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Nézzük miről is szól a történet!
Koromsötét éjszaka van, a tenger tombol. A vihar meglepően hamar elérte a partot.  
A hullámok több méter magasan csapódnak a sziklákba. Testeteket megfeszítve 
nyomultok előre a viharos széllel szemben. Az öreg világítótorony tűnik az utolsó 
mentsvárnak. Magányosan és elhagyatottan áll a kikötő legmagasabb pontján. 
Jelzőfénye mutatja a biztonságos utat a part mentén elhaladó hajóknak. 

Hirtelen kialszik a világítótorony jelzőfénye, és így már nem csak ti kerültök 
veszélybe, hanem a nyílt tengerről a part felé közeledő hajó is. Nagy a veszélye 
annak, hogy a part menti sziklákba rohan és darabokra törik.

Utolsó erőtöket összeszedve a világítótoronyhoz futtok. Úgy tűnik, minden hiába, 
az ajtaja zárva, a dörömbölésetekre pedig nem érkezik válasz. Kétségbeesetten 
néztek körül. Nem messze áll egy faláda, amit egy fehér lakat zár. A láda 3 oldalán 
3 betű: A, B és C. Egy halászhálóba belegabalyodva találtok egy furcsa tárcsát és 
egy „Útmutatót” a rejtvények megfejtéséhez.  Mik ezek a dolgok? Mi történik itt? 

Oldjátok meg a rejtvényeket együtt, mert csak akkor juttok fel a világítótorony 
legfelső szintjére. Ha sikerül bekapcsolnotok a torony jelzőfényét, akkor 
megmenthetitek a viharban hánykolódó hajót attól, hogy darabokra zúzza magát  
a partot övező sziklákon. Nos! Mire vártok még? Olvassátok el figyelmesen  
az útmutatót, majd állítsátok össze a dekódertárcsát, azután vegyétek 
magatokhoz azt a tasakot, amiben a szürkéskék hátlapú (minta nélküli) puzzle 
elemek vannak. Indítsátok el az órát, és állítsátok össze az első puzzlet.

FIGYELEM: Még ne nézzétek meg a játék elemeit (a puzzle tasakokat, a rejtvényeket tartalmazó dokumentu mo

kat és a többi dolgot), előbb olvassátok el együtt, hangosan az útmutatót és kövessétek a megadott lépéseket!

1-4 játékos részére, 12 éves kortól
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Nézzük miről is szól a történet!Koromsötét éjszaka van, a tenger tombol. A vihar meglepően hamar elérte a partot. 
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Jelzőfénye mutatja a biztonságos utat a part mentén elhaladó hajóknak. Hirtelen kialszik a világítótorony jelzőfénye, és így már nem csak ti kerültök veszélybe, hanem a nyílt tengerről a part felé közeledő hajó is. Nagy a veszélye 

annak, hogy a part menti sziklákba rohan és darabokra törik.Utolsó erőtöket összeszedve a világítótoronyhoz futtok. Úgy tűnik, minden hiába, 
az ajtaja zárva, a dörömbölésetekre pedig nem érkezik válasz. Kétségbeesetten 
néztek körül. Nem messze áll egy faláda, amit egy fehér lakat zár. A láda 3 oldalán 
3 betű: A, B és C. Egy halászhálóba belegabalyodva találtok egy furcsa tárcsát és 
egy „Útmutatót” a rejtvények megfejtéséhez.  Mik ezek a dolgok? Mi történik itt? Oldjátok meg a rejtvényeket együtt, mert csak akkor juttok fel a világítótorony 
legfelső szintjére. Ha sikerül bekapcsolnotok a torony jelzőfényét, akkor megmenthetitek a viharban hánykolódó hajót attól, hogy darabokra zúzza magát 
a partot övező sziklákon. Nos! Mire vártok még? Olvassátok el fi gyelmesen az útmutatót, majd állítsátok össze a dekódertárcsát, azután vegyétek magatokhoz azt a tasakot, amiben a szürkéskék hátlapú (minta nélküli) puzzle 
elemek vannak. Indítsátok el az órát, és állítsátok össze az első puzzlet.

FIGYELEM: Még ne nézzétek meg a játék elemeit (a puzzle tasakokat, a rejtvényeket tartalmazó dokumentu mo
kat és a többi dolgot), előbb olvassátok el együtt, hangosan az útmutatót és kövessétek a megadott lépéseket!

1-4 játékos részére, 12 éves kortól

A doboz tartalma
 4  zacskó puzzle, mind  

88 puzzle résszel

12  rejtvényeket 
tartalmazó dokumentum 
(továbbiakban: dokumentum)

 2 különleges elem

 4 különböző méretű  
  korongból álló  
  dekódertárcsa

 1  stift-pár a dekódertárcsa 
összekapcsolásához

 1  útmutató, benne  
a segítségekkel  
és megoldásokkal

FIGYELEM: Még ne nézzétek meg a játék elemeit!  

Várjatok addig, míg erre a szabály konkrét utasítást ad.

Minden puzzle-képnek különböző mintázatú hátoldala van.

További szükséges eszközök
A játékhoz szükségetek lesz még egy ceruzára és egy filctollra, legalább egy ollóra, több  
üres lapra, stopperórára, de használhattok digitális időmérőeszközt is egy hangulatkeltő 
háttérzenével.  Ehhez válasszátok a KOSMOS Helper App –ban ennél a játéknál  
a homokórát. (Választhattok német vagy angol nyelv között.)
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Előkészületek
Fektessétek a dokumentumokat úgy az asztalra, hogy lássátok  
a dokumentumokon lévő szimbólumokat. Közben ügyeljetek arra,  
hogy ne lássatok bele a dokumentumokba.

