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Nézzük miről is szól a történet!
Késében vagytok, ezért rohantok az ódon egyetemi épület folyosóin. Az indonéz 
templomokról szóló előadásotok jóval tovább tartott, mint gondoltátok. 
Sietnetek kell, mert a professzornak nem fog tetszeni  ha késtek a megbeszélt 
találkozóról. Kopogás nélkül rontotok be a régészeti irodába, ahol elképesztő 
káoszt találtok: szétszórt könyvek, kitépett fiókok, felborult székek - a 
professzornak nyoma sincs. Egy pillantás a nyitott széfre és már tudjátok…  
az elveszett templomról szóló történelmi könyvet ellopták.  
Épp telefonálni akartok a rendőrségre, amikor felfedeztek egy üzenetet:  
„Ne keressetek engem!” Mi folyik itt?

Eszeveszetten kezdtek nyomokat keresni. Minden jel kincsvadászokra utal.  
Úgy látszik, hogy kifejezetten a templomról szóló történelmi könyvet keresték. 
Hirtelen felfedeztek négy tárcsát, amit egy pergamenlapba burkoltak, alattuk 
pedig a professzorotok kézírásával egy koordináta fekszik. Egy pillanat alatt 
meghozzátok a döntést: odautaztok, és megtaláljátok az elveszett templomot  
a kincsvadászok előtt.

Egy bérelt repülőgéppel az Indiai-óceán közepén egy kis vulkanikus szigeten 
landoltok. Onnan a koordináták a dzsungel közepébe vezetnek egy titokzatos 
tisztásra. Úgy látszik, a kincsvadászok már itt vannak, a földön egy  
aktatáska hever, egy lila zár zárja…

Figyelmesen olvassátok el az útmutatót, állítsátok össze a dekódertárcsát  
és vegyétek magatokhoz a „pergament” valamint azokat a puzzle elemeket, 
amiknek minta nélküli szürkéskék a háta. Indítsátok el az órát, majd állítsátok 
össze a titokzatos tisztást. Csak akkor menthetitek meg a professzort  
és az elveszett templomot, ha az idő lejárta előtt megfejtitek  
a rejtvényeket és feltöritek a kódokat! 

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, 10 éves kortól
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FIGYELEM: Még ne nézzétek meg a játék elemeit!  

Várjatok addig, míg erre a szabály konkrét utasítást ad.

A doboz tartalma
 4  zacskó puzzle, mind  

88 puzzle résszel

12  rejtvényeket 
tartalmazó dokumentum 
(továbbiakban: dokumentum)

 3 különleges elem

 4 különböző méretű  
  korongból álló  
  dekódertárcsa

 1  stift-pár a dekódertárcsa 
összekapcsolásához

 1  útmutató, benne  
a segítségekkel  
és megoldásokkal

További szükséges eszközök
A játékhoz szükségetek lesz még egy tollra 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.)

Minden puzzle képnek különböző mintázatú hátoldala van.
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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. 

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.

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

Emeljétek ki a kartonlapokból a dekódertárcsa 4 korongját, 
valamint a 2 kartonelemet. A 4 stancolt  helyen nyomjátok ki  
a kígyó testéből a pöttyöket, hogy lyukak maradjanak a 
helyükön. Ezt 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). 
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1 puzzle csak 
szürkéskék hátlappal, 

minta nélkül.

1 puzzle  
csíkos  

hátlappal.

1 puzzle 
csillagos 

hátlappal.

1 puzzle  
karikás 

hátlappal.

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,  
a dekódertárcsa és a pergamen áll  
rendelkezésetekre.

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. 

A játék menete
A célotok az, hogy együtt minél előbb megtaláljátok a professzort és az elveszett 
templomot megvédjétek a kincsrablóktól. Ez biztosan egyszerű lenne, ha nem várna rátok 
számos megfejtenivaló rejtvény, amik megfejtése nélkül nem juttok tovább.

a

Egyik helyszín rejtvényének megoldásán át eljuttok a következő helyszínre. Ahogy haladtok 
előre a játékban, folyamatosan, egymás után különböző szimbólumokkal ellátott dolgokra  
és zárt 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 
dokumentumok, 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. 

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.
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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 megjelenik egy ábra.

 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.

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.

Példa: 
Ki akartátok nyitni a fekete lakatot a sziklán.  
Miután beállítottátok a kódot a dekódertárcsán a fekete 
lakat alatt, a dekódertárcsa hátoldalán a fekete 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 megtaláljátok az 
Elveszett templom kincsét. 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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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 a tisztás 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

  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

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.

