
Το Σμαραγδένιο Φεγγάρι πλησιάζει στο ψηλότερο σημείο και δεν μένει 
πολύς χρόνος ακόμη. Καταφέρατε να λύσετε τον θρύλο και να βρείτε τη πύλη 
του φεγγαριού; Ή μήπως παραλείψατε κάτι; Αυτά είναι όσα έπρεπε να έχετε κάνει για να βρείτε τη πύλη του 
φεγγαριού.

ΜΕΡΟΣ 7 - Επίθεση από ζώο
Μετά από λίγη ώρα, η Ναταλία ανέκτησε δυνάμεις αρκετά ώστε να μπορεί να μιλήσει. Σας λέει για τον μόνο 
τρόπο να επιστρέψετε σπίτι: Την πύλη του φεγγαριού. Τελείως ξαφνικά, μια μικρή μαϊμού πετάγεται πάνω 
στην τσάντα σας και αρχίζει να τρέχει με κάτι πράσινο στα χέρια της. Τότε συνειδητοποιείτε τι έγινε: Η άτακτη 
μαϊμού σάς έκλεψε το σμαράγδι. Προσπαθείτε να τρέξετε πίσω της, αλλά βρίσκεστε πρόσωπο με πρόσωπο με 
πέντε επικίνδυνα ζώα. Στο σημείωμα του Αθήναιου βλέπετε τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να βγείτε από τη 
ζούγκλα. Αυτή πρέπει να είναι η σειρά των τεσσάρων κλειδιών στο Χρονο-αποκωδικοποιητή.

1) Φίδι
Μεταφράστε τα σύμβολα στο φίδι  χρησιμοποιώντας τον μυστικό κώδικα ροδοσταυρών στη 
σωστή πλευρά του Χρονο-αποκωδικοποιητή. Θα βρείτε το εξής: «ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΠΛΩΣΕΤΕ 
ΤΟ ΦΙΔΙ (FOLD THE SNAKE) ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ (RIVER CROSSING) ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ» Στη συνέχεια διπλώστε το φίδι κατά μήκος των διακεκομμένων 
γραμμών με τη σειρά των αριθμών. Έτσι θα σχηματιστεί η εικόνα δεξιά.

Κλειδί 1: 1

2) Βρείτε από ποια από τις έξι θέσεις μπορείτε να πετύχετε τα 
περισσότερα ζώα με ένα μόνο πέταγμα μπούμερανγκ.
Υπάρχουν 6 θέσεις σημειωμένες με μαύρο κύκλο στον χάρτη με τα ίχνη. Από αυτά τα 
έξι σημεία μπορείτε να πετάξετε το μπούμερανγκ για να χτυπήσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερα άγρια ζώα. Τοποθετήστε το μπούμερανγκ με τον μικρό μαύρο κύκλο 
του πάνω στους μαύρους κύκλους του χάρτη. Ελέγξτε σε ποιες θέσεις η μαύρη 

γραμμή του μπούμερανγκ ακουμπάει τα περισσότερα ζώα. Αφού δοκιμάσετε και τις 6 πιθανές θέσεις, θα δείτε 
ότι μόνο από μία θέση μπορείτε να χτυπήσετε τρία ζώα με ένα πέταγμα. Είναι η θέση με τον αριθμό 6.

Κλειδί 2: 6
ΒΟΗΘΕΙΑ 1: ΤΟπΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜπΟύΜΕΡΑνγΚ 
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Ο ΚύΚλΟΣ ΤΟύ νΑ ΕΙνΑΙ πΑνΩ 
ΑπΟ ΤΙΣ ΜΑύΡΕΣ ΤΡύπΕΣ. ΣΕ πΟΙΟν ΑΡΙΘΜΟ 
ΜπΟΡΕΙΤΕ νΑ χΤύπΗΣΕΤΕ 3 ζΩΑ;

3) Βρείτε την τοποθεσία όπου 
έκρυψε η μαϊμού το σμαράγδι. 
πρέπει να είναι σε μία από 
τις αγαπημένες της τοποθεσίες.

