
Η φίλη και συμμαθήτριά σας Ναταλία αγνοείται εδώ και έναν χρόνο.  
Τώρα, στα ξαφνικά, είδατε ένα όραμα για εκείνη. Καταφέρατε να λύσετε το 
μυστήριο πίσω από την εξαφάνισή της ή μήπως παραλείψατε κάτι; 
Παρακάτω θα βρείτε όσα έπρεπε να έχετε κάνει για να λύσετε το μυστήριο.

Μέρος 1: Τιμωρία 
Επειδή εντελώς στα ξαφνικά σας πήρε ο ύπνος στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθηματικών του 
κ. Παπαδόπουλου, αναγκαστήκατε να μείνετε τιμωρία και μείνατε χώρια από τους άλλους. 
Πώς θα μπορέσετε να λύσετε το μυστήριο πίσω από την εξαφάνιση της Ναταλίας μέσα σε μία ώρα; 
Ακούτε τότε κάποιον πίσω σας να βήχει. Είναι ο Νίκος. Σας δίνει ένα σημείωμα που μοιάζει με την εργασία του 
για τα μαθηματικά, το οποίο έχει μια υποσημείωση που λέει: «Μου χρωστάς. Νίκος, ο βασιλιάς της τιμωρίας».

0. Το σημείωμα του βασιλιά της τιμωρίας.
Το σημείωμα που σας έδωσε ο Νίκος είναι γεμάτο με έναν συνδυασμό από κείμενα, αριθμούς και μαθηματικά 
σύμβολα. Κρατήστε το σημείωμα από την ανάποδη και με προσοχή κοιτάξτε τους μπλε αριθμούς και τα 
σύμβολα ώστε να αποκρυπτογραφήσετε το μήνυμα του Νίκου. Αυτά τα σύμβολα είναι κρυφά γράμματα που 
έχουν γραφτεί ανάποδα. Όταν μεταφράσετε το σημείωμα, θα έχετε το παρακάτω:

Σχέδιο απόδρασης
1) Δίπλωσε το σχέδιο σε σαΐτα και πέτα την στους φίλους σου.
2) Σιγουρέψου ότι έχεις άδεια να πας στην τουαλέτα.
3) Κλέψτε το κλειδί για το γραφείο του διευθυντή από τον επιστάτη. Μπείτε στο γραφείο του και καλέστε 
τον κ. Παπαδόπουλο από την ενδοεπικοινωνία.
4) Μόλις ο κ. Παπαδόπουλος φύγει για το γραφείο του διευθυντή, φύγετε! Σχεδιάστε την συντομότερη 
διαδρομή από την αίθουσά σας προς την έξοδο. Προσοχή: μην περάσετε μπροστά από πόρτες που οι αίθουσες 
έχουν ακόμα μάθημα!!! Μου χρωστάς. Νίκος, ο βασιλιάς της τιμωρίας.

Ακολουθήστε τα υπογραμμισμένα στοιχεία του σχεδίου διαφυγής για να βρείτε το σχήμα των τεσσάρων 
σωστών κλειδιών. Η σειρά των βημάτων είναι και η σειρά των κλειδιών.

ΒΟΗΘΕΙΑ 1: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ 
ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΤΕ ΤΑ ΜΠΛΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ.

1. Δίπλωσε το σχέδιο σε σαΐτα
Διπλώστε το σημείωμα κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών με τη σειρά των αριθμών τους. Μετά ελέγξτε 
το πάνω μέρος της σαΐτας και δείτε ότι το σκίτσο του κ. Κόλινς άλλαξε σε τρίγωνο. Η διπλή γραμμή σε μία από 
τις πλευρές του τριγώνου σού υποδεικνύουν ποια είναι η βάση του.

ΒΟΗΘΕΙΑ 2: ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΜΕΣΑ.

Κλειδί 1:  

ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ 
ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ.
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2. Σιγουρέψου ότι έχεις άδεια να πας στην τουαλέτα.
Ο κ. Παπαδόπουλος πιστεύει ότι έπρεπε να είχατε πάει στην τουαλέτα την ώρα του διαλείμματος. Ευτυχώς 
όμως δεν είναι και τόσο «κακούλης» όσο πιθανώς πιστεύετε, οπότε τελικά σας έδωσε μια ευκαιρία να πάτε στην 
τουαλέτα. Για τον σκοπό αυτό σας δίνει έναν γρίφο που πιστεύει ότι δεν θα μπορέσετε να λύσετε και σας κοιτά 
με μια γκριμάτσα αυτοϊκανοποίησης. «Είμαι γεμάτο τρύπες, αλλά μπορώ και κρατάω νερό. Τι είμαι;»

Η απάντηση είναι: Ένα σφουγγάρι. Το σφουγγάρι είναι μέσα στην τάξη κάτω από τον μαυροπίνακα. Αν κοιτάξετε 
πιο προσεκτικά θα δείτε έναν κύκλο μέσα στο σφουγγάρι.

Κλειδί 2: 
3. Κλέψτε το κλειδί για το γραφείο του διευθυντή
Σε έναν από εσάς εσάς δόθηκε η άδεια να περιφερθεί ελεύθερα στο 
σχολείο ώστε να πάει στην τουαλέτα. Αντί όμως για την τουαλέτα, 
αυτό το άτομο κατευθύνεται στο δωμάτιο του επιστάτη. Υπάρχει 
μια κλειδοθήκη πίσω από τον επιστάτη. Η θήκη αυτή έχει το ίδιο 
περίγραμμα με τον χάρτη του σχολείου. 
Ψάξε στον χάρτη τη θέση του γραφείου του διευθυντή και βρες το 
αντίστοιχο κλειδί στη θήκη. Είναