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Tentokrát výprava začala zvláštně. Šmudla sice vlčatům říkal, že v sobotu 25. 1. 2014 vyrazí na
výpravu, ale v předvečer akce našel Jirka tajemný dopis, na svém sedadle v autě. Ponejprv podezříval
Šmudlu. Jenže ten klíče od auta jeho rodičů nemá.
V sobotu se tedy všichni sešli na autobusovém nádraží, kde Jirka všem ukázal, co našel. Společně se
rozhodli, že Šmudlova plánovaná akce nebude tak dobrá a že raději půjdou za pokladem zmíněným
v tomto dopise.
Přemístili se do Horního Lánova, kde na
plakátovací ploše našli další dopis a poté
při cestě dalších devět. Každý z dopisů
vlčata naváděl k dalšímu dopisu a vždy po
nich chtěl nějaký úkol. V jednom z dopisů
museli zašifrovat zprávu, při druhém si
zahráli na krávy, které žerou trávu. Třetí
dopis byl těžký. Museli vyluštit zprávu
z velké dřevěné tabule. Tato zpráva jim
prozradila, že se podívají na Trempskou
osadu Roy. Další zprávu našli až u kapličky
Sv. Michala nad Černým dolem. Zde se
pokochali krásnou malbou v kapličce, která
v nich zbudila rozpačité až pochmurné
dojmy. Chvíli nato dorazili k řetězu přes
cestu. Tam se dozvěděli, že T. O. Roy
chrání jakýsi strážce a že musí jít opatrně a
potichu, tak aby ho nevyplašili. Nikoho tam
nenašli. Prozkoumali terén, zapsali se do
tamní kroniky a hurá za další zprávou.
Tentokrát kousek nad obcí Lánov. Tam se
do sytosti vyřádili na pekáčích, které po
celou dobu táhli na batozích. V Lánově
navštívili dva mravenečky z Mraveniště
jejich smečky a dali si u nich teplý čaj. Čaj jim hodně pomohl, jelikož teplota klesala ve stínu až k -10
stupňům Celsia. Naštěstí po celou dobu svítilo příjemně teplé slunce.
Poslední zprávu od neznámého našli u okapu jedné z budov u autobusového nádraží v Lánově. A
poklad? Ten byl ukrytý nedaleko. Byl schován v betonových skružích.
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