A 4 zacskó puzzlet tegyétek félre, ezekre most még  
nem lesz szükségetek. 

Hol van a játéktábla?
Ebben a játékban nincs játéktábla. Azokat a helyeket, amiket fel kell fedeznetek a játék 
folyamán, valamint azokat a helyeket, ahol éppen a játék folyamán vagytok, a 4 puzzle 
képen látjátok, amiket egymás után állítotok majd össze és fedeztek fel. 

Előoldal Hátoldal

Erre fektessétek rá sorban a többi tárcsát növekvő sorrendben (2)  
úgy, hogy a tárcsák peremén álló számok felül legyenek, majd dugjátok 
a stift ellenpárját felülről az egymásra fektetett tárcsákba, és végül 
pattintsátok össze a stift 2 részét (hallanotok kell,  
ahogyan a stift részei összepattannak).

Ellenőrizzétek, hogy  
a dekódertárcsátok pontosan így 
néz-e ki,  ahogyan azt jobbra ezen  
a két ábrán látjátok. Könnyen 
tudjátok forgatni a tárcsa 
korongjait? Ha igen, akkor  
a tárcsátok készen áll a használatra. 
Ha nem, akkor ellenőrizzétek, hogy 
jól pattintottátok-e össze a stift  
2 részét. A stift 2 része nem válhat  
el könnyedén egymástól.

Emeljétek ki a kartonlapokból a dekódertárcsa 4 korongját, 
valamint a 2 kartonelemet. A stancolt 8 helyen nyomjátok ki a 
kincses térképből a pöttyöket, hogy lyukak maradjanak a 
helyükön. A 2 kartonelemet tegyétek most félre, ezekre majd 
később lesz szükségetek. 

Építsétek össze a dekódertárcsátokat:

Fogjátok a 2 részből álló fehér stiftet, majd a lyukas részt alulról 
illesszétek a legnagyobb tárcsába (1). 

1.

2.
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1 puzzle csak 
szürkéskék hátlappal, 

minta nélkül.

1 puzzle  
csíkos  

hátlappal.

1 puzzle 
csillagos 

hátlappal.

1 puzzle  
karikás 

hátlappal.

A játék folyamán folyamatosan kerülnek be a játékba a dokumentumok. Csak akkor 
vehettek el és nézhettek meg egy dokumentumot, ha a dekódertárcsán beállítottatok 
egy kódot és az ennek következményeként megjelenő szimbólumok egyértelműen 
meghatároznak egy dokumentumot. Az is előfordulhat, hogy a játékban egy szöveg 
határoz meg nektek egy dokumentumot. Ilyen esetben természetesen elvehetitek  
és megnézhetitek a meghatározott dokumentumot.

A különleges kartonelemeket is csak akkor használhatjátok, amikor a játék erre konkrét 
utasítást ad. Addig tegyétek félre őket.

FONTOS: A játék részeit összehajthatjátok, kivághatjátok, írhattok rájuk... Minden megengedett, sőt van 

olyan dolog, ami elkerülhetetlen. A játékot csak egyszer játszhatjátok, mert egy játék után ismerni fogjátok  

a feladatok megoldásait. Tehát a játék részeire a továbbiakban már nem lesz szükségetek.

A játék menete
A célotok az, hogy együtt minél előbb feljussatok a világítótorony tetejére azért, hogy 
aktiváljátok a torony jelzőfényét és így megmentsétek a tengerről érkező hajót  
a veszélyes szikláktól. Ez biztosan egyszerű lenne, ha nem várna rátok számos 
megfejtenivaló rejtvény, amik megfejtése nélkül nem juttok tovább.

Egyik helyszín rejtvényének megoldásán át eljuttok a következő helyszínre. Ahogy haladtok 
előre a játékban, folyamatosan, egymás után különböző lezárt dolgokra és ajtókra bukkantok, 
amiket három számjegyből álló kódok zárnak. Ahhoz, hogy ezeket a zárakat kinyissátok, fel 
kell törni a kódokat, a megfejtett kódokat pedig be kell állítani a dekódertárcsán. 

Mielőtt egy rejtvény megoldásának nekikezdtek, alaposan vizsgáljátok meg az összes olyan 
dolgot, ami már a rendelkezésetekre áll. Ezek lehetnek a kartonelemek, a dokumen tumok, 
egy vagy több puzzle, az útmutató vagy a játék doboza. Gondolkozzatok közösen a rejtvény 
megoldásán és mindig figyeljetek a részletekre. Akkor, amikor úgy gondoljátok, hogy 
feltörtetek egy kódot, állítsátok be azt a megfelelő színű lakat alatt a dekódertárcsán. 

A 4 puzzle elemeit meg tudjátok különböztetni a hátlapjuk alapján: 

A játék folyamán pontos utasításokat kaptok majd arról, hogy mikor melyik puzzle 
elemeit vehetitek ki a zacskókból és állíthatjátok össze.

Például: a játék elején csak a minta nélküli puzzle  
és a dekódertárcsa áll  
rendelkezésetekre.
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Példa: 
Sikerült megoldanotok a  lakathoz tartozó  
feladványt. A következő kódot kaptátok:  8 5 1  
Ezt beállítjátok a dekódertárcsán  
a  lakat alatt, majd megfordítjátok  
a dekódertárcsát. A kis ablakban megjelent  
egy ábra, ami megmondja, hogy a kód  
valószínűleg helyes, vagy hibás.

