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Plats: Saranpaul, Sibiriska SSR
Invånarantal: 0 (för tillfället 558 partykåta
besökare)
Datum: December 31, 2070
Utomhustemperatur: -22℃
Blotter-styrka: 250 µg
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Ingångsvärden

Antal kameror: 2200+
Antal tigrar: 12+

Ni borde vetat att det var en
badoo idé att stänga av ögonkamerorna, men ni föll för frestelsen. Ni förrådde infosocialismen - all
information måste delas. Klasskamp är att
strömma 24/7. Marx vrider sig i sin grav. Några
röda hjältar bland er kanske behövde trugas,
eller föll för grupptrycket, men Nadusha och Pimox
ville så gärna poppa LSD. Och det är verkligen inte lätt
att få tag i kräm alls i SSSR, inte sedan folkkommunerna
på äkta demokratiskt vis enades om att kräm var kontrarevolutionärt … men det var nyår, ni var på ett superbomba
dreamcore-party med DJ Mooncake, i en utbombad ruinstad från
Uralkrigen. Där var en fucking neomad med en sitar, 17 yakutiska
eldkonstnärer, cirka 200 zesgos i displayväv-klänningar med allt
från svartvita WW2-reels till AI-genererade deepdream-visuals …
det var 2070s mest perfekta LSD-setting. Så ni dosade era ögonkameror, duckade undan Voyeurkos kameradrönare, och käkade
två blotters per skalle på hangarens toalett.

ɣ Att ni låste in era vinterkläder i säkerhetsskåpen så att ingen
full femtekolonnare skulle olla dem.
ɣ Att ni hackade era ögonkameror. Hälften av er är fortfarande
blinda på ett öga …
ɣ Att ni lämnade era flingor i ruinen de kallar sovsal.
ɣ Att ingen av er gått en virrkurs i tigerbrottning.
ɣ Att ni inte ens chingat någon på partyt än.

Vad ni inte insett är att typ halva festen tänkt som ni, och att
peeps redan är höga som K2 - skitsamma om de kommer bli
normhatade i folkkommunerna när de kommer hem. Ni vet inte
var Nadusha fick LSD:n ifrån, men den verkar ha delats ut till så
gott som alla på festen, och vara utblandad med något jenkem, att
döma av reaktionerna hos gänget från Magadan, som redan börjat
snedtrippa …

Vad gör ni?

Men det kan bli värre! Ni vet det inte ännu, men ryska infiltratörer
har tagit tillfället i akt att offa både DJ Mooncake och hundratals
sibiriska commiesquids. Innan ryssarna vamade iväg mot gränsen
på sina snöscootrar matade de DJ Mooncakes cyberförstärkta
amurtigrar med lite av Nadushas jenkem LSD, och öppnade gallret
till deras bur … Tigrarna, de sista av sin art, har nu blivit syra
inspirerade till att skapa en oförglömlig final åt sig själva på jorden.

Badoo

Saker ni kommer ångra inkluderar, men är inte begränsat till:
ɣ Att ni inte testade Nadushas jävla LSD innan ni poppade den.
ɣ Att ni tog två blotters var. Inom femton minuter/en kvart kommer ni vara på väg till 500 µgs psychedelic nightmare-land.
ɣ Att ni inte tog med er någon benzo att avbryta trippen med.

Den goda nyheten är att Voyeurko filmar allt som händer, och att
miljontals kamrater på Sibiriens virr strax kommer att logga in för
att avnjuta det tilltagande kaoset med en blandning av förfäran
och fascination. Detta innebär också att röda armén kommer att
hoppa i sina vektorjets och susa iväg för att rädda er.
Den dåliga nyheten är att ni är i Saranpaul, så det hade typ krävts
en Exospace-skyttel för att komma fram inom 45 minuter… det
råder mild snöstorm, 100+ partygoers håller på att snedtrippa
hårt på dålig psykedelika, och även resten kommer snart få panik,
och tigrarna är extremt aggro …

CUSTOM BOMBER
Vid bomba och badoo utfall i battles finns här en serie custom
bomber för avatarerna och admin att aptera vid lämpliga tillfällen.

ɣ Stampede: Du krockar med/trampar på någon annan olyck
salig partypeep. Hen försöker greppa dig i panik.
ɣ Nadusha & Pimox: De kommer bort i kaoset. De har koden till
er 4WD …
ɣ Blod Agogo: Du blir nedsmetad med blod från en debro som
blivit tigermat. När trippen börjar ökar detta svårigheten på
ditt stresslag med 2.
ɣ Blodvittring: En tiger vädrar ert mumsiga, lagom genmoddade
socialist-kött och börjar förfölja er …
ɣ Hoffman hälsar på: Kräver 3 bomber. Effekterna av LSD:et
väller över dig i förtid. Se “Acid Boogaloo” nedan.