Αρχή

ΜΗ δΙΑΒΑΣΕΤΕ πΑΡΑΚΑΤΩ πΑΡΑ ΜΟνΟ 
ΟΤΑν ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ γΙΑ ΤΗ λύΣΗ.

Ο δ Η γ ΟΣ  Ε π Ι λ ύΣ ΗΣ



Οι πατημασιές της μαϊμούς ξεκινάνε στη μέση του δάσους λίγο πιο πάνω από τον ιπποπόταμο. Ακολουθήστε 
αυτά τα ίχνη στην μπροστινή και την πίσω πλευρά του χαρτιού. Θα δείτε ότι η μαϊμού συνάντησε τα ίχνη του 
ιαγουάρου και συνέχισε να πατά ακριβώς πάνω σε αυτά (1).
Στη συνέχεια η μαϊμού συνάντησε τα ίχνη του ελέφαντα και ακολούθησε αυτά (2). Τώρα ακολουθήστε 
τα ενωμένα ίχνη της μαϊμούς και του ελέφαντα προς τη σπηλιά (3). Εκεί οι πατημασιές της μαϊμούς 
σταματάνε. Αυτό σημαίνει ότι η μαϊμού έχει κρύψει το σμαράγδι μέσα στη σπηλιά. Στη σπηλιά βλέπεις ένα 
παραλληλόγραμμο. Αυτό είναι το κλειδί που ψάχνετε.

Κλειδί 3: 
ΒΟΗΘΕΙΑ 2: ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑπΟΤύπΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑϊΜΟύΣ ΚΑΙ ΑΚΟλΟύΘΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ 2 πλΕύΡΕΣ ΤΟύ χΑΡΤΙΟύ ΜΕχΡΙ νΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΡύψΩνΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΑπΟΤύπΩΜΑΤΑ ΜπΟΡΕΙ νΑ ΕπΙΚΑλύπΤΟύν ΤΟ ΕνΑ ΤΟ ΑλλΟ.

4) Βρείτε τις σωστές θέσεις για τις πέτρες ώστε να 
φτιάξετε ένα πέρασμα στο ποτάμι.
Τοποθετήστε το κομμάτι του ποταμού με τις τρύπες πάνω στο 
άλλο κομμάτι του ποταμού. Σιγουρευτείτε ότι το κάτω μέρους 
του ποταμού έχει τον σωστό προσανατολισμό - υπάρχουν 8 στο 
σύνολο – ώστε να σχηματιστεί ένα αδιάκοπο πέτρινο μονοπάτι από 
τη μία όχθη του ποταμού στην άλλη. Δεν επιτρέπεται να κινηθείτε 
διαγώνια. Ο μόνος προσανατολισμός που οι όχθες συνδέονται 
κατ’ αυτό τον τρόπο είναι ο προσανατολισμός που εμφανίζει τον 
λατινικό αριθμό ΙΙ.

Κλειδί 4: ΙΙ
 
ΒΟΗΘΕΙΑ 3: γΙΑ νΑ δΗΜΙΟύΡγΗΣΕΤΕ ΕνΑ ΣύνΕχΟΜΕνΟ πΕΤΡΙνΟ ΜΟνΟπΑΤΙ πΟύ ΕνΩνΕΙ ΤΙΣ 2 ΟχΘΕΣ ΤΟύ πΟΤΑΜΙΟύ, 
ΤΟπΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟύ πΟΤΑΜΙΟύ ΤΟ ΕνΑ πΑνΩ ΣΤΟ ΑλλΟ ΜΕ ΤΟν ΣΩΣΤΟ πΡΟΣΑνΑΤΟλΙΣΜΟ.

