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Szanowna Agentko, Szanowny Agencie!

Mam nadzieję, że świetnie się czujesz i spędzasz czas na wymyślaniu nowych wynalazków. 
Ja bardzo chciałabym zostać kiedyś wynalazczynią albo astronautką.

Jak wiesz, wynalazki mogą służyć do bardzo różnych celów. Wszystkie rzeczy, które nas otaczają,
ktoś kiedyś wymyślił i zawsze, kiedy o tym pomyślę, wydaje mi się to zupełnie niesamowite.

Kilka dni temu musiałam zmienić plan swojej podróży i cofnąć się w czasie do 1780 roku.
Wylądowałam w Anglii, w londyńskim Clerkenwell (aby znaleźć Clerkenwell szukaj pod
współrzędnymi geograficznymi Londynu), aby odnaleźć Pana Williama Addisa, który jako pierwszy
wpadł na pomysł, żeby stworzyć szczoteczkę do zębów.

Pewnie ciekawi Cię, dlaczego w ogóle wybrałam się do Anglii?

Ach, jak zwykle chodzi o Wredną Iśkę. Kiedy konstruowaliśmy maszynę czasu w naszej tajnej bazie  
w Warszawie, zużyliśmy na nią bardzo dużo kół zębatych, które poruszają jej mechanizmami. 
Były to koła roczne, miesięczne, tygodniowe, godzinowe, minutowe i sekundowe oraz 10263 inne koła  
i kółka, dzięki którym uruchomiona maszyna nie kręci się wokół siebie, tylko podróżuje w czasie.

Tydzień temu, podczas postoju w Guines we Francji, gdzie zatrzymałam się w 1785 roku, aby
obserwować pierwszy przelot balonu na ogrzane powietrze nad Kanałem La Manche, odkryłam coś
niepokojącego. (Swoją drogą czy wiesz, że to francuska nazwa kanału? Anglicy wolą nazywać go
Kanałem Angielskim). W maszynowni Wrednej Iśki, gdzie zeszłam zwabiona dziwnymi jękami  
i stukotami, odkryłam, że awarii uległ system HAS (Higieniczna Aparatura Szczotkująca) i Iśka od
co najmniej tygodnia nie czyści zębów!

Na szczęście Pan William okazał się bardzo miłym wynalazcą. Pomógł mi z naprawą i wspólnie
wymieniliśmy włosie w systemie HAS. Co ciekawe, użyliśmy włosów z niedźwiedziej sierści. Brrrrry!
Na szczęście dzisiaj nie robi się już szczoteczek do zębów z czyjejś sierści przymocowanej do trzonka
z kości. W 1780 roku, kiedy Pan William wpadł na pomysł stworzenia tego wynalazku, właśnie takich
elementów używano do produkcji.

Abyśmy nie wyszli z wprawy – szyfrujemy! Dzisiaj zakodowałam Ci nazwę mojego ulubionego koloru:

6, 9, 15, 12, 5, 19, 15, 21, 23

Wiem, że masz jakiś ulubiony kolor. Ciekawe czy potrafisz go zaszyfrować?

W załączniku do listu znajdziesz kartkę ze specjalnym kluczem, który pozwoli Ci odszyfrować  
i zaszyfrować dowolny kolor, a nawet dowolne słowo!



Przesyłam Ci także rok, do którego udam się już jutro, aby zobaczyć na własne oczy otwarcie
pierwszego stalowego mostu na świecie:

MDCCLXXXI

Czy potraficie z Twoim pomocnikiem/pomocniczką odnaleźć w encyklopedii informację o tym, nad
jaką rzeką wybudowano ten most?

Powoli kończy się nasza wspólna podróż. Bardzo się cieszę, że Cię poznałam i mogłam napisać do
ciebie kilka listów. Muszę przyznać, że prowadzenie z kimś korespondencji daje ogromną frajdę.

Życząc Ci najwspanialszego Nowego Roku, pozdrawiam Cię z deszczowej, ale pachnącej herbatą
Anglii. Pozdrowienia dla Twojej pomocniczki/pomocnika.
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