 Hibás a kód?

Ha a dekódertárcsa hátán a kis ablakában egy   -et  
vagy egy MÁSIK SZÍNŰ LAKATOT láttok, akkor a beállított  
kód hibás. Nézzétek meg, hogy helyesen állítottátok-e  
be a kódot, vagy nézzétek át újra a rejtvényt, hátha  
valamit elsőre nem vettetek észre 

 A kód valószínűleg helyes?
Akkor a dekódertárcsa hátán a kis ablakban egy AZONOS SZÍNŰ 
LAKATOT láttok, mint amit éppen most ki akartok nyitni.

Fordítsátok vissza a dekódertárcsát és nézzétek meg az elején 
lévő három kis ablakban megjelent szimbólumokat. Kívülről 
befelé egy szimbólumsort adnak, keressétek meg azt  
a dokumentumot, amelyiken ugyanez a szimbólumsor áll.

A dekódertárcsa legkülső gyűrűjén 10 különböző színű lakat van. Minden lakathoz egyedi 
kód tartozik. Figyeljetek arra is, hogy melyik lakatot melyik ajtón, vagy dolgon láttátok az 
egyik puzzle képen. Állítsátok be a három számjegyből álló kódot a megfelelő színű lakat 
alatt kívülről befelé haladva, majd fordítsátok meg a dekódertárcsát. A dekódertárcsa 
legnagyobb tárcsáján lévő kis ablakban ekkor megtudjátok, hogy helyes-e a 
megoldásotok. 

Példa: 
Ki akartátok nyitni a fehér lakatot a ládán.  
Miután beállítottátok a kódot a dekódertárcsán  
a fehér lakat alatt, a dekódertárcsa hátoldalán a fehér  
lakat  látszik, az előoldalán pedig ez a három szimbólum  
jelent meg a kis ablakokban:  
Vegyétek magatokhoz azt a dokumentumot,  
amelyiken ezeket a szimbólumokat látjátok.
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  A kód valóban helyes?
Ebben az esetben találtok olyan dokumentumot, amelyiken  
az a szimbólumsor van, amelyiket a beállított tárcsán látjátok. 
Vegyétek magatokhoz azt a dokumentumot. Az új dokumentum 
megmondja, hogyan folytassátok a játékot. 

 A kód mégis hibás?
Akkor nem találtok olyan dokumentumot, amelyiken az a szimbólumsor van, amelyiket  
a beállított tárcsán látjátok. Ellenőrizzétek a beállított kódot, valamint azt, hogy  
a megfelelő színű lakat alatt állítottátok-e be a kódot. Biztosan nincsen ilyen 
szimbólumsorral egyetlen dokumentum sem? Akkor a kód valószínűleg hibás. Nézzétek 
meg újra a rejtvényt és keressetek egy másik megoldást.

Segítségre van szükségetek?
Természetesen előfordulhat az, hogy nem juttok tovább egy rejtvény megfejtésében.  
A játék ilyenkor segít. Minden kódhoz tartozik három segítség az adott lakat színében.

Az „1. Tipp” az első hasznos tanáccsal lát el és emellett megmondja nektek azt is, hogy 
milyen elemekre  van szükségetek a feladat megoldásához. 
További segítséggel és kicsit konkrétabb tanáccsal lát el a „2. Tipp”. 
A „Megfejtés” megadja a rejtvény megfejtését, a helyes kódot illetve a következő 
dokumentum szimbólumsorát.

A segítségek leírása ennek a füzetnek a hátoldalán kezdődik. Az 1. oldalon látjátok, hogy 
melyik tippet, melyik oldalon találjátok. Mindig csak azt a tippet nézzétek meg, amelyik  
az éppen megfejtésre váró rejtvényhez tartozik. A 2. oldalon bemutatjuk, hogy hogyan 
használjátok a segítségeket. 

Ha szükségetek van rá, ne habozzatok igénybe venni a segítségeket, amikor  
nem juttok tovább a játékban. Miután használtatok egy segítséget és új  
információhoz, vagy a megoldáshoz jutottatok általa, akkor tegyetek egy  
x-et a használt segítség jobb alsó sarkában lévő rubrikába.  
A játék végén majd össze kell számolnotok a beikszelt rubrikákat. 

Mikor ér véget a játék?
A játék akkor ér véget, amikor az utolsó feladványt is megoldjátok és aktiváljátok  
a világítótorony jelzőfényét, megmentve ezzel a hajót a balesettől.  
Ezt az információt egy dokumentumon olvashatjátok majd.

FONTOS: a rejtvényeket sorban egymás után kell megoldanotok.  

Ez azt jelenti, hogy mindig csak akkor folytathatjátok a következő dokumentummal  

vagy puzzleval tehát a következő rejtvénnyel, ha megfejtettetek egy rejtvényt,  

vagy a játékban egy szöveg erre konkrét utasítást ad. 
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  0  1 – 2 3 – 5 6 – 10 10+ 
  segítség segítség segítség segítség segítség

 < 100 perc 10 csillag 9 csillag 8 csillag 6 csillag 5 csillag

 < 120 perc 9 csillag 8 csillag 7 csillag 5 csillag 4 csillag

 < 150 perc 8 csillag 7 csillag 6 csillag 4 csillag 3 csillag

 < 180 perc 7 csillag 6 csillag 5 csillag 3 csillag 2 csillag

 ≥ 180 perc 6 csillag 5 csillag 4 csillag 2 csillag 1 csillag

A játék elkezdődött
Mire vártok? Olvassátok el újra az útmutató 1. oldalán álló bevezetőt,  
ha úgy gondoljátok, hogy szükséges. A rendelkezésetekre áll a játék 
kezdetekor a dekódertárcsa, a pergamen és az a puzzle tasak, 
amelyikben a minta nélküli szürkéskék hátlapú puzzle elemek vannak. 
Most indítsátok el a stopperórát, és állítsátok össze az első jelenet képét.

