
Dokázal jsi to Stalkere !
Jsi na konci své pouti za hledáním Zlaté koule. Zvládl jsi všechny nástrahy Pásma, 
nezmizel jsi v rozsáhlých lánech Komářích mýtin, neztratil jsi se v Masomlejnku, 
nerozpustil v Ježibabím rosolu.

Podařilo se ti najít jak Černou kapku, věčnou Baterku, Skořepinu i zprávu ukrytou v 
Ježibabím rosolu.
A nyní na ní hledíš !
Celou svou pouť Pásmem jsi přemýšlel nad tím jak vlastně vypadá ?
Jak může být asi veliká ?
Budu si moci na ní na konci celé té dlouhé cesty sáhnout ?
A nevyfoukl jí jiný Stalker přede mnou ?

A nyní je před tebou v celé své kráse !
Na slunci se leskne, uvnitř hraje všemi možnými křivkami, čárami životů 
předchozích neúspěšných Stalkerů.
Ve tmě naopak svítí a její magičnost je tím ještě umocněná.

Hledíš na ní, dychtivě.
Hraješ si s ní v rukách a přemýšlíš, co že je vlastně to tvoje největší přání....
A nechápeš proč tě napadá zrovna tohle …

„Neumím mluvit, nenaučil jsem se mluvit, neumím přemýšlet, ti lumpi mi zabránili, 
abych se to naučil. Ale jestli je to opravdu tak. jestli jsi vševědoucí a všemohoucí 
poradíš si s tím sama. 
Podívej se do mé duše, tam najdeš všechno, určitě! 
Já mám duši, lidskou duši, a nikdy jsem ji neprodal! 
Vytáhni si odtud sama, co vlastně chci! 
Nechci přece nic zlého.
Proboha, proč si nemůžu nic vymyslet, proč mě napadá právě tohle? 
ŠTĚSTÍ PRO VŠECHNY, ZADARMO, A NIKDO AŤ NEODEJDE S 
PRÁZDNOU.“ 

My ti poradíme. Tvé jediné, interní a nejtoužebnější přání je zjistit, kde že je vlastně 
ten proklatej cíl?!
Pohleď na mapu v úkrytu Zlaté koule.
Cíl je na ní vyobrazen.
Je to Chata pod Vlčí Jámou !
Tam na tebe všichni čekají.
Jako důkaz, že jsi skutečně Zlatou kouli objevil, vezmi si jednu duhovou kuličku (tak 
aby byla do dvojice jedna), je to tvůj důkaz ukončení pouti Pásmem za Zlatou koulí.
Samotnou Zlatou kouli nechej prosím zde, ať i ostatní Stalkeři mohou mít radost z 
jejího nalezení.

Pásmo ti děkuje za návštěvu !!


