Alleycat Tajemnica pruszkowskiego sabotaŜysty
Pruszków, 28.03.2009

Instrukcja jak czytać karteczki: Słowa pisane WIELKIMI LITERAMI wskazują (czasami nie wprost) na miejsce w
które naleŜy się udać.
W przypadku gdy na danym punkcie nie będzie karteczek moŜna je odebrać na miejscu mety czyli: KOMORÓW PLAC NA ROGU ULIC ZDZISŁAWA I TADEUSZA. Podsumowując - jak na punkcie nie ma karteczki - jedziesz na
miejsce mety po karteczkę. Kwestie formalne: Nie trzeba wchodzić w "dziwne miejsca", kartki są na wierzchu.
Nagrody: 1 miejsce - małe lampki, 2 miejsce - pompka, 3 miejsce zestaw łatek. Kryterium zwycięstwa od
najwaŜniejszego do najmniej waŜnego: 1) Ilość kartek 2) Czas przyjazdu
Wprowadzenie:
Istnieje Agencja do zadań specjalnych "Alojzy & Syn". Niestety wewnątrz tej organizacji nie dzieje się najlepiej. Wśród
członków jest sabotaŜysta. Sprawa jest jasna - sabotaŜystą nie jest ani szef tej organizacji Alojzy P. ani Andrzej P. czyli
ja. Musieliśmy zlecić zadanie wykrycia sabotaŜysty komuś spoza organizacji, gdyŜ uznaliśmy Ŝe najlepiej Ŝeby nikt
spoza rodziny nie wiedział o naszej potajemnej akcji. Całe szczęście pojawiłeś się Ty - osoba której moŜemy w 100%
zaufać.
Oto krótka charakterystyka członków naszej organizacji.
- Alojzy P. - szef szefów. NajwaŜniejsza osoba naszej organizacji. Niestety ostatnio został niesłusznie oskarŜony o
zbrodnię. Jest ścigany i musi się ukrywać.
- Łukasz "Szprycha" K. - Zainteresowania: Materiały wybuchowe. Cygara, nie lubi palić papierosów i fajek.
- Adrian "Rama" L. - Szpieg-specjalista. To on załatwia nam elektroniczne gadŜety słuŜące do podsłuchów, inwigilacji,
etc. Lubi pić Coca-Colę.
- Konstanty "Korba" A. - specjalizuje się w handlu z rosyjskimi pośrednikami. Nosi okulary +0,5.
- Andrzej "Wielotryb" P. - czyli ja, syn Alojzego P., zajmuję się w organizacji nadzorem poszczególnych agentów,
niestety szef wykorzystuje mnie jako chłopaczka na posyłki, no cóŜ... takie czasy. W przeciwieństwie do innych, ja
interesuję się jazdą na rowerze. Dlatego właśnie postanowiłem poprosić ciebie o pomoc - członka grupy alleypiast!
Twoim zadaniem jest:
1) Dowiedzieć się kto jest sabotaŜystą
2) Wykonać zadania które pojawią się w trakcie działań operacyjnych na mieście.
Niestety wszyscy jesteśmy podsłuchiwani, tutaj nie mogę przekazać Ci więcej szczegółów. Musisz udać się na
spotkanie z moim ojcem Alojzym P. który będzie na Ciebie czekał w umówionym miejscu w: DROGA POLNA
ŁĄCZĄCA PRUSZKÓW Z PARZNIEWEM. Droga biegnie wzdłuŜ jednostki wojskowej. Spiesz się, bo jak będzie tam
za długo czekał to złapią go Ŝandarmi.

-1Niestety Alojzy P. został niesłusznie oskarŜony o zabójstwo, całe szczęście mamy znajomych lekarzy którzy stwierdzili
jego niepoczytalność. Na mieście mówią Ŝe zamknęli go w TWORKACH. Podobno dniami i wieczorami chodzi na
spacer nad Utratę... Po prostu lubi się wsłuchiwać w SZUM WODY... Musisz znaleźć ODPOWIEDNIE MIEJSCE w
którym moŜe się znajdować. Dziwny człowiek nieprawdaŜ? Ale kto go tam zrozumie... MoŜe rzeczywiście jest świrem.
Podpowiedź: TAMA NA UTRACIE

