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Till människorna i Valle de la Lumbre

   De Äldstes Råd har beslutat att Valle de le Lumbre behöver ett snabbt och pålitligt 
sätt att kommunicera brådskande meddelanden mellan byarna. 

   Vår dal är känd över hela landet, både för sin skönhet och för invånarnas påhittighet.. 
Vi inbjuder därför alla skarpa hjärnor i dalen att delta i en tävling för att ta fram de 
smartaste ideerna: Den som presenterar den bästa planen för hur man kan skapa ett 
kommunikationssystem för Valle de la Lumbre kommer att få sitt namn inristat i gaveln 
på Huset för De Äldstes Råd.

   Enligt de visa traditionerna för Valle de la Lumbre, får kommunikationssystemet inte 
använda någon form av elektricitet, varken från en generator eller från batterier eller 
något liknande. De Äldstes Råd har vidare beslutat om följande kriterier som kommer 
att användas vid bedömningen av de olika lösningarna.

1)   Systemet skall göra det möjligt att skicka korta meddelanden på upp till 50 ord så 
snabbt som möjligt mellan byarna.

2)  Systemet får inte störa någon. Ingen skall bli störd av höga ljud och systemet får 
inte ha negativ påverkan på miljön eller på dalens skönhet. Människorna i byn vill inte ha 
rep eller rör eller något liknande installerat mellan byarna.

3)   En  smart ide skall inte vara dyr. Det ska inte kosta  mycket att installera systemet. 
Ännu viktigare är dock att det inte får kosta mycket att använda systemet eller att 
underhålla och reparera systemet under många år.

Det bästa systemet kommer att utses vid nästa möte för
De Äldstes Råd

Kan du tänka dig att leva utan mobiltelefoner och internet - utan något annat sätt att kommunicera på avstånd än att skriva 
brev? Vi tar telekommunikation för given - men den skulle inte existera om ingen hade utvecklat de teknologier vi använder.

Människorna i Valle de la Lumbre ber om er hjälp, för de vill också fortsätta att hålla kontakt med varandra. Har du någon smart 
ide om hur de skulle kunna kommunicera - utan elektricitet?
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En av de konstnärer som bor i Valle de la Lumbre har ritat teckningen nedan. Fågelvägen mellan byarna är 
bara ungeför 2km, men människorna måste gå genom dalens botten och det tar ungefär en dag att resa från 
den ena byn till den andra.
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