Κωδικός 1: 1, 6,  , II 

PART 8 - Η αγορά
Μετά την εμπειρία σας με τα άγρια ζώα επιτέλους φτάνετε στην πρώτη ασφαλή στάση. Μπαίνοντας στο παζάρι 
για να εφοδιαστείτε με προμήθειες, δύο άνδρες με μοχθηρό ύφος πλησιάζουν προς το μέρος σας με απειλές και 
κατάρες. Από ό,τι φαίνεται η Ναταλία χρωστάει σε πολύ επικίνδυνους ανθρώπους. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί 
τρόποι να βγάλεις λεφτά στην αγορά. Ολοκληρώστε το παζλ για να βρείτε ένα μήνυμα με πιθανούς τρόπους για 
να κερδίσετε χρήματα στο παζάρι. Αυτή είναι η σειρά του κωδικού.

1) Κερδίστε ένα διαγωνισμό με το να μην κλείσετε τα μάτια σας
Στο παζλ βλέπετε έναν άνδρα με ένα μάτι να σας κοιτάζει 
επίμονα στο παζάρι. Έχει ένα τατουάζ με τέσσερα τετράγωνα 
το ένα δίπλα στο άλλο, που σχηματίζουν ένα μεγαλύτερο 
τετράγωνο και μια φράση «Μην κοιτάτε επίμονα!». Στοιχίστε 
τέσσερις από τις πέντε κάρτες ματιών, έτσι ώστε να ταιριάξετε 4 
ζεύγη ματιών. Όπως υποδεικνύει και το τατουάζ, μια κάρτα δεν 
χρησιμοποιήθηκε για τον διαγωνισμό κοιτάγματος. Γυρίστε την 
κάρτα αυτή και βρείτε τη λύση.

Κλειδί 1: 4
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ΒΟΗΘΕΙΑ 4: ΤΟπΟΘΕΤΗΣΤΕ 4 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΤΙΩν ΣΕ ΕνΑ ΤΕΤΡΑγΩνΟ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕχΕΤΕ ΤΑΙΡΙΑξΕΙ ΤΑ δΕξΙΑ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΟύ ΙδΙΟύ ζΩΟύ. Η ΚΑΡΤΑ πΟύ πΕΡΙΣΣΕύΕΙ, ΕΙνΑΙ Η λύΣΗ. ΤΟ «1» ΘΑ πΡΕπΕΙ νΑ ΕΙνΑΙ ΣΤΗν ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλΕύΡΑ.

2) Βρείτε και πάρτε τα κρυμμένα 
χρήματα στην αγορά.
Βρείτε τις πέντε δεσμίδες χρημάτων στο παζάρι. 
Γυρίστε ανάποδα τα πέντε κομμάτια του παζλ με 
τις δεσμίδες και θα αποκαλυφθούν 5 γράμματα. 
Βάλτε τα γράμματα στη σωστή σειρά και θα 
βρείτε τη λέξη: “Τρίτο”.

Κλειδί 2: 3
ΒΟΗΘΕΙΑ 5: ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ 5 ΚΟΜΜΑΤΙΑ 
PUZZLE ΜΕ χΡΗΜΑΤΑ. γύΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑνΑπΟδΑ ΚΑΙ 
ΣχΗΜΑΤΙΣΤΕ ΜΙΑ λΕξΗ. Η λΕξΗ ΕΙνΑΙ ΕνΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.

