměli byste téměř šanci  východ je–  
zamčený, hlídaný strážemi- útěk přichází v úvahu jen ve 
chvíli, kdy se zrovna střídají, což momentálně nelze říci, 
kdy nastane.
Proto  je  naprosto  nezbytné,  abyste  se  mě  pokusili 
kontaktovat,  naleznete  mě  na  konci  dlouhé  chodby,  jejíž 
vchod naleznete poblíž východu z Hvězdy smrti.
Cestu ke mně vám napoví zelená svíčka.

Je tu velmi nebezpečno  potulují se zde hlídky Impéria a s–  
těmi  není  radno  přijít  do  kontaktu.  Svítí  si  mléčným 
elektrickým světlem, mohou mít meče nebo pušky a oděni jsou 
v bílé uniformě s emblémem Impéria. Vyhýbejte se jim! Pokud 
byste byli chyceni, mohlo by to zcela zhatit nejen váš útěk, 
ale celý povstalecký plán.

To bohužel není vše  za určitých okolností se musíte mít na–  
pozoru i před těmi, o kterých jste si mysleli, že jsou vašimi 
spojenci: ideologie Impéria je velice nebezpečná a dokáže se 
mezi lidmi i jinými bytostmi šířit jako vir, jako zákeřná 
nemoc. Možná již i někdo z vás je jí nakažen  a sám to ani–  
neví, takže se chová jako ostatní povstalci a nikdo na něm 
nic nepozná. Ale roznáší nákazu dál...

Hodně štěstí, doufám, že se brzy shledáme a najdeme opět 
ztracenou svobodu,
Přítel



Podívejte  se  do  složky  k  tomuto  dopisu  –  najdete  dvě  obálky,  pro 
každého z vás jednu. Každý si jednu vezměte – nesmíte její obsah nikomu 
ukazovat,  ani  druhému  z  dvojice.  Podívejte  se  (každý  zvlášť)  dovnitř. 
Nachází se tam tři typy lístků: červené kapky, modré kapky a zelené štíty.  
Pokud v obálce máte ještě lístek s velkým černým písmenem N, znamená 
to, že jste nakažení ideologií Impéria – ale neříkejte své dvojici o tom (ani 
že nejste nakažení). Svojí obálku si vezměte k sobě a pečlivě ji opatrujte.
Budete  se  pohybovat  podzemím  a  můžete  kromě  strážců  (kterým  se 
vyhýbejte!)  potkat  i  ostatní  zajaté  dvojice.  Není  ale  dobré  s  nimi 
komunikovat – nevíte nikdy,  zda již  nejsou nakažení,  nebo snad jiným 
způsobem zlákaní  na stranu Impéria.  Pokud se  s  nimi  budete míjet  v 
chodbě  (půjdete  proti  sobě),  tak  si  musíte  vyměnit  lísteček  z  obálky. 
Každý z vás si mění s jedním člověkem z protější dvojice (každý s jiným). 
Kartičky  posíláte  SOUČASNĚ  –  tj.  na  to,  co  vám  poslal  ten  druhý,  se 
podíváte až potom, co sami pošlete lístek.
Pokud  jste  nakažení,  můžete  poslat  lístek  s  červenou  kapkou,  což 
symbolizuje  nakažení.  Pokud  jste  zdraví,  máte  dvě  možnosti  –  poslat 
modrou kapku, nebo zelený štít. Pokud pošleš druhému modrou kapku a 
přijde ti červená, znamená to, že jsi se také nakazil a při dalších setkáních 
budeš také ideologii šířit (posílat červené kapky). Pokud ti přijde červená 
kapka,  ale  ty  jsi  poslal  štít,  znamená  to,  že  jsi  se  nenakazil  –  štít  tě 
ochránil.  Pokud si  vzájemně vyměníte  štíty  nebo modré kapky,  nic  se 
neděje.
Ať jsi nakažený, nebo ne, postupuješ dál úplně stejně a hledáš spojku – 
než  se  zákeřný  vir  po  těle  rozšíří  a  ovládne  mysl,  chvíli  to  trvá. 
Nezapomeň, že o svém „nakažení“ vlastně nevíš...
Ještě jednou – za žádných okolností  nesmíš nikomu jinému ukázat své 
kartičky, nebo kartičku, která ti právě přišla.
Je zakázáno se úmyslně vyhýbat setkání s jinými dvojicemi způsobem, že 
když je spatříš, otočíš se v chodbě a vydáš se opačným směrem. Když už 
chodbou jdeš, tak v cestě pokračuj. Před strážci samozřejmě můžeš utíkat 
jak je libo.
Vezmi si to tak, jako kdybys o možnosti nakažení ideologií vůbec netušil – 
šíří se mezi vámi a žije vlastním životem...



Organizační záležitosti

Jste v Josefovském podzemí, v jeho dobře prozkoumané části, kde 
se nelze ztratit – není tak rozsáhlé, jak by se vám možná mohlo 
zdát, až tu budete chodit. Nedobývejte se za zavřené dveře nebo 
jinak přehrazené chodby – všude, kde lze volně projít, se ztratit 
nikam nejde.
Máte  zde  svíčku,  kterou  si  budete  svítit  a  krabičku  se  sirkami, 
které můžete použít, pokud by vám svíčka zhasla.
Pro nalezení spojky nebo východu není nutné lézt do malinkých 
chodeb  –  obecně  větší  chodby  tvoří  několik  okruhů  kolem 
podzemí a když se jich chytnete, najdete cestu rychleji.
Dávejte si pozor na hlavu, někde mohou být nižší stropy, a někde 
na nohy – v některých chodbách je na podlaze úzký kanálek, tak 
pozor, ať do něj nezapadnete.
Všechno, co tu je (dopisy, svíčka, sirky, šátky...) vezměte s sebou.
Pokud byste měli nějaký vážný problém, řekněte organizátorům 
(strážcům či spojce).

Ještě jednou raději  připomínáme – nebojte se,  není se tu kam 
ztratit. Budeme tu pravidelně obcházet.


