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Dear Mr.Ransome,

Tak jste se se mnou prošel do skautské základny a dnes vám provedu dál ledovou
krajinou a velekluzkým povrchem až k zamrzlému jezeru se spoustou bruslících tuleňů, tedy
k přehradě v Riu - v Jablonci nad Nisou.
To ale popojedeme vlakem, pokud to zvládneme na tom ledě ustát. Víte, v Zamrzlé lodi
kapitána Flinta je pořád plno sněhu a ledu, ale pořád se V + A do sněhu boří, sjíždí po něm na
sáních za mohutného rozvíření, padají na něj. A kloužou se a bruslí jen na ledě, pod kterým
voda, ať už jezírko nebo jezero. Kromě tedy kluzké římsy s ledním medvědem. No, my
budeme zachraňovat jen svoje kosti.
Tak na cestu. Kousek od domu po rovince kolem školky, ale i ta ledová.

Ještě že děti na vánočních prázdninách. No vlastně – tady od rohu školkovského plotu,
pozor, bude to klesat. Je před námi svah mezi paneláky, kde děti různého věku jezdí na
bobech, sáních i lyžích.
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Vezmeme to zkratkou přes louku, ale skoro v podřepu pro jistotu, rozdupané a zmrzlé
ledové pole (2532) a nepomůžeme si ani na úzké cestě k vlaku vzápětí.
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Snad pomůže, že támhle před námi je kaplička svaté Anny.

Tak, teď to bude chvíli po rovině, tohle je naše řeka Kamenice.
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A rychle koukněte na viadukt: takovým vlakem za chvíli pojedeme. Dost jiný od těch,
co jím jezdily Vlaštovky. A navíc míří do hor – do Harrachova, My počkáme na protisměr. A
ta řeka – žádné plachty neuvidíte ani v létě, kolem Tanvaldu mají problém i pramice. Její
jméno naprosto odpovídá. Ale když taje sníh na horách, to bouří. Nebo při deštivém létu. A
tady ten splav by pak nepřešla ani Titty s Rogerem na průzkumné výpravě. A malý mostek
široko daleko není.

Ale to už sedíme ve vlaku – a zase vysoko. Smržovský viadukt, tou silničkou dole
jezdím autem, ale v zimě nedávám řetězy, jako pan doktor. A když se podíváte do dálky, tak
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to je Tanvald, kde jsme byli včera. Vidíte ty paneláky? I ten náš? Dick měl závrať, ale ten
seděl v jiné pozici.
No a jsme z vlaku venku, holuba nepošleme, SMS už letěla na přehradu. Město
bižuterie a zase nahoru a dolů. Po schodech dolů, 6x a kousek se vám objeví další a další
schody.

Kousek do centra a zase nahoru ulicí od knihovny (obrázek vpravo), kde pro mne
ochotně pátrali a vypátrali
TARS a já brzo držela v ruce vaše knihy díky laskavé
knihovnici paní Winifred a později i Signals a Mixed Moss i své jmenování člena posádky.
Udělali jsme jen mírné převýšení a zase dolů, krátká rovinka
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a za ní vidíte možná mírný sklon – ano k zamrzlému jezeru, tedy místní přehradě.
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Vidíte ty tuleně? Brusle nemáme, ale nevadí – pojďte, tady jsme v létě veslovali na lodi

na druhou stranu, my to tam teď proklouzáme. Paráda!
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A pak si sedneme do teplé, vyhřáté kajuty, no, bude to chatička na zahrádce, ale také
útulná, vy si zapálíte dýmku, za okno možná přijde nakouknout kočka, a poslouchat budu já
vás. O příbězích dětí na jezeře či norfolkských řekách.
Thanks a lot. Thank you so much. Are there by chance some more books you had
written to be discovered? Hidden in a box in a brown sandy hole which needed an earthquake
to be shown, or locked in another box under a biggish flat stone?
Ať žijí V+ A! Swallows and Amazons for ever!
Vaše celoživotní čtenářka a proživatelka
Eva alias Mikina či babí

Omlouvám se autorce i čtenářům, že se druhá část dopisu AR dostává „do světa“ se
zpožděním. Článek už byl (až na drobné „kosmetické“ úpravy) hotový a uložený v počítači.
Při vymýšlení a realizaci dalších témat jsem na něj trochu pozapomněl – zdržení tedy padá na
mou hlavu.
Protože jsme z různých koutů republiky, stálo by za úvahu, kdybyste své okolí a jeho
„dobrudružný“ potenciál představili ostatním čtenářům.
Čfk
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