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 100. 
e-mail: piatnik@piatnik.hu, www.piatnik.hu

A Kosmos kiadó és a szerzők köszönetet mondanak a játék tesztelőinek és a szabályt átolvasóknak.

Értékelés
Szép teljesítmény minden rejtvényt megfejteni és mind a 4 puzzle-t összeállítani!  
Ha azt is szeretnétek tudni, hogy milyen jól teljesítettetek, akkor nézzétek  
meg a táblázatban az eredményeket.  
A felhasznált segítségek összeszámolásakor csak azokat a segítségeket vegyétek 
figyelembe, amik új információhoz vagy a megoldáshoz juttattak titeket.

FIGYELEM! Ne lapozzatok tovább!
A hátoldalon találjátok az oklevelet, valamint a segítségek és megoldások végét.
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Stuttgart, Germany
www.kosmos.de
Minden jog fenntartva.
MADE IN GERMANY
Termékkód: 807190

A szerzők:
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Technikai termékfejlesztés: Monika Schall, Deryl Tjahja
Illusztráció: Florian Biege
Borító illusztráció: Martin Hoffmann
Grafika: Michaela Kienle
EXITKonzept: Ralph Querfurth, Sandra Dochtermann



A legzordabb időjárással dacolók részére kiállítva:

 
Sikeresen aktiválták a világítótorony fényét és megmentettek egy hajót a 
legénységgel és utasokkal együtt egy végzetes balesettől. Micsoda 
nagyszerű teljesítmény! Gratulálunk!

óra perc
 Ennyi idő felhasználásával:   és

 A felhasznált segítségek száma:  

 A megszerzett csillagok száma:  

 A legjobb feladvány:

 A legravaszabb feladvány: 

Ha úgy döntötök, hogy ettől a naptól ti 
lesztek a „Magányos világítótorony” őrei, 
akkor ragasszátok ide a csoportképeteket  

a 12. dokumentumból.

Ezen a  
napon:

Ebben a 
városban:
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
A háromjegyű kód megfejtéséhez a Morze 

Abc-ben kell megkeresnetek Mike, Oscar és 
Juliet nevét, és alaposan meg kell 

figyelnetek a morzejelek szimbólumait, 
továbbá a szimbólumok gyakoriságát. 

Oscar fényképén egy 
hosszú morzejelet 
láttok. Ez Oscar 
morzejelében 3-szor 
szerepel. 

Mike képénél egy pontot 
láttok. Mike 
morzejelében nincsen 
pont. Tehát ez a szám 0.

Juliet fényképén egy 
hosszú morzejelet 
láttok. Ez Juliet 
morzejelében 3-szor 
szerepel.

A számok sorrendjét az határozza meg, 
ahogyan a ládán áll a két cetli és a hajó.

A kód tehát: 3 0 3

           

A kanapén álló nyitott könyv szimbólumait 
megtaláljátok Mort kapitány térképén is. 

Ezek adják meg, hogy melyik hajók 
választanak a térképen kerülőutat,  

és melyik égtáj felé vitorláznak. Így kerül  
a hajó a világítótoronynál északnyugati 
irányba, a hajó a távcsőnél északkeleti 
irányba, a hajó a bálnánál délnyugati 

irányba és a hajó a vasmacskánál  
délkeleti irányba.

. 

Fordítsátok a megfelelő puzzle elemeket  
a megadott irányokba. A puzzle elemek 
kiadják egy nagyobb hajó körvonalait.

Ez hasonlít az általatok hajtogatott 
papírhajóra. Nézzétek meg alaposan a 

térképen álló hajót. Három helyen piros 
kört láttok. A papírhajótok egyik oldalán 

éppen ilyen elrendezésben áll három szám. 
Ezek balról jobbra kiolvasva a következő 

kódot adják ki: 3 5 5.

Amikor beállítjátok a kódot a 
  alatt a dekódertárcsán, ezt a 

szimbólumsort kapjátok eredményül: 

      Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.  

Amikor beállítjátok a kódot a 
  alatt a dekódertárcsán, ezt a 

szimbólumsort kapjátok eredményül: 

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.  
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A megoldásért lapoz zá-
tok át az egész oldalt.

A megoldásért hajt-
sátok félbe az oldalt. Tippek az öreg láda kinyitásához

Tippek a lencsetakaró kinyitásához

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP

Vágjátok ki a 10. dokumentum jobb 
oldalát és hajtogassatok belőle egy 

hajót a megadottaknak megfelelően. 
A papírhajón több számot is láttok, 

ezek vezetnek majd a kódhoz,  
de melyikek?

A 8. dokumentumban álló versike 
szerint 8 hajóra van szükségetek. 
Keressetek 8 olyan puzzle elemet, 

amiken hajó van, és hajózzatok velük 
nyugatra Mort kapitány térképén. 

Kövessétek a 8-as dokumentumban 
álló verset lépésről lépésre.

A keresett 8 hajót 8 puzzle elemen 
találjátok. 5 hajó van a gépteremben,  

1 a lakószobában és 2 a világítótorony 
legfelső szintjén.