Bomba
ɣ Vinterkläder: Du får chansen att loota någon annans electrouppvärmda ytterkläder, att ha ovanpå din TaiKawaii-playsuit
med 3D-projicerade röda stjärnor. De enda problemen med
detta är de moraliska. Är det problem för dig?
ɣ Vapen: Du får chansen att loota någon annans krom. Men han
använde den tidigare för att nöjesskjuta mot en ödegård, och
har två patroner kvar i maget …
ɣ Övrig eqip: Ni hittar ett medicinskåp, ett improviserat vapen,
en enda dos trippkillers, eller något annat praktiskt. Kartor
över Saranpaul, handböcker i tigerpsykologi och annat trivialt
kan ni givetvis redan ladda ned via era statssponsrade dermatroder.
ɣ Bättre väg ut: Kräver två bomber. Ni hittar en väg ut som inte
exponerar er för kyla/mördartigrar/panikslagna peeps i lika hög
grad som huvudingången.
ɣ DJ Mooncake: Kräver två bomber. Ni får chansen att rädda
DJ Mooncake. Detta är bra då hon sort of/kind of kan försöka
blidka tigrarna med sin lvl-2 edge #MataTigrar ... synd bara att
de snedtrippat på LSD. Lyckas ni rädda DJ Mooncake får ni +2
gainz i #Nätverka om ni överlever.

COMRADE CAMS
En möjlighet att få en fördel är att liveströmma ögonkamerorna
eller kameradrönarna hos andra peeps på festen. På så vis kan ni
försöka lokalisera tigrarna och andra faror innan de kommer nära
ert eget kromade skinn … Att strömma footage från någon som
precis blir tiger-gibbad kan dock ge ett stresslag.

ACID BOOGALOO
Sannolikheten är låg att ni hinner ta er till någon auto innan LSDn
kickar in. Kanske kan ni gömma er bland Saranpauls ruiner, men
det är en suboptimal idé eftersom tigrarna har bra luktsinne, och
några av dem roamar stans periferi. Trippen kommer att välla
över er vare sig ni vill eller ej. Dags att rulla stresslag med #Hardcore mot 24! Ni får nu +4 på slag för att titta/lyssna på fina saker
och skåda djupt i ert inre, men det är klen tröst när ultra intryck
av kaos och panik och ett snöklätt ödelandskap är allt som omger
er. Beroende på hur stresslaget går får admin avgöra hur er tripp
artar sig, men oddsen är att den går jävligt snett.

Amokade Amurtigrar

Tigrarna är förstärkta med cyber (#Aggro+3, #Kromad+3)
och extremt hungriga. Vattnet DJ Mooncake låtit dem dricka i
Saranpaul är i själva verket kontaminerat av gamla kemikalier,
så de var på god väg mot cyberpsykos redan innan de matades
med jenkem LSD. De har all anledning att vara sura. Det skulle
du också vara om du var extinct in the wild.
Attribut: #Primal 14, #Flex 10, #Sync 8, #Hardcore 14,
#Cortex 7, #Tech 0, #Systemet 5, #Karisma 5, #Avantgarde 0,
#Instinkt 10
Edges: #Döda 2, #HataMänskligheten 3, #JagaPartyPeeps 3,
#OrsakaPanik 3, #Smyga 2
Triqs: Pounce, peeps som attackeras av tigrarna tappar 10
init istället för 5. Apex predator, om tigern anfaller en motståndare som har init 0 gör de +1T10 i skada. Amokad, Första gången tigern tar skada varje strid har den +1 temporärt
skydd för att den bryr sig så lite.
Anfall: Bett och klor, skadeverkan 4T10, anfall 18,
#Messy+1, #Seigo
#Avståndsförsvar: 9, #Närstridsförsvar: 14, #Initiativ: 11,
#Adrenalin: 14
#Sens: 22
Skydd: Övrig eqip: -

UPPLÖSNING
Det bästa sättet att komma undan är förmodligen att hacka en
bil, eller använda er egen om Nadusha och Pimox inte kommit
bort. Men vid det laget kommer ni inte vara i ett tillstånd där ni
hade fått framföra fordon i civiliserade samhällen, och fordonsAIn lystrar inte till order från peeps som är höga … Vill admin nu
ha ännu mer psykedelikafiltrerad action kan de ryska terroristerna alltid återvända för att avsluta sitt jobb. Alternativt kan ni
stappla ut i vildmarken, förhoppningsvis med ordentliga kläder,
och hoppas att röda armén plockar upp er.
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