Inka és Markus Brand köszönetet mondanak a játék tesztelőinek és a szabályt átolvasóknak.

A szerzők:
Inka & Markus Brand gyermekeikkel Lukas és Emely, Gummersbach-ban élnek.
Együtt számtalan, díjazott gyermek és családi játékot alkottak.   
Természetesen lelkes rajongói a rejtélyeknek és a szabadulószobáknak.
Juliane Voorgang a KOSMOS Kiadónál a gyerek és ifjúsági könyvszerkesztőként dolgozik 
és lelkes rajongója az EXIT játékoknak és az ő gondozásában jelenik meg az EXIT könyv is. 

Szerkesztés és termékmenedzsment: Katja Ermitsch,  
Christin Ganasinski
Technikai termékfejlesztés: Monika Schall, Deryl Tjahja
Illusztráció: Maximilian Schiller
Borító illusztráció: Martin Hoffmann
Cím grafika és grafika: Michaela Kienle
EXITKonzept: Ralph Querfurth, Sandra Dochtermann

FIGYELEM! Ne lapozzatok tovább!
A hátoldalon találjátok az oklevelet, valamint a segítségek és megoldások végét.

© 2020 Kosmos Verlag
Stuttgart, Germany
www.kosmos.de
Minden jog fenntartva.
MADE IN GERMANY
Termékkód: 806599



óra perc
 Ennyi idő felhasználásával:   és

 A felhasznált segítségek száma:  

 A megszerzett csillagok száma:  

 A legjobb feladvány:

 A legravaszabb feladvány: 

A következő tudományos munkatársak részére kiállítva:

Sikeresen megtalálták a professzort, valamint Az elveszett templomot, 
és megóvták azt a kincsrablóktól. Micsoda nagyszerű teljesítmény! 
Gratulálunk! 

Ha mégis úgy döntötök, hogy a templom 
beomlása ellenére megmentitek az antik 

agyagkancsót, akkor ragasszátok ide a 
csoportképet a 12. dokumentumból.

Ezen a  
napon:

Ebben a 
városban:
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
Amikor a majmok felső részeit az 
alsó részekhez illesztettétek, ezt  

a képet kaptátok eredményül:

Az összeillesztés következtében 
a háttérben különböző római 
számok rajzolódtak ki. Ezek 

balról jobbra: 1 5 6. 

 Amikor beállítjátok a kódot  
a          alatt a dekódertárcsán,  
ezt a szimbólumsort kapjátok 

eredményül:

Elvehetitek azt a 
dokumentumot, amelyiken  

ezt a szimbólumsort látjátok.

A szimbólumokhoz hozzárendelt 
számokat a kígyó testén lévő lyukakban 

láthatjátok. A három számjegyből álló 
kódhoz meghatározott szimbólumokra 

lesz szükségetek. Ezeket a kincseskamra 
előtti szobor adja meg, a doboz elejéről. 

Ha alaposan megnézitek, látjátok a 
vállszalagján lévő szimbólumokat. 

Miután ráfektettétek a kígyót a puzzle 
képre, forgassátok addig, míg feltűnik az 

egyik lyukban az egyik szimbólum   
és meglátjátok a hozzátartozó számot, 

ami a 8-as.  

Ismételjétek meg ezt kétszer és 
megkapjátok a 6-os és a 4-es számokat.

Az így kapott kód: 8 6 4

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

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP

Szükséges: 9. dokumentum

Figyeljetek a professzor 
szavaira, amit  

a 9. dokumentumban olvastok. 
Látjátok a puzzle képen a 

majmokat, amikről beszélt? 

A majmok egyik fele felül, a 
másik fele pedig oldalt van. A 

professzor szavaival élve, a 
majmok nem szeretik a fél 
dolgokat. Tehát rendet kell 

tennetek. Illesszétek a majmok 
alsó felére a felső felüket.

A majmok kirakásához 
emeljétek ki a puzzle jobb 
oldaláról az összes puzzle 

elemet és helyezzétek 
megfelelő sorrendbe a puzzle 

felső széléhez. A majmok 
teljesen kiegészültek!

De nem csak a majmok lettek 
teljesek a képen, hanem 
megjelentek a háttérben 
bizonyos rajzok, amikből 

összeállíthattok egy 
háromjegyű kódot!

A kígyó fején egy rubinvörös kör 
van, közepén egy lyukkal. Innen 

valami hiányzik. 

