
Pečlivě si přečtětě úvodní text a poté se zaměřte na poznámky. V jedné z poznámek se uvádí: „Toto je klíč“. S každým rébusem v cele 
byste měli najít postup, který vám řekne, jak poskládat poznámku. Na pětkrát složte poznámku dle správného tvaru.

 1: Pravá stěna cely: evířdjeN žoleřp seřp ebes .ydzěvh 
  Čti postupně obráceně slova zleva doprava a vyjde vám: Nejdříve přelož  

přes sebe hvězdy.

  2: Vzkaz. 
Připravte si kus papíru na poznámky. Veďte pero přímo dolů. Poté pokračujte 
svůj tah diagonálně vlevo až do poloviny délky první čáry. Potom změnte směr 
horizontálně vpravo a protněte první čáru a nezastavujte, dokud nebude čára 
zrcadlově stejně dlouhá. Dokončete tah perem na počáteční bod. Pokud jste 
postupovali dle instrukcí, vyšel vám symbol dle obrázku.  
Za druhé přeložte poznámku přes sebe symbolem, který odpovídá nákresu.

 
  3: Šipka na zadní stěně cely. 
Na zadní stěně objevíte šipku, která ukazuje na souřadnice. Zelená poznámka  
vám napoví souřadnice. Perem spojte tyto souřadnice na podlaze cely a vyjde  
vám symbol. 
Za třetí poskládejte poznámku tak, aby se tyto symboly překrývaly.

 

 4: Jaký je můj monogram?
  Na poznámce, kterou se pokoušíte poskládat, se dozvídáte instrukce od vězně. 

Jmenuje se Oscar Versteegh. Hledejte symbol, který odpovídá jeho iniciálám: OV. 
Jeho monogram je vidět i na složené poznámce. 
Za čtvrté přeložte přes sebe nalezené monogramy.

 5: Dveře cely: Nakonec přelož tvary ..... …. ....
  Doplňte větu chybějícími slovy. Tato slova najdete na opačné straně dveří. Vyjde vám: 

Nakonec přelož tvary srdce přes sebe. 
Nakonec na poznámce přeložte tvary srdce přes sebe a dokončíte tak klíč ke dveřím.

Zjistěte kód.
Na zámku je vepsáno: ČERVENÁ - ZELENÁ - FIALOVÁ - ŽLUTÁ. Přiložte složenou poznámku k 
zámku dveří a objeví se vám čísla. Z obrázku je jasné, že červená je číslo 4, zelená 6 , fialová 5 a 
žlutá 3. Takže 4653 je kód ke dveřím!

Do aplikace zadejte kód a vyhrajte: 4653

PRŮVODCE! 
POZOR! Nepokračujte ve čtení, 
jestliže nechcete znát řešní 

celého scénáře!