Dugjátok a puzzle elemeket a kerek 
fejükkel a kincses térkép nyílásaiba úgy, 

hogy a hajók a tengeren Észak/Dél 
irányban legyenek, majd fordítsátok az 
elemeket Nyugat/Kelet irányba, hogy 

stabilan álljanak a térképen.

Egyes hajók csak úgy tudnak az orkán 
elől elmenekülni, hogy kerülőutakon 

vitorláznak. Azt, hogy melyik utak ezek, 
azt a kanapén lévő könyvben az iránytű 
megadja a megfelelő szimbólumoknál. 
Mind a négy szimbólum egy kitérő hajó-

hoz tartozik. Közben vegyétek figye-
lembe a térképen álló jelöléseket.

Szükséges:

A ládán két cetli között egy hajó 
látható. A hajó képe hasonlít arra  

a hajóra, amelyik éppen felétek 
vitorlázik. A két cetli színben 

megfelel a két földön fekvő képnek. 
Találjátok ki, hogy kik lehetnek  
a képeken és ki vezeti a hajót. 

Figyeljétek meg alaposan a hajón és 
a képeken lévő jelzéseket. Ismerősek 

nektek ezek a jelzések?

A lakószoba falán megtaláljátok  
a két személy fényképét. Ők Oscar 

és Juliet. A tengeren Mike vitorlázik, 
az ő képét a gépteremben  
az íróasztalon találjátok. 

A képeken és a hajón lévő 
szimbólumokat a Morze ABC-ben 

láttátok, a 4. dokumentumban.  
A rejtvény megfejtéséhez fontos 

lesz egyes Morze jelek neve!

Szükséges:8. és 10. 
dokumentum

4. 
dokumentum
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Vedd a felsőrészt  
a piros 7-esből

Vedd az alsó részt  
a kék 9-esből

MEGOLDÁSMEGOLDÁS
1.  A kód első számjegyét megkapjátok,  

ha fogtok egy lapot és leírjátok a 7-es 
számnak azt a részét, amelyik a 8-as 
számban is pirossal áll, és ehhez 
hozzárajzoljátok a 9-es szám azon részét, 
amelyik a 8-as számban kékkel áll.  
Így rajzolódik ki a 3-as szám. 

2.  A kód második számjegyéhez  
a gépteremben lógó kagylók segítenek 
hozzá titeket. A DÁTUM szó ugyanolyan 
színű betűkből áll, mint amilyen  
a kagylók színe. Döntő fontosságú  
az egyes betűk között fennálló 
összeköttetés. Ezeket figyeljétek meg,  
és ennek megfelelően kössétek össze  
a narancssárga kagylót a fehérrel,  
a fehéret a lilával, 
a kéket a zölddel. 
Így kapjátok meg  
a 7-es számot. 

3.  Állítsátok be a 
dekódertárcsát 
úgy, hogy ezek  
a szimbólumok 
legyenek láthatóak a kis ablakokban, 
kívülről befelé. Fordítsátok meg a 
dekódertárcsát. A kis ablakban a fehér 
lakat képe jelent meg. Ahhoz a fehér 
kulcs tartozik.  
A kulcsszekrényben látjátok, hogy  
a fehér kulcs felett az 5-ös szám áll.

 A kód tehát: 3 7 5.

Amikor beállítjátok a kódot a 
  alatt a dekódertárcsán, ezt a 

szimbólumsort kapjátok eredményül: 

 Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.

Miután kiemelitek a szoba három ablakát, 
a doboz elején látható csillagos égbolton a 
7-es dokumentum segítségével ezt a három 

csillagképet tudjátok beazonosítani: 
Delfin, Egyszarvú Perseus. 

Az ablakok felett ezeket  
a szimbólumokat látjátok: 

 

Ugyanezeket a szimbólumokat látjátok az 
asztalon fekvő pergamenen is a rubrikák 
felett. Írjátok be a csillagképek neveit a 

megfelelő helyekre a helyes nézőpontban. 

Egyes rubrikákat színek jelölnek. A színessel 
megjelölt rubrikák betűiből három szám 

nevét tudjátok kirakni:  
HÁROM, EGY, KILENC

Nézzétek meg helyes nézőpontból, hogy 
milyen sorrendben fekszenek a színes 

ceruzák, mert ez adja meg nektek azt, hogy a 
három szám milyen sorrendben áll a kódban: 

Kék, Sárga, Piros

A kapott kód: 9 1 3 

Amikor beállítjátok a kódot a 
  

alatt a dekódertárcsán, ezt a 
szimbólumsort kapjátok eredményül 

         Elvehetitek azt a dokumentumot,  
  amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.
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A megoldásért lapoz zá-
tok át az egész oldalt.

A megoldásért hajt-
sátok félbe az oldalt. Tippek a láda kinyitásához

Tippek az ajtó kinyitásához

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP
A faládán három rejtvény áll. Mindegyik  
a kód egyik számjegyéhez vezet titeket.
1.  A digitális 8-as szám felső része más 

színnel van írva, mint az alsó része.  
Ez a cetli egy útmutató. Láttatok még 
valahol digitális számokat? 

2.  A színes betűkből álló jegyzet, ami 
szerint a dátum „függő” más függő 
dologra utal. Láttatok színes függő 
dolgokat? 

3.  Az ábrázolt kulcs úgy néz ki, mint azok  
a kulcsok, amik a kulcsszekrényre vannak 
felakasztva. Megnéztétek alaposan  
a kulcsszekrényt?

