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Herní materiál
• přístupové údaje do online herního systému
• 6 herních žetonů
• 6 obálek se zadáním úkolů
• 1 pravidla

© Cryptomania s.r.o.
Ilustrace: Jitka Vágnerová, Irena „Kaori“ Hynková
Rozměr krabice hry: 113 × 181 × 36 mm 
Váha hry: 0,16 kg

Co byste měli vědět o Julii? 
Je historička a miluje záhady.
Když nenadále poklesne hladina 
řeky pod jejím milovaným hradem
Zvíkovem a jeden ze zatopených 
domů vydá sto let staré poselství,
nemůže u toho chybět. Zvíkov totiž 
není obyčejný hrad. Je to místo 
přímo protkané nevysvětlitelnými 
příběhy a událostmi. A také možná 
ukrývá ztracené přemyslovské 
korunovační klenoty. 

Otevřete s Julií pozůstalost místního kronikáře 
Klementa, sestavte tým záhadologů a pomozte 
odhalit skryté hradní tajemství. 

Čeká vás devět pečlivě připravených 
šifrovacích stanovišť propojených 
propracovaným online herním systémem od 
Cryptomanie – špičky na české šifrovací scéně. 

Doporučená MOC
399 Kč
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Dino Toys s. r. o.
K Pískovně 108 

295 01 Mnichovo Hradiště
Česká republika

www.mojedino.cz

Popis hry:

Badatelka Významného výzkumného ústavu Julie Štěpánová 
se zabývá záhadologií. V libereckém ústavu se věnuje 
paranormálním jevům. Julie jezdí od dětství na Orlickou 
přehradu ke Zvíkovu k babičce. V místním plátku Zvíkovské 
zprávy objevila v rubrice Tajemství z půdy zmínku o nálezu 
podivného předmětu.

V posledních letech se stávalo, že byla hladina Orlíku níž než 
obvykle a pokles vody tak odhalil zbytky zatopených obcí 
a staveb. V zákrutě u Svaté Anny mezi kameny našel místní 
rybář vyřezávanou dubovou schránku a předal ji podle zmínky 
v novinách zvíkovskému kronikáři. Julie znala zdejší hrad 
z dětství, prolézala zvíkovské keltské hradiště a zkoumala 
okolí hradu. Ostatně právě odtud pramení Juliin zájem 
o záhady. Slýchala tu o zvíkovském Raráškovi, o neobvyklých 
reakcích elektronických přístrojů v korunní síni, s kamarádem 
tu luštili tajuplné zednické značky na Hlízové věži, během 
studií Julie četla o přemyslovských korunovačních klenotech 
ukrytých v dlouhých chodbách. Je možné, že tento nález 
konečně všechny zvíkovské záhady vyřeší? Julie okamžitě 
zavolala zvíkovskému kronikáři, že chce být u otevírání 
schránky a vypravila se na místo činu.

PŘIHLÁŠENÍ DO HRY
Ke hře potřebujete online připojení do herního systému. 
Ten naleznete na stránkách hry sifry.mojedino.cz/zvikov 

K registraci potřebujete kód, který naleznete v krabičce. 

Registrujte si svůj tým a přihlaste se do hry. Hra se spustí 
zadáním přístupového kódu..

PRAVIDLA HRY
Hra obsahuje 9 stanovišť. Cílem hry je získat co největší počet 
bodů za plnění šifrovacích úkolů. Hra není časově omezena, 
avšak teprve po vyřešení jednoho úkolu je možné řešit další. 
Zadání úkolu získáte vždy v herním systému, některé úkoly 
vyžadují i práci s dalšími herními materiály. 

Řešením každého stanoviště je jedno smysluplné české 
slovo – heslo. Za vyřešení úkolů získáváte body. 

Počet získaných bodů se liší podle toho, zda jste úkol vyřešili 
bez pomoci, vzali si v herním systému nápovědu či si vyžádali 
řešení. Vyřešení úkolu znamená zisk 10 bodů. Pokud využijete 
nápovědu, získáte po vyřešení pouze 5 bodů. Každý úkol lze 
přeskočit, pokud si vezmete řešení.
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