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„Death city“ (liet. k. „Mirties miestas“) miestelio šerifas sako pasveikinamąją kalbą.
Staiga indėnų mergaitė atveda pavargusį ir labai ištroškusį skautą. Už išgelbėtą gyvybę
skautas nori mergaitei atsilyginti nedideliu aukso luitu, tačiau jai jo nereikia. Prie
numesto ant žemės aukso puola „Death city” gyventojai. Prasideda sąmyšis,
rietenos…Vienas miesto gyventojas nutildo sumaištį ir skautas papasakoja apie kažkur
esantį „Gold Lake City” (liet. k. „Aukso ežero miestas“), kuriame yra pilna aukso.
Kadangi gyvenimas „Death city” nuobodus ir prarasti čia nėra ko, kaimo šerifas kviečia
visus gyventojus į nuotaikingą kelionę ieškoti aukso...

Taip prasidėjo visą savaitę trūkusios aukso paieškos. Kelias į aukso kupiną miestą nebuvo
lengvas: siauri miško takeliai, šakos, šmėžuojančios palei akis, gurgiantis pilvas, skauto
nuolatinės klajonės, miegas po atviru dangumi ir indėnų išpuolis šeštą valandą ryto. Tai buvo
tikras išbandymas kiekvienam keliaujančiam auksakasiui. Tačiau gera tarpusavio atmosfera,
kaimo šerifo padrąsinimai bei avietės pakelėje stiprino kiekvieno motyvaciją nepasiduoti ir
žengti tikslo link. Atkeliavę į „Gold Lake City” visi aktyviai statėsi sau miestą: vaikinai ėmėsi
plaktuko, pjūklo ir vinių, merginos - malkų nešiojimo, teptukų bei dažų. Po dviejų dienų „Gold
Lake City” buvo pastatytas. Gyvenimas naujajame mieste bei aukso paieškos prasidėjo.
Kadangi aukso ieškojimas reikalauja daug pastangų ir rizikos, stiprybės kiekvieną rytą buvo
semiamasi iš Dievo žodžio bei mąstant apie svarbius dalykus mūsų gyvenime (tikrąjį lobį,
nuodėmės įtaką, teisingo kelio pasirinkimą, santykius su draugais bei mums duotų dovanų ir
gebėjimų lavinimą).
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Savo sugebėjimus ne vienas galėjo išbandyti šaudymo, muzikos, dramos, piešimo,
smulkmenų darymo ir sporto būreliuose. Kadangi oras buvo labai geras, daug laiko paaugliai
praleido maudydamiesi ir smagiai leisdami laiką netoli esančiame Giliaus ežere.

Visą savaitę iš „Death city” į „Gold Lake City” atkeliavę miestelėnai ieškojo aukso: bandė sekti
žemėlapius, knaisiojosi po žvyrą, savo aukso sąskaitą banke bandė papildyti žaisdami
įvairiausius žaidimus ar atlikdami įvairiausias užduotis. Nors aukso paieškos reikalavo tikrai
daug energijos ir ryžto, nuovargis netrukdė šlovinti Dievo giesmėmis bei klausytis skauto, šerifo
ar eilinio gyventojo Emo vedamų Biblijos temų.
Vakarais ant „Karštojo kelmo” prie laužo miestelio vyresnieji, palapinių vadovai, buvo
„čirškinami“ paauglių sugalvotais klausimais. Tai buvo laikas ir pasijuokti, ir išgirsti kitų
asmeninius išgyvenimus bei sužinoti jų požiūrį įvairiais gyvenimo klausimais. Paskutinį vakarą
miestelio gyventojai rodė savo talentus bei sugebėjimus. Visi buvo linksmai nusiteikę bei
pasiryžę nemiegoti visą naktį, tačiau ištvermingiausi liko tik keli paaugliai ir vadovai.
Savaitę trūkusios aukso paieškos labai suartino auksakasius, tad išsiskirti tikrai buvo sunku.
Daugelis panoro aukso likučių atvažiuoti ieškoti ir kitais metais.
Kelių paauglių atsiliepimai apie „Gold Lake City“ stovyklą:

„Kai tik atvažiavau, pamaniau: „nu jo“, o išvažiuoti buvo labai gaila... Nes vadovai – nerealūs!
Ypač Balys! Laukiu nesulaukiu kitos vasaros!“ Mantas iš Kauno
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Buvo nerealiai fainiai, programa ir vadovai, viskas buvo tiesiog liuks. Labai patiko vanduo ir
šokinėjimas į jį, tikrai labai gera vieta maudynėms <...> grįžau toks pavargęs, kadangi prieš tai
dar buvo bemiegė naktis, bet viskas buvo taip nerealiai.
Domantas iš Šilutės raj.

Aš žiauriai nenorėjau vykti į stovyklą, pirmomis dienomis labai norėjau namo, bet kai reikėjo
važiuoti namo, buvo labai gaila, stovykla buvo tikrai nereali, ir vadovai buvo nuostabūs. Dėkui
visiems už puikų laiką, už puikius prisiminimus ir pamokymus. Tikiuosi, susitiksime kitais metais.
Evelina iš Šiaulių
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