1.  A gépteremben egy piros 7-es,  
a lakószobában pedig a naptáron egy 
kék 9-es digitális számot találtok.  
A két szám bizonyos részei megfelelnek 
a 8-as szám színeinek. A számoknak  
csak azon részeire lesz szükségetek,  
ahol megegyeznek a 8-as szám  
színes részeivel. 

2.  A gépterem egyik sarkában függ egy 
szélharang, ami színes kagylókból áll.  
A kagylók színei megegyeznek a DÁTUM 
színeivel. Észrevettétek, hogy egyes 
betűk össze vannak kötve egymással? 

3.  A kulcsszekrényen három szimbólum 
van. Már láttatok ilyen szimbólumokat. 
Próbáljátok beállítani ezeket  
a szimbólumokat valahol… 

Szükséges:

A 8. oldalon olvasható 2. rész a 2-ből, 
egy útmutató, ami szerint 2 

fényforrást kerestek. Az egyik 
fényforrás a lakótérben van.  

Ha megtaláltátok a másik fényforrást 
is, akkor fektessétek őket egymásra, 

majd kövessétek lépésről lépésre  
az útmutatót.

Az asztalra fektetett kitekert 
pergamenre három csillagkép nevét 
kell beírnotok. Fejtsétek meg, hogy 

melyek ezek, és írjátok be a megoldást.

A két fényforrás, amiket kerestetek:  
a szobában a gyertya, és a doboztető 

elején a bója. Fektessétek a puzzle képet 
a doboz tetejére úgy, hogy az egyik 

fényforrás a másikon feküdjön. 
Emeljétek ki a szoba három ablakát. 

Azt, hogy melyik három csillagképet 
látjátok az ablakokon át, a 7-es 

dokumentummal tudjátok 
beazonosítani. Észrevettétek az 

ablakkereteken a három különböző 
szimbólumot? Ezeket láthatjátok  

a pergamenen is. 

Írjátok be a megfelelő szimbólum alatti 
rubrikákba a megfelelő csillagkép nevét 

a pergamenre, de közben nagyon 
figyeljetek a helyes nézőpontra!

Szükséges:7-es és 8-as 
dokumentum
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
A kódban álló számok sorrendjét a gép 
három színes lámpája adja meg. Ezek  

a színek megegyeznek a kartoncsíkon lévő 
három nyíl színeivel. Először illesszétek  
a kék nyilat a padlón lévő fehér nyílhoz, 

majd a sárga nyilat végül pedig a zöld 
nyilat is illesszétek a fehér nyílhoz. A 

három illesztés során három koordinátapár 
jelenik meg a az ablak helyén. A kék nyíl 
illesztésekor: x9 y2, a sárga nyílnál: x1 y1,  

a zöld nyílnál: x7 y7.

A puzzle pontosan 11 x 8 darabból áll. 
Ültessétek át a puzzle „koordinátarendsze-
rére” a koordinátákat. Így pontosan három 

puzzle elemet tudtok beazonosítani. 
Ezeken az elemeken pedig egy-egy  

számot találtok. 

Az így megfejtett kód: 9 8 6 

Amikor beállítjátok a kódot a 
  

alatt a dekódertárcsán, ezt a 
szimbólumsort kapjátok eredményül:

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok 

A dolgok méretét puzzle elemek 
darabszámával tudjátok megmérni.  

Az egyszerűség kedvéért emeljetek le 
puzzle elemeket a puzzle keretéről és 
állítsátok őket az egyenes oldalukra. 

Mindig annyi puzzle elemet állítsatok egy 
tárgyra, hogy a két lila csík közötti 

területet kitöltse. Az ehhez szükséges 
puzzle elemek darabszáma mindig 

megfelel a kód egyik számjegyének. 
 A szemüveg mérése csak  

példaként szolgált. 

Az ilyen módon kapott eredmények szerint 
az alma 5, a lámpa 4 és a csésze 8 puzzle 
elemmel tölthető ki a két lila csík között.

A kapott kód: 5 4 8

Amikor beállítjátok a kódot a 
  

alatt a dekódertárcsán, ezt a 
szimbólumsort kapjátok eredményül:

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok. 
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A megoldásért lapoz zá-
tok át az egész oldalt.

A megoldásért hajt-
sátok félbe az oldalt.

Tippek a mennyezeti  
csapóajtó kinyitásához

Tippek a láda kinyitásához

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP
Az 5. dokumentumban a gépterem 

fényképe van. Kövessétek az útmutatót  
a gépadatok kiolvasásáig. Közben 
vegyétek szó szerint: „Nyissátok ki  

a mennyezeti csapóajtót.” Távolítsátok  
el a megfelelő puzzle elemeket. 

Dugjátok be a kartoncsíkot a felső lyukba 
függőlegesen, majd bujtassátok ki az alsó 

lyukon. Ezután távolítsátok el a kerek 
ablakot. Figyeljetek a három különböző 

színű nyílra, ezekkel tudjátok  
magatokat koordinálni. 

A gép adatainak a leolvasásához 
miután bedugtátok a kartoncsíkot  

a puzzle elemekbe, fel és le kell 
csúsztatnotok, míg a színes nyilak 
egymás után a padlón lévő fehér  

nyíl hegyére mutatnak.  
A gép három színes lámpája  
megadja nektek a sorrendet.

Látjátok magatok előtt a 
koordinátarendszert? Az X tengely  
11 egységből áll, az Y tengely pedig  

8 egységből. Ez a méret nem véletlen! 
Az elég különös, hogy az adatok nem 

egymás mellett álnak, mintha nem 
pontokat, hanem helyeket jelölnének.