-2Znalazłeś wiadomość:
- "Witaj. Tu Alojzy P. Niestety nie mogłem Ci wręczyć tej informacji osobiście. Powiem krótko. Dziś w godzinach
wieczornych z Komorowa do Pruszkowa ma przejechać tajny pociąg słuŜbowy w którym znajduje się coś waŜnego,
niestety narazie nie mogę Ci powiedzieć co to jest, ale wiedz jedno. To jest sprawa wagi światowej. Jak juŜ wiesz w
naszej organizacji znajduje się sabotaŜysta. Podomno zamierza (lub juŜ to zrobił) dokonać rozbiórki fragmentu torów w
okolicy SKRZYśOWANIA ulic śWIROWEJ i KOLEJOWEJ w KOMOROWIE. Pojedź tam, dokonaj oględzin tamtych
torów, moŜe znajdziesz jeszcze jakieś ślady sabotaŜu... Musimy dowiedzieć się kto to zrobił!!".
-3No tak. SabotaŜysta przeciął tory palnikiem acetylo-tlenowym. Trudna sprawa. Będziesz musiał skompletować
odpowiednie narzędzia, oraz brakujący kawałek torów. Rozejrzyj się, moŜe sprawca pozostawił po sobie jakieś ślady.
Po szyny udaj się na ZŁOMOWISKO Pruszków ul. Waryńskiego. Rozejrzyj się, moŜe mają teŜ spawarkę.

-4Wczoraj w nocy był tu taki jeden i przywiózł 2 kawałki szyn... Dziwny typ. Wyglądał mi na szpiega. Szyny się
skończyły... A spawarek nie mamy... moŜe spróbuj w ZNTK. Chłopaki z tamtejszych zakładów czasem coś montują!
Oto co usłyszałeś od kierownika złomowiska. OdjeŜdŜając od niego ledwo usłyszałeś słowa... Ultramaryna... CóŜ to
moŜe oznaczać?!
Udaj się po spawarkę i szyny DO ZNTK (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego) w Pruszkowie. BRAMA
WSCHODNIA ZNTK (ta kolejowa)! Udaj się teŜ do fabryki ultramaryny "Sommer i Nower" na SKRZYśOWANIE
ulic KOMOROWSKIEJ i CERAMICZNEJ w Pruszkowie... MoŜe tam dowiesz się czegoś nowego w sprawie
sabotaŜysty albo w sprawie dzisiejszego tajnego pociągu.
-5Tak się składa Ŝe mamy dwie - jeszcze świeŜe szyny. Wczoraj przywieźli je nam ze złomowiska na Waryńskiego. Ale
spawarki Ci nie damy. Mamy pilną robotę którą musimy skończyć jeszcze dziś, a wysadziło nam korki. Ale jeśli
przywieziesz nam odpowiedni bezpiecznik to szybko skończymy swoją robotę i wtedy damy Ci spawarkę. Bezpiecznik
powinni mieć w ELEKTROCIEPŁOWNI PRUSZKÓW I w Pruszkowie. [Szukaj w pobliŜu elektrociepłowni, być moŜe
(nie ma gwarancji) w dolinie rzeki].

-6EC PRUSZKÓW.
Znajdujesz bezpiecznik. Oddajesz go kurierowi który narychmiast zawozi go pracownikom ZNTK i przywozi w zamian
spawarkę.

-7Fabryka ultramaryny:
Witaj, Jestem tajnym współpracownikiem organizacji i nazywam się Robert "Kierownica" S. Tajny pociąg który ma
jechać z Komorowa do Pruszkowa. To transport specjalnego gatunku węgla do elektrociepłowni. Dzięki temu rodzajowi
opału rozwiąŜą się największe problemy energetyczne świata. Nie moŜemy tego ujawniać światu gdyŜ to jest bardzo
cenny ładunek. A jeśli dostał by się w niepowołane ręce... Strach pomyśleć... Z uwagi na to Ŝe transport ten jest
utajniony, nastawniczy z nastawni nic o nim nie wiedzą. Dlatego musisz ich przekonać aby w odpowiednim momencie
wstrzymali ruch innych pociągów i poustawiali zwrotnice. Jak juŜ ich przekonasz to daj im ten rozkaz pisemny "S",
będą wiedzieli co z nim zrobić. Ale czekaj czekaj, nie mam ołówka Ŝeby go podpisać. Przynieś mi OŁÓWEK Z
FABRYKI OŁÓWKÓW to Ci go podpiszę... [Brama wjazdowa do fabryki ołówków, albo jakiś słup w pobliŜu.]
-8Ołówkowa. Znajdujesz ołówek. Zawozisz go "Kierownicy", a ten podpisuje Ci rozkaz pisemny "S" który bierze
nastawniczy. W nastawni przekonujesz wszystkich do podjęcia działań. Dzięki Tobie udało się dostarczyć specjalny
gatunek węgla do elektrociepłowni. MoŜesz teraz spokojnie POJECHAĆ NA miejsce mety, czyli KOMORÓW - PLAC
NA ROGU ULIC ZDZISŁAWA I TADEUSZA.