3) Κερδίστε έναν αγώνα πολεμικών τεχνών
Στη διάφανη κάρτα βλέπετε δύο δυσάρεστους τύπους στα μαύρα να 
προσπαθούν να σας επιτεθούν. Όμως εσείς έχετε μαύρη ζώνη στο καράτε. 
Βρείτε ποια κίνηση θα αποκρούσει την επίθεση και των δύο τύπων 
και ταυτόχρονα θα τους βγάλει από τη μέση. Μπορείτε να το κάνετε 
αυτό τοποθετώντας τη διάφανη κάρτα πάνω από τις κινήσεις. Όταν 
βρείτε την σωστή κίνηση, μεταφράστε τα σύμβολα που σχηματίστηκαν 
χρησιμοποιώντας τον μυστικό κώδικα ροδοσταυρών στη σωστή πλευρά 
του Χρονο-αποκωδικοποιητή: ΠΕΝΤΕ (FIVE)

Κλειδί 3: 5 

4) Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα χαρτονομίσματα. πόσα είναι πλαστά;
Κοιτάξτε τα 5 χαρτονομίσματα. Όπως διαβάζετε και στο παζλ, το χαρτονόμισμα αυτό που ήταν εμφανώς 

διπλωμένο είναι γνήσιο. Συγκρίνετε τα άλλα χαρτονομίσματα με αυτό και θα βρείτε ότι υπάρχουν δύο που δεν 
είναι ακριβώς ίδια με το γνήσιο. Στο ένα ο πίθηκος στη μπροστινή πλευρά δεν έχει αυτί ενώ στη πίσω έχει ένα 
μισοφέγγαρο. Το άλλο έχει ένα τρίγωνο αντί για τετράγωνο στην μπροστινή πλευρά και ένα λιγότερο φύλλο στη 
πίσω. Οπότε αυτά είναι πλαστά χαρτονομίσματα.

Κλειδί 4: 2

γνΗΣΙΟ

πλΑΣΤΟ

πλΑΣΤΟ



ΒΟΗΘΕΙΑ 6: ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ δΙΑΦΟΡΕΣ ΑνΑΜΕΣΑ ΣΤΑ χΑΡΤΟνΟΜΙΣΜΑΤΑ. πΟΣΑ ΕΙνΑΙ πλΑΣΤΑ; ΘΑ χΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΟνΟ ΜΙΑ πλΕύΡΑ 

ΤΟύΣ γΙΑ νΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ. ΤΟ δΙπλΩΜΕνΟ ΕΙνΑΙ ΤΟ ΑλΗΘΙνΟ.

Κωδικός 2: 4, 3, 5, 2

ΜΕΡΟΣ 9 - Το σμαραγδένιο φεγγάρι
Ξεπληρώσατε το χρέος της Ναταλίας στην αγορά και συνεχίζετε το ταξίδι σας μέσα από τη ζούγκλα. Μπαίνετε 
σε μια πετρώδη περιοχή με 3 μεγάλα βουνά στο κέντρο. Ανοίγετε την τσάντα σας για να βρείτε τα στοιχεία που 
σας άφησε ο Αθήναιος στην καλύβα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο πίσω μέρος του σκίτσου του φεγγαριού 
χρησιμοποιώντας το σχεδιάγραμμα στο πίσω μέρος του ολοκληρωμένου παζλ.
 

1) Βρείτε τη θέση του δοντιού του διαβόλου κατά το ζενίθ.
Διπλώστε τα τρία βουνά στις διακεκομμένες γραμμές και κλείστε τα με τα πτερύγια. 
Τοποθετήστε το κάθε βουνό στο σωστό τετράγωνο σημείο στο πίσω μέρος του 
παζλ. Χρησιμοποιήστε το σκίτσο του τελευταίου σμαραγδένιου φεγγαριού για 
να τοποθετήσετε τα βουνά στη σωστή τους θέση. Μπορείτε να καταλάβετε ότι 
το άτομο που σχεδίασε την εικόνα πρέπει να στεκόταν στην αριστερή πλευρά 
του χάρτη, καθώς ένα από τα βουνά σχεδιάστηκε πιο μπροστά από τα άλλα δύο. 
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα βουνά στο σχεδιάγραμμα από τις λεπτομέρειές 
τους. Τοποθετήστε τα μοντέλα των βουνών με τέτοιον τρόπο που οι λεπτομέρειες 
τους ταιριάζουν με το σχεδιάγραμμα. Το Δόντι του Διαβόλου μπορεί να φανεί στη 
δεξιά πλευρά του σχεδιαγράμματος οπότε η τοποθεσία του είναι στο τετράγωνο με 
το ρωμαϊκό νούμερο Χ.