Szükséges:

A ládába belegravírozott dolgokat 
megtaláljátok a gépteremben  

és a lakószobában. Egy közös dolog 
van bennük, a lila csíkok. 

A szemüveg a láda bal oldalán  
egy példának tűnik. A példa 
megmagyarázza azt, hogy a 

szemüveget 7 egymás mellett álló 
puzzle elem teszi ki. Próbáljátok meg 

értelmezni a példát, mielőtt egy  
másik tárgyhoz fordultok. 

Próbáljátok meg a példát a 
szemüveggel és a puzzle elemekkel 

megjeleníteni. Ehhez vegyetek le  
7db puzzle elemet a puzzle felső 

keretéről, és állítsátok őket  
a gépteremben fekvő szemüveg  

két lila csíkja közé. 

Látjátok, hogy a két lila csík között 
pontosan 7 puzzle elem vastagságú 

hely van. Ez nem lehet véletlen. 
Próbáljátok ezt meg  
a többi dologgal is.

Szükséges:

5-ös 
dokumentum
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
A függőleges vonal előtti számok 

megadják a kód 1., 2., és 3. számjegyének 
a helyét. Ha a képernyővédőn álló 

szimbólumokat a falon elhelyezett 
plakáton lévő számokhoz rendelitek  
a helyzetüknek megfelelően, akkor  

a medúza az 1., a kapitány kalapja a 2.,  
a horgony pedig a 3. helyen van. Ezek 

alkotják a háromjegyű szimbólumkódot.

Hasonlítsátok össze a sárga 
fényjelzések sorrendjét a 4-es 
dokumentummal. Rendeljetek 

minden jelsorhoz egy betűt a morze 
ABC-ből. Ha mindent jól csináltatok, 

akkor ezeket a szavakat kaptátok: 

A Pink színű ragasztócsíkok száma 
megadja a számok helyét a kódban. 

A kód tehát: 0 9 3. 

Amikor beállítjátok a kódot a 
  

alatt a dekódertárcsán, ezt a 
szimbólumsort kapjátok eredményül: 

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.

A függőleges vonal mögötti számok 
adják meg, hogy melyik szimbólum 

melyik számhoz tartozik. A 7-es szám  
a medúza, a 2-es a kapitány kalapja,  

a 6-os pedig a horgony. 

A kapott kód: 7 2 6.

Amikor beállítjátok a kódot a 
  

alatt a dekódertárcsán, ezt a 
szimbólumsort kapjátok eredményül: 

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.
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4-es 
dokumentum

A megoldásért lapoz zá-
tok át az egész oldalt.

A megoldásért hajt-
sátok félbe az oldalt. Tippek a számítógép jelszavához

Tippek az öltözőszekrény kinyitásához

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP
A monitor képernyővédőjén 
álló szimbólumok a csíkos 

hátoldalú puzzle képén 
ugyanolyan elrendezésben 

állnak, mint a falon 
elhelyezett plakáton lévő 

számok. Kapcsoljátok össze  
a két „táblázatot” azért, hogy 

megkapjátok a három 
számjegyből álló kódot.

Szükséges:

Rendeljétek a képernyővédőn 
álló szimbólumokat a plakáton 
lévő számokhoz a helyzetüknek 
megfelelően. Minden számhoz 

tartozik egy szimbólum. 

A vonal előtt függőlegesen álló 1., 
2., és 3. számjegyek fontosnak 

tűnnek. Ugyanis ezek adják meg a 
három számjegy helyét a kódban. 
Ennek megfelelően a vonal előtt 
álló három szimbólum alkotja a 

szimbólumkódot. Már csak át kell 
fordítanotok a szimbólumkódot 

számokra. Ebben a vonal mögötti 
számok lesznek a segítségetekre.

A monitoron megnyílt ablakokban, 
amiket a 4-es dokumentumban 

találtok, egy világítótorony képét  
és a NATO morze ABC jeleit látjátok.  

A gépház falára fel van ragasztva 
további két ugyanilyen világítótorony 

képe. Mindegyik sárga jeleket ad le. 

Sárga jeleket? Ezeket biztosan  
le lehet fordítani valahogy! 

Szükséges: 

A három világítótoronyból 
leadott jeleket a morze ABC 

segítségével le tudjátok 
fordítani. A hosszú vonalak  
a nagyobb buborékoknak 

felelnek meg, a pontok  
pedig a kisebbeknek. 

Ha ezeket jól fordítjátok le, akkor 
három számot kaptok, amikből 
összeállíthatjátok azt a kódot, 

amivel kinyithatjátok a pink 
lakatot. 

A számok sorrendjének 
megfejtéséhez alaposan meg 

kell néznetek a három plakátot.
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
1.  A kód első számát úgy kapjátok meg, 

hogy megszámoljátok a hajótest és  
a szikla között fekvő puzzle elemek 
darabszámát. Ez pontosan 2.

2.  A második számhoz úgy juttok, hogy 
ráfektetitek a térképet a puzzlera úgy, 
hogy a térkép bal alsó sarka a puzzle bal 
alsó sarkán legyen, majd besatírozzátok 
az egész térképet. Ennek következtében 
megjelenik a puzzle stancformája a 
térképen. A betűk Észak, Dél, Kelet, 
Nyugat megadják az égtájakat, amelyek 
irányába a hajó halad. Az irányokat 
követve rajzoljátok meg a hajó útját, 
beleértve a puzzle elemek füleit is. Ezek 
után számoljátok meg, hogy mennyi bója 
mellett haladt el a hajó. Az eredmény 9. 

