
Pokud se vrátíte ke značce, jistě vás zaujme tvar křižovatky. Pokračujte dál, ale doporučená rychlost vašeho postupu 
nechť je menší, neboť je potřeba dávat pozor. Tunel, kterým máte pokračovat, byste tak mohli snadno minout, 
zvláště pokud je mlha a z davů závodníků se tvoří na cestě kolona. Tento tunel je potřeba projít a za ním je na místě 
dbát obezřetnosti na padající kamení, zvláště za mokra. Napojíte se na rovnou cestu, na níž je možné dosáhnout 
nejvyšší povolené rychlosti. Vesnice, do které dojdete, se nejmenuje Klokočí, ale má jiný název. Nachází se v ní 
opravna obuvi, u níž to pěkně klouže, hlavně při náledí. O kousek dál se nachází zastávka autobusu, tak se tam 
zastavte. Čeká vás tam náročná práce, naučit se poskytovat první pomoc. Nedaleko vyvěšené označení názvu ulice 
pro vás představuje zase jiné nebezpečí. Je špatně upevněné, mohlo by vám spadnout na hlavu. Následující 
křižovatka vypadá skoro tak, jako by tam měla začínat dálnice. Ale nezačíná. Pokud nevíte, kudy se z ní vydat, 
zavolejte na náš telefon, a pokud se nedovoláte, uchylte se do blízké restaurace, my vám časem zavoláme zpátky. 
Poradíme vám, z které strany křižovatky si přečíst tu složitější návěst před křižovatkou, správný směr vám napoví její 
třetí řádek. Po silnici ale nechoďte, nesmí se to a mohla by vás lapit policie. Tedy pokud policisty nepřetlačíte. Ale to 
záleží na tom, jaká je celková hmotnost vašeho družstva. Dále narazíte na most, ale po tom nechoďte, platí se tam. 
Sousední brod je ale bez mýtného a Jizera není tak hluboká ani studená. Za brodem se nachází čerpací stanice, kde 
získáte lahváče a další informace o postupu dále. Pokud je tu už soupeři obsazená lavička, čeká vás nouzové stání. 
Pokud by vám to nevyhovovalo, zkuste důsledně obejít všechny okolní rohy. A opatrně postupujte i v následujícím 
podchodu pod silnicí, je úzký a je v něm potřeba dodržovat jednosměrný provoz, jinak vás přejede tramvaj, neboť je 
to už v Liberci. Zajděte do nedaleké synagogy. V hlavní lodi nápovědu nenajdete, zajímat by vás měla pravá boční. 
Vítr, vanoucí rozbitým okénkem rozčechrá svitky tóry takovým způsobem, že na jejich srovnání vypíše židovská obec 
odměnu. Tou bude občerstvení v podobě šouletu. Dbejte přitom ale na správné a doslovné znění, aby z tóry nevznikl 
nesmysl. Pak už vás čeká jen krátká cesta. Dejte si na ní pozor, aby vás neohrozila jízda cyklistů v protisměru. K cíli už 
to není velká vzdálenost a kvůli tomu, že se někteří kolaři chovají, jako by tu byla rychlostní silnice, není potřeba dojít 
k újmě. Stačí dojít ke všem 36 písmenům tajenky. 
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