A hiányzó rész egy rubin, amit 
megtaláltok a puzzle képen. 

Fektessétek a kígyót a puzzle 
képre úgy, hogy a kígyó fején lévő 

lyukat ráillesztitek a rubinra,  
és a kígyó felfedi a titkát.

Amikor a kígyót ráillesztitek  
a puzzle képre, a testén lévő 

lyukakon megjelenik egy szám – 
szimbólum kombináció. 

Forgassátok a kígyót, a legjobb,  
ha rögzítitek egy tollal a fejét.

Három különböző szimbólumot 
kaptatok a hozzájuk tartozó 
számokkal. A kincseskamra 
bejáratát őrző szobrot már 
biztosan láttátok valahol.  

Egy szobor négy karral  
és vállszalaggal.  

Valahol egy másik helyen…
Szükséges:10. dokumentum

Tippek a kincseskamra  
kinyitásához
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
A háromjegyű kódhoz két adott 

számra van szükségetek: egy fax és 
egy telefonszám kell. Elég feltűnő  

a 7. dokumentum képén  
a BOX matrica.

Egy dobozra utal. Vegyétek  
a kezetekbe a játék dobozát.  

A doboz alján az impresszumnál 
ugyanezt a BOX matricát látjátok. 

Itt találtok fax- és telefonszámot is.

Vonjátok ki a telefonszámot  
a faxszámból, ahogyan ezt a 

professzor megadta. Ha mindent  
jól csináltatok, eredményül  
a 1 9 9es számot kaptátok 

Amikor beállítjátok a kódot  
a           alatt a dekódertárcsán,  
ezt a szimbólumsort kapjátok 

eredményül:

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt  

a szimbólumsort látjátok. 

Kövessétek lépésről lépésre  
a 9. dokumentum versét. Dugjátok  

a tűzszalag végeit a puzzle elemek közé 
úgy, hogy a két végénél egy-egy pár 
azonos színű szalamandra legyen. 

A tűzszalagból kialakított boltívet több 
perspektívából, több oldalról kell 
szemügyre vennetek azért, hogy 

kirajzolódjanak a szemetek előtt a számok.

Bal oldalról hátulról 
nézve egy 2-es számot 
kell látnotok.

Jobb oldalról hátulról 
nézve egy 5-ös számot 
kell látnotok.

Jobb oldalról a lyukon 
átnézve egy 4-es 
számot kell látnotok.

Rendezzétek a kapott számokat 
csökkenő szánsorrendbe, ahogy az a 

versben is áll.A számok a helyes 
sorrendben: 5 4 2.

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 napló kinyitásához

Tippek a templom  
épületegyüttes kinyitásához

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP
Emeljétek ki azt a hat ládát  

a puzzle-ből, amelyeket  
a 7. dokumentum képe megad. 

Tegyétek egymásra úgy a ládákat, 
ahogyan a képen látjátok, egy 

vonalban. Jó lenne, ha a ládák egy 
deszkájára összpontosítanátok.  

A betűkből össze kell állnia  
a professzor üzenetének.

A fekete nyíl jelöli, a ládák 
deszkáinak irányát, ahogyan  

a titkos üzenet kiolvashatjátok. 
Pontosan úgy helyezzétek 

egymásra a ládákat, ahogyan  
a 7. dokumentumban álló képen 

látjátok.  Ha mindent jól 
csináltatok, akkor a következő 

szöveg állt össze: 
„FAXMINUSZTELEFON” Fax mínusz 
telefon? A professzor itt biztosan 

két számra utal. De hol találhattok 
számokat? A legalsó ládán egy BOX 

feliratú matrica segít ebben. 
Keressetek egy dobozt, ne ládát,  

és alaposan nézzétek meg!

Szükséges: 7. dokumentum

Fogjátok a tűz kartonszalagot, majd 
dugjátok a két végét a puzzle elemek 
közé úgy, hogy mindkét végénél két 

azonos színű szalamandra legyen 
egymás mellett. A tábortűz felett egy 

tűz boltív alakult ki. Nézzetek rá 
többször a tűzboltívre úgy, ahogyan 

azt a 8. dokumentumban 
olvashatjátok. Közben mindig 

változtassátok meg a látószöget,  
és látni fogjátok a számokat.

A vers szerint „két szintet” kell 
használnotok, ez azt jelenti, hogy 

egyes számok két részből állnak össze. 
Oldalról nézzetek a tűz boltívére 
úgy, hogy rálássatok egyszerre a 

boltív egyik pillérének külső falára 
és a másik pillér belső falára.

 Figyeljétek meg a narancssárga 
vonalakat, amikből a megfelelő 
perspektívából nézve számok 

rajzolódnak ki. 

Változtassátok meg a 
nézőpontotokat, és figyelmesen 

nézzétek meg a másik irányból is. 
Megvan a három szám? Akkor már 

csak a megfelelő sorrend kell.

Szükséges: 8. dokumentum
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
Ha követtétek az 5. dokumentumban álló 
útmutatást, akkor kaptatok egy papír hi-
dat, amelynek egyes deszkái korhadtak. 

A papírhíd bal végét egy papagájtoll 
jelzi. A puzzle képen a papagáj  

a függőhíd bal végén ül. Rendezzétek  
a papírhíd korhadt deszkáit a puzzle kép 

függőhídjának deszkáihoz. Ezeknek 
nincs szerepük a számkód 

megfejtésében.

Ezek után számoljátok össze, hogy az 
egyes szimbólumok hányszor fordulnak 

elő a függőhíd biztonságos deszkáin.  
A szem         3-szor, a kéz       0-szor,  

a lótuszvirág           4-szer fordul elő  
a biztonságos deszkákon. 

Ha ezeket a számokat az útjelzőn álló 
sorrendbe rendezitek, akkor ezt a kódot 

kaptátok eredményül: 3 0 4. 

Amikor beállítjátok a kódot  
a            alatt a dekódertárcsán,  
ezt a szimbólumsort kapjátok 

eredményül:

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok. 

Az első pontban megadottak szerint el kell 
távolítanotok a puzzle képből. 

Annak nincsen jelentősége, hogy van-e 
másfajta lampion is a kivett puzzle 
elemeken. A fontos az, hogy az adott 
pontban megadott minden lampionfajta 
minden darabját 
kivegyétek a képből. 
Amikor végeztek az 1. 
ponttal és lenéztek a 
puzzle képre, egy 
különös formájú lyukat 
láttok majd, ami 7-es 
számot formáz.

Rakjátok ki ismét a 
puzzlet, majd a második 
kódszámért el kell 
távolítanotok a puzzle 
képből az összes  
olyanfajta lampiont,  
amelyiket a 2-es pontban  
látjátok: 

A 4-es számot kell 
látnotok. 

Rakjátok ki ismét a 
puzzlet, majd a 
harmadik kódszámért 
el kell távolítanotok a 
puzzle képből az összes 
olyanfajta  
lampiont,  
amelyiket a 3-as pontban látjátok:

A kapott kód tehát: 7 4 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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6. dokumentum

A megoldásért lapoz zá-
tok át az egész oldalt.

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

Tippek a kis templom  
kinyitásához

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP

Szükséges: 5. dokumentum

A zöld lakat egy függőhíd 
bejáratában van. A lakat felett az 

irányjelző táblán a következő 
szimbólumokat látjátok: szem, kéz és 
lótuszvirág. Ezeket a szimbólumokat 
megtaláljátok a függőhíd deszkáin is. 

Úgy látszik, hogy valamilyen 
jelentéssel bírnak. Vajon melyek 

azok a deszkák, amikre nyugodtan 
ráléphettek és melyek a veszélyesek, 

amikre nem léphettek rá? A választ 
az 5. dokumentumban találjátok. 

Kövessétek az utasításokat.

Miután lépésről lépésre 
követtétek az 5. dokumentumot, 

és megcsináltatok minden 
hajtogatást és kivágást, látjátok, 
hogy a papírhíd egyes deszkáin 

lyukak vannak. Ezek jelzik a 
korhadt deszkákat, amikre nem 

szabad rálépnetek. 

Rendezzétek a papírhíd korhadt 
deszkáit a függőhídhoz a puzzle 
képen. Ezekre nem léphettek rá. 
Ügyeljetek a papírhíd jobb és bal 
végére, valamint a biztonságos 
deszkákon álló szimbólumokra  

a puzzle képen.

A 6-os dokumentumban álló 
papírképének 1-3 pontjai 
mind egy – egy számhoz 

vezetnek a megfejtésre váró 
háromjegyű kódban. 

Mindegyik pontban áthúzott 
lampionfajták képei vannak.  
A lap sarkára írt megjegyzés 
szerint ezeknek mind el kell 

tűnniük. Távolítsátok el  
a megadott lapionokat 

pontról pontra.

Bízzatok magatokban! 
Egyszerűen vegyétek ki  
a puzzle-ból azokat az 

elemeket, amiken az adott 
fajta lampionokat látjátok. 

Lépésről lépésre haladjatok. 
Először az összes olyan 

lampionfajtát vegyétek ki  
a puzzle képből, amelyeket  

az 1. pontban láttok.  
Majd ugyanígy járjatok el  

a 2. és a 3. pontoknál is. 

Minden pont végeztével 
nézzetek rá az egész  

puzzle képre. 
Szükséges: 
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
A puzzle képén három természeti elem 
megadja nektek a három számjegyből 

álló kódot. A mohák közt a fehér 
területen a 3-as szám áll.

A gyökérzet összefonódásában látható 
egy 7-es szám.

A kövek 6-os számot formáznak.

A kód tehát 3 7 6 . 

Amikor beállítjátok a kódot  
a            alatt a dekódertárcsán, ezt  

a szimbólumsort kapjátok eredményül:

Elvehetitek azt a dokumentumot, 
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.

A puzzle képen, bal oldalon alul a 
sziklán látjátok, hogy a szobrokat 
növekvő sorrendben kell a kódhoz 

használnotok. 

A kódhoz szükséges három szobor 
számai 15-öt adnak. Ezeket a számokat 

a 4-es dokumentumban találjátok.

A szurdokban álló szobrok számítanak 
és azok méreteit jól meg tudjátok 

különböztetni egymástól. Rendezzétek 
a szobrokat nagyság szerinti 

sorrendbe, ahogy ezt a szikla képén 
láttátok. Eredményül a következő 

kódot kapjátok: 4 3 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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4. dokumentum

A megoldásért lapoz zá-
tok át az egész oldalt.

A megoldásért hajt-
sátok félbe az oldalt.

Tippek az ellopott könyv  
kinyitásához

Tippek a titkos kőrekesz  
kinyitásához

Nézzétek meg alaposan a 
tájat. Szándékosan nőtte be a 
moha és a gyökerek valamint 

szándékosan fedik be  
a kövek. Ez nem lehet 

véletlen, hiszen pont egy 
háromjegyű kódot kerestek. 

Nézzétek meg alaposan a 
tájat és keressétek a kódokat.

A moha, a gyökérzet valamint  
a kövek pont azért állnak úgy ott, 

hogy megtaláljátok, amit 
kerestek.

A moha szinte az egész területet 
benőtte, mégis van benne egy 

különös fehér rész. A gyökérzet 
rajzolata is különleges. Továbbá 

a kövek elhelyezkedése sem 
véletlenszerű. 

Ezek feltűntek nektek? Biztosan 
tudjátok használni a látottakat!

Nézzétek meg a szobrok rajzait  
a 4-es dokumentumban álló 

rajzon. A rajzok alatt különböző 
számok állnak. A puzzle képen, bal 

oldalon alul a sziklán látjátok, 
hogy a szobrokhoz a 15-ös szám 
van hozzárendelve. Valószínű, 

hogy a szobrok számainak 
összesen  

15-öt kell kiadniuk.

A 15-ös számhoz szükségetek  
lesz a következő szobrokra  
a dokumentumból: 8, 3 és 4.   

De vajon mi a helyes sorrendje  
a három számnak? 

Ha alaposan szemügyre veszitek  
a puzzle képet, akkor látjátok 

majd, hogy a szobrok 
elhelyezkedése a puzzle képen 

megegyeznek a 4-es 
dokumentumban álló rajzzal.  

A puzzle képen, azonban a szobrok 
képe eltérő méretű, nem  

úgy mint a rajzon.

1. TIPP2. TIPP

1. TIPP2. TIPP

Szükséges: 

Szükséges: 
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MEGOLDÁSMEGOLDÁS
Használjátok a pergament arra, hogy 

átmásoljátok a tisztáson lévő dolgokat. Csak 
azokat a dolgokat kell átmásolnotok, amelye-

ket a pergamen teljes egészében letakar. 

Emeljétek ki a pillangós puzzle elemeket, 
majd állítsátok össze a megjelölt helyen, 

ahogyan ezt ezen a képen is látjátok: 

  
 

A lyukakban megjelent számok és betűk 
lépésszámok és égtájak, továbbá 

mindegyik úthoz hozzá lett rendelve  
egy állat.

