


Lyhyt perehdytys vuoden 2018 tapahtumaan

20 elokuuta 2018, kova aurinkomyrsky iski yllättäen maahan. Hiukkaspilvi  tuhosi  vuorokauden
aikana kansainvälisen avaruusaseman ja useita satelliitteja, pudotti kymmeniä lentokoneita ja poltti
suuren osan maanpäällisistä sähkölinjoista. Hetkessä enemmistö maapallon asukkaista olivat ilman
sähköä  ja  viestintämahdollisuuksia.  Peloissaan  he  kokoontuivat  komeiden  revontulien  alle,
rukoilemaan, ryöstämään ja tappamaan.

Merkittävin  tapahtuma  koettiin  kuitenkin  Suomen  ja  Venäjän  rajalla.  Kello  23.13  paikallista
aikaa, 63 minuttia aurinkomyrskyn alusta, näkymätön energiakenttä muodostui Suomen ja Venäjän
etelärajalla. Puolipallonmuotoisen vaikutusalueen keskipiste sijaitsi Vaalimaassa ja sen säde oli 96,3
km. Vaikutusalue ulottui Loviisasta Pietarin lähiöihin asti ja Imatralta Suomenlahden ylitse.

Suomen ja Venäjän puolustusvoimat reagoivat paniikissa, molemmat siinä uskossa että kyseessä
oli  yllätyshyökkäys  omaa  maata  kohtaan.  Havaitessaan  mobilisaation,  NATO-voimat  Virossa  ja
Latviassa valmistautuivat kohtamaan Venäjän joukot. Yhden päivän sota vaati lopulta suhteellisen
vähän uhreja ja suurin osa niistä menetettiin yrityksissä tunkeutua vaikutusalueelle.

Aurinkomyrskyn  laannuttua  tapahtumien  erikoisuus  alkoi  vähitellen  selventyä.  Vaikutusalue
osoittautui,  toistaiseksi,  pysyväksi  ilmiöksi.  Ensimmäisinä  päivinä  alueelta  astui  ulos  yksittäisiä
selviytyjiä. Kaiken kaikkiaan pari-kymmentä tuhatta rajan molemmin puolin. Heidän uskomattomat
tarinat saivat levitystä lähinnä radiossa, muiden medioiden elpyessä vasta kuukausia myöhemmin.

Kolme kuukautta aurinkomyrskyn jälkeen, suurin osa YK:n jäsenmaista (Suomi ja Yhdysvallat
mukaanlukien)  äänestivät  Kansainvälisen  tieteellisen  instituutin-muodostamisesta.  Instituutin
tehtävänä on tutkia vaikutusaluetta Suomen valta-alueelta käsin.

Venäjä jätti itsensä tämän kansainvälisen yhteistyön ulkopuolelle, muodastaen oman Tieteellisen
edistämisen viraston hoitamaan samaa tehtävää. Venäjän ja länsimaiden välillä käydään nyt uutta
kylmää sotaa ja kilpavarustelua vaikutusalueen tieteellisistä löydöistä. 

Instituutin ensimmäinen päätös oli kieltää vaikutusalueella liikkumisen kaikilta paitsi sen omilta
työntekijöiltä.  Lisäksi  instituutti  ja  Suomen  puolustusvoimat  julistivat  ympäröivien  alueiden
poikkeuslait  toistaiseksi  voimassa  oleviksi.  Kaupankäynti  vaikutusalueelta  peräisin  olevien
artefaktien kanssa kiellettiin myös hyvin nopeasti. Instituutin astuttua valtaan on kaikki uusi tieto
vaikutusalueesta pidetty pimennossa.

Instituutin kovasta sensuurista huolimatta, on tänä päivänä (vuonna 2023) yleisesti tiedossa että
vaikutusalueella fysiikan lait eivät päde ja että alueelta on löydetty monia uskomattomia artefakteja.
Useat tietovuodot ovat myös paljastaneet että vuoden 2018 hiukkaspilvi ei ollut peräisin meidän
omasta auringosta, vaan Joutsenen tähdistössä sijaitsevan Deneb-tähden lähistöltä.

Niin  kutsutut  Stalkerit  uhmaavat  kuitenkin  säännöllisesti  instituutin  kieltoja  ja  vaarantavat
henkensä tunkeutumalla vaikutusalueelle etsimään artefakteja. Näitä he sitten myyvät kukoistavalla
mustalla pörssillä, jos he pääsevät elossa takaisin. Huhut kertovat että Stalkereiden lapset kokevat
samanlaisia muutoksia kuin vaikutusalueen alkuperäiset selviyityjät (jotka ovat kaikki instituutin
huostassa). Pelottavimmat huhut väittävät että vaikutusalue kasvaa vähitellen vuosi vuodelta.

Lopuksi: Vain tiedemiehet käyttävät nimitystä  vaikutusalue. Suuren yleisön keskuudessa se on
aina ollut vyöhyke.

Pelaajien hahmot ovat juuri näitä Stalkereita, jotka henkensä uhalla hiipivät vyöhykkeelle
etsimään kiellettyä tietoa ja artefakteja. Uskallatko sinä ottaa askeleen kohti tuntematonta?
Uskallatko sinä astua vyöhykkeelle?


