1. etapa – obávaná Skaliska hrůzy (dopis ukrytý u polštáře)
Milí mladí dobrodruzi,
našli jste první dopis, takže máte bystré hlavičky a to je dobře, to se
nám bude při záchraně obra hodit. Rád vám vždy poradím, kudy se máte
vydat, ale zbytek, zbytek už bude na vás.
Jak můžete vidět na mapě, nejprve se musíme dostat přes obávaná
Skaliska hrůzy. V této nehostinné oblasti se ztratilo již mnoho horolezců.
Svahy jsou tu příkré, skály ostré a vítr tu fouká tak, že to zní, jak když se
na vás řítí parní vlak. Nezalekli jste se? Troufáte si?
Máte štěstí, že vás vede tak zkušený průvodce, jako jsem já. Znám tu
každou škvíru, každý kout. Jako jeden z mála také vím o zapomenutém
podzemním tunelu, který tu kdysi sloužil pro přepravu zboží. Uvnitř skály
je vybudována rychlodráha, stačí jen nasednout do vozíku a řídit se mými
pokyny.
Nejprve si to natrénujeme. Sedněte si na zem, jako byste seděli na
bobech (pokud je vás víc, tak si sedněte za sebe a rukama se chytněte pasu
kamaráda před vámi).
Když řeknu sedět, zaujmete normální pozici.
Když řeknu doprava, všichni se nakloníte doprava. Zkuste si to.
Když řeknu doleva, všichni se nakloníte doleva. Nevypadněte nám ale
z vozíku.
Když řeknu zrychlit, tak se zakloníte dozadu. Ale nelehat!
Na pokyn zpomalit se předkloníte.
Místy je trať už rozviklaná a dost to drncá, tak se připravte i na pokyn
drncáme – v této situaci se náš vozík třepe, tak se třepejte a drncejte
s ním.
Zopakujte si to.
Jasné? Jasné! Tak nasedat, připravit a jedééééééééém!!!!
SEDĚT – DOPRAVA – SEDĚT – DOLEVA – SEDĚT – DOLEVA – ZRYCHLIT –
SEDĚT – ZPOMALIT – SEDĚT – ZRYCHLIT – SEDĚT – DRNCÁME – SEDĚT –
ZRYCHLIT – SEDĚT – DOPRAVA – SEDĚT – DRNCÁME – ZRYCHLIT –
DRNCÁME – ZPOMALIT
Bravo! Zvládli jsme se společně dostat skrz obávaná Skalika hrůzy,
dobrá práce! Příště nás čeká oblast tekutého písku.
Zdraví vás kamarád Francin
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