3.  A kód harmadik számát 
úgy kapjátok meg, 
hogy berajzoljátok az 
irányítójelzéseket adó 
figurák karjait.  
A torony előtti táblán 
megtaláljátok a 
szavakhoz tartozó 
karmozdulatokat.  
A karok berajzolása 
után az 5-ös szám 
rajzolódik ki előttetek. 

  Az így kapott kód: 2 9 5. 

 Amikor beállítjátok a kódot a 
 alatt a dekódertárcsán, ezt a 

szimbólumsort kapjátok eredményül:

 Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.

A láda három oldalán különböző 
darabszámú szögek vannak beütve.

Számoljátok meg mindegyik oldalon a 
szögeket: 

A oldalon 4 szög van 

B oldalon 3 szög van 

C oldalon 6 szög van 

A kód tehát: 4 3 6.

Amikor beállítjátok a kódot a 
 

alatt a dekódertárcsán, ezt a 
szimbólumsort kapjátok eredményül: 

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.
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A megoldásért lapoz zá-
tok át az egész oldalt.

1. TIPP2. TIPP

Tippek a faláda kinyitásához.
A megoldásért hajt-
sátok félbe az oldalt.

1. TIPP2. TIPP

Tippek a világítótorony kinyitásához

Nézzétek meg a szürkéskék 
hátú puzzle képén a faládát. 

Három oldalán három 
különböző betű áll.  

Ez valamilyen sorrendet 
jelenthet.

Láttok olyan különbséget  
a láda ezen három oldala 

között, ami egy számsorhoz 
vezethet titeket?

Szükséges: 

Valamilyen feltűnő dolgot kell 
keresnetek a láda három 

oldalán. Valami olyan dolgot 
keressetek, amit meg tudtok 

számolni. A láda három 
oldalán álló betűk megadják  

a számok sorrendjét,  
a számkódhoz. 

Az első helyen az A oldal száma 
álljon, a második helyen  

a B oldal száma álljon,  
a harmadik helyen pedig  

a  C oldal száma álljon.

Az 1. dokumentumban álló fehér lap 1-3 
pontjai a keresett kód 3 szemjegyét adják 
meg. 
1.  Különös… az idő szó egy puzzle 

darabban áll. 
2.  A 2-es pontban álló a), b) és c) pontok egy 

útmutatónak felelnek meg. Először a 
hajózási térképet kell jól elhelyezni. Ehhez 
fektessétek a térképet úgy a puzzlera, 
hogy a térkép bal alsó sarka a puzzle bal 
alsó sarkán legyen. 

3.  Hiányoznak az irányító jelzést adó 
emberkék karjai. Gondoljátok át,  
hogyan tudjátok kiegészíteni őket.

1.  Ebben a rejtvényben a hajó és a szikla 
közötti távolságot puzzle elemekkel kell 
mérni. 

2.  Satírozzátok be az egész hajózási 
térképet egy ceruzával. Óvatosan 
satírozzatok, de közben olyan 
határozottan tartsátok a térképet  
a puzzlen, hogy ne csússzon el.  
A satírozás következtében a térképen 
megjelenik a puzzlet alkotó elemek 
formája. A c) pont megadja nektek a 
hajó útját a világítótoronyig. Vegyétek 
figyelembe a kisebb kanyarokat, amiket 
a hajó tesz az útja során!

3.  A szavaknak valamilyen közük van  
a világítótorony előtt álló táblához. 
Minden szóhoz másik kartartás 
tartozik.

1. és 2. 
dokumentum

Szükséges: 
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A megoldásért hajt sátok 
félbe az oldalt.

A megoldásért lapoz zá tok 
át az egész oldalt.

Ismertető – így használjátok 
a segítségrendszert

Nem juttok tovább egy rejtvény megfejtésében és szükségetek van egy 
tippre vagy a megoldásra? Így használjátok a segítségrendszert:

hagyjátok üresen a rubrikát 
és olvassátok el a 2. Tippet.

  Csak azokat a tippeket 
ikszeljétek be, amelyek új 
információkhoz juttattak.

4.  A Megoldások megtekintése
  Hajtsátok félben vagy egészben át az 

1.Tipp és 2.Tipp oldalt a megoldásra.

 

  Hajtsátok be az 1.Tipp / 2.Tipp oldalt 
a pontozott vonal mentén. Látni 
fogjátok a megfelelő színű lakatot 
és a megoldást. 

1.  Melyik lakatot szeretnétek 
kinyitni?

Nézzétek meg,  
hogy melyik az  
a dolog vagy ajtó,  
amit éppen ki 
akartok nyitni. 

2.  A megfelelő tippek megtalálása
  A Segítségek - Áttekintés oldalon 

megtaláljátok a megfelelő 
oldalszámot a kinyitásra váró 
lakathoz.

 

  Lapozzátok fel a megadott oldalt.

 

3.   1.Tipp, vagy 2.Tipp használata
  Olvassátok el az 1. Tippet. Új 

információhoz jutottatok? Akkor 
ikszeljétek be a tipp jobb alsó 
sarkában a rubrikát. Ha nem, akkor 

  Hajtsátok át az egész 1.Tipp  
és 2.Tipp oldalt és látni fogjátok  
a megfelelő színű lakatot  
és a  megoldást. 

  Miután használtátok a megoldást, 
ikszeljétek be a megoldás jobb  
alsó sarkában a rubrikát.
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