Na początku wakacji trzej mali przyjaciele odwiedzili Pana samochodzika. Przyszli poinformować pana Tomasza o szykujacej się przygodzie. chłopcy znaleźli w gazecie ogłoszenie o skarbach Templariuszy. Dokument o zakonie znajduje się w Miłkokuku. Jednak zastali go już nad książkami informującymi o zakonie Templariuszy i o ich skarbie. wiedzieli, że ich przyjacielchiał wybrać się w tą podróż bez nich. Cieszyli się, ze przybyli w samą porę. Chłopcy prosili pana Samochodzika o pozwolenie na wyjazd. po długi namysle, uporze i po telefonie taty Tell zgodził się. Na drugi dzień o świcie gotowi do drogi. Z Warszawy pojechali do Białegostoku. W czasie drogi pan samochodzikzapoznał harcerzy z historią zakonu Krzyżaków i templariuszy. Pan Tomasz zarecytował chłopcom tejemnicze hasło: Tam skarb Twój gdzie serce Twoje. W pobliżu wioski Miłkokuku drogę zatarasował im samochód z przyczepą. Przy samochodzie stała piękna dziewczyna oraz dwóch mężczyzn. pan amochodzik próbował porozmawiać z dziewczyna. jeden z mężczyzn powiedział, że ona jest cudzoziemką o imieniu Karen. Miała twarz o urodzie amerykańskiej aktorki i jasne długie włosy. Na sobie miała obcisłe spodnie oraz sweter bez rękawów. Kiedy zobaczyli jego stary samochód o czterech kołach zaczeli się ironicznie usmiechać. Zaspani chłopcy wyszli z wozu. Opiekun kazał i poszukać przejazdu. Ojciec Karen kapitan Petersen był niskiem, barczystym o bujnych siwych włosach mężczyzną. Ubrany był w kraciatą kolorową koszule i wyświechtane spodnie. Pan Kozłowski był tłumaczem. Miał na sobie elegancki, świetnie skrojony jasny garnitur i białą koszule. O pozycji tłumacza świadczyły starannie przyczesane czarne włosy. Okazało sie, ze właściciele licona są konkurentami do zdobycia skarbu templariuszy. Pańswo Peterson TAKŻE JECHALI DO MIŁKOKUKU. Pan samochodzik zauwazył swoich przyjaciół. Znaleźli drogę. Po chwili byli już powyśej ugrzęźnięego w błocie licona. na górze. Czekali na niego dziewczyna wraz z Kozłowskim. Prosili o pomoc w wyciągnięciu z błota wozu. Pan Tomasz pomógł im. Karcerzy wysłał do Miłkokuku, aby odnaleźli nauczyciela z dokumentami templariuszy. A sam zjechał na dół. Panna Petersen przywiązała linę do swojego auta. Dalej podając linę panu samochodzikowi, aby on przywiązał linę do swego wehikułu. w drodze zaplątał linę o nogęKozłowskiego. On zauważywszy stał. oplatany liną Kozłowski wpadł do błota. tomasz wyszedł z auta. Związał pęknietą linę, kiedy licon wyjechał z błota. Karen zauważyła, że ktoś ich sledzi. widziała czyjeść oczy w krzakach. Pan Samochodzik najodważniejszy z trzech mężczyzn wraz z karen poszedł do lasu. Gdy wrócili licona już nie było, a wehikuł miał spuszczone powietrze z 2 kół. Po napąpowaniu kół. pan samochodzik zabrał Karen wraz z przyczepą. Zawióźł ją nad jezioro Zelew, które łącz sie z jeziorem Miłkokuku. Chwilę potem pan Tomasz zauważył harcerzy sedzących przy drodze. Chłopcy opowiedzieli o napotkaniu dziwnej pani była dziennikarką a na imię miała Anka. Anka słyszała całą tą opowieść. wyszedłszy z kryjówki. Powiedziała, że nigdy jeszcze nie było tylu turystów . nad jeziorem MIłkokuku obozowiska mieli tam wszyscy, którzy czekali na nauczyciela. Pan samochodzik zostawił chłopców koo domu nauczyciela, a sam wraz z Anka pojechał nad jezioro. Ona wysiadłwszy z wehikułu znikneła w trzcinach. Chwilę później wypłyneła z tantąd kajakiem na drugąstronę rzeki do Ośrodka dla Dzinnikarzy. potem pan tomasz rozmyslał: dlaczego dziennikarka zwracała się do niego Panie samochodziku. tak do niego mogli mówić przyjaciele. zwracał przecież jej uwagę; dlaczego napisała w gazecie o dokumecie?; dlaczego prosiła o współpracę?; kim był Malinowski o którym bez przerwy mówiła Petersen. Oszukał petersenów w Paryżu, wyciągnął od nich 400 dolarów oraz informacje o skrbie Zakonu Templariuszy.gdzi on teraz jest?