1D=             ,   3É=             ,  3K=             

A kiindulópontotok az a rubrika, amelyiket 
piros  -el jelöltünk. Innen lépjetek  

4 lépést Északra, a lábnyomok jelzik az út 
kezdetét. Menjetek tovább az úton és 

amikor egy állaton landoltok, akkor 
használjátok a hozzá tartozó  

lépésszámot és égtájat. 

Az utatok során három aranyérmén 
léptetek át. Az érméken számok vannak, 

amikből össze tudjátok állítani  
a kódot: 3 7 9. 

Amikor beállítjátok a kódot  
a            alatt a dekódertárcsán, ezt a 

szimbólumsort kapjátok eredményül:

Elvehetitek azt a dokumentumot,  
amelyiken ezt a szimbólumsort látjátok.

Először a pergamenen lévő kéz 
szimbólumot 
fektessétek pontosan 
a tisztás előtti kövön 
látható kézre, majd 
rajzoljátok körbe az 

összes kardot, amit a pergamen letakar. 

Ezután a pergament úgy fektessétek a 
tisztásra, hogy a 
„végtelen csomó” 
minden része 
pontosan egymáson 
legyen, majd 

rajzoljátok körbe az összes csontot, amit a 
pergamen lefed. 

Végül úgy fektessétek 
a pergament a 
tisztásra, hogy a  
halak pontosan  
egymásra kerüljenek, 

majd rajzoljátok át az összes olyan szobrot, 
amelyet a pergamen teljes egészében lefed.

Ha mindent jól csináltatok, akkor három 
szám rajzolódott ki a pergamenen  

a körberajzolt dolgokból.

Az aktatáskán a szimbólumok sorrendje 
pontosan megadja nektek a számok 

sorrendjét. A kód tehát: 4 7 9. 

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 az aktatáska kinyitásához.
A megoldásért hajt-
sátok félbe az oldalt.

1. TIPP2. TIPP

Tippek a kőszobor kinyitásához.

Feltűnt nektek a három 
szimbólum a pergamenen? 

Ezeket megtaláljátok a puzzle 
képen a tisztás előtti köveken, 

az „útmutatóval” együtt. 
Mindegyiknél van egy ceruza, 

ami éppen körberajzol egy 
dolgot: kardot, csontot 

 vagy szobrot.

Szükséges: 

Egy háromjegyű kódot kerestek. 
Kövessétek a köveken álló 

„útmutatásokat”. Rajzoljátok körbe  
a megadott szimbólumtól kiindulva  
a kardokat, csontokat és szobrokat. 

Szerencsére több is van  
belőlük a tisztáson. 

A pergamenen álló szimbólumok 
tájékozódási pontok is. Ugyanakkorák 

a pergamenen, mint a tisztáson. 
Fektessétek a pergament a tisztásra 

először például úgy, hogy a kéz 
szimbólumok pontosan egymáson 

legyenek, majd kövessétek az 
„útmutatásokat”, és így tovább.

Kövessétek a 2. dokumentumban 
leírt három lépést. 

Az 1. dokumentumban lévő képen 
úgy tűnik, hogy a pillangók 

megtalálták az otthonukhoz vezető 
átjárót. A puzzle képen azonban 
egészen más helyeken vannak. 

Vegyétek szó szerint a 
dokumentumban olvasottakat. 

Fogjátok meg a pillangókat  
és helyezzétek át őket a megfelelő 

helyre az átjáróhoz.

1. és 2. 
dokumentum

Szükséges: 

Emeljétek ki a nyolc puzzle elemet, 
amelyeken pillangók vannak  
és állítsátok őket össze a két 

derékszöggel jelölt terület között  
az átjárónál. Egy nyolc részből álló 
puzzle áll össze, amelyiken három 
lyuk van. A három lyukban három 
lényeges betű-számkombinációt 
láttok. További kombinációkat a 

Térképen találtok. Úgy látszik, hogy a 
számok a lépések számának felelnek 

meg, a betűk pedig az égtájaknak. 
Kezdjetek el a vörös x-től lépkedni 
egyenesen előre. Azok az állatok, 

amikkel út közben találkoztok 
megmondják, a hozzájuk tartozó 
lyukaknál a puzzle képen, hogy 

hogyan tovább.
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A megoldásért hajt sátok 
félbe az oldalt.

A megoldásért lapoz zá tok 
át az egész oldalt.

Ismertető – így használjátok a segítségeket

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 a 

1.Tipp és 2.Tipp oldalt a megoldásra.

  Hajtsátok át a 1.Tipp és 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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