Κλειδί 1: X
ΒΟΗΘΕΙΑ 7: δΙπλΩΣΤΕ ΤΑ 3 ΒΟύνΑ ΚΑΙ χΡΗΣΙΜΟπΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ζΩγΡΑΦΙΑ ΤΟύ ΤΕλΕύΤΑΙΟύ ζΑΦΕΙΡΕνΙΟύ ΦΕγγΑΡΙΟύ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ νΑ 
ΤΑ ΤΟπΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗν πΙΣΩ πλΕύΡΑ ΤΟύ PUZZLE. ΤΟπΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ δΟνΤΙ ΤΟύ ΙΑγΟύΑΡΟύ πΑνΩ ΣΤΟ v.

2) Βρείτε τη θέση του φεγγαριού τη στιγμή του ζενίθ.
Χρησιμοποιήστε επίσης το σκίτσο του τελευταίου σμαραγδένιου 
φεγγαριού για να βρείτε τη θέση του φεγγαριού. Ξέρουμε ότι το 
άτομο που σχεδίασε την εικόνα στεκόταν στην αριστερή πλευρά 
του χάρτη. Στο σχεδιάγραμμα το φεγγάρι είναι στην πάνω δεξιά 
γωνία. Αυτό αντιστοιχεί στο ότι η θέση του φεγγαριού είναι 
στην κάτω δεξιά πλευρά του χάρτη που συμβολίζεται με το 
παραλληλόγραμμο σχήμα. Τοποθετήστε το σμαράγδι στη βάση του, 
σε αυτό το σημείο του χάρτη.

Κλειδί 2: 

3) Βρείτε τη θέση της πύλης του Φεγγαριού 
τοποθετώντας το Σμαράγδι στο στήριγμα, στη θέση του 
φεγγαριού και ρίξτε ένα φως μέσα από το Σμαράγδι 
προς την κατεύθυνση του δοντιού του διαβόλου.
Χρησιμοποιήστε τον φακό ενός τηλεφώνου και φωτίστε μέσα 
από το κέντρο του πράσινου σμαραγδιού. Θα δείτε ότι η σκιά του 
Δοντιού του Διαβόλου δείχνει το γράμμα «F».
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Κλειδί 3: F

4) Τοποθετήστε το Σμαράγδι στην τρύπα με το σωστό χρώμα στη πύλη του Φεγγαριού.
Μεταφράστε τα σύμβολα χρησιμοποιώντας τον μυστικό κώδικα ροδοσταυρών στη σωστή πλευρά του 
Χρονο-αποκωδικοποιητή και συμπληρώστε την πρόταση: «Όταν το φεγγάρι λάμψει πράσινο τοποθετήστε 
το σμαράγδι μέσα στο χρώμα που αντιστοιχεί στη σκιά του Δοντιού του Διαβόλου (THE DEVILS TOOTHS 
SHADOW)». Φωτίστε με τον φακό μέσα από το κέντρο του πράσινου φεγγαριού και θα προσέξετε ότι η σκιά 
είναι ροζ. Η ροζ τρύπα είναι σημειωμένη με τον αριθμό 4.

Κλειδί 4: 4
ΒΟΗΘΕΙΑ 8: πΟΙΟ γΡΑΜΜΑ δΕΙχνΕΙ ΤΟ δΟνΤΙ ΤΟύ δΙΑΒΟλΟύ (ΚλΕΙδΙ 3); ΤΙ χΡΩΜΑ ΕχΕΙ Η ΣΚΙΑ (ΚλΕΙδΙ 4);

Κωδικός 3: X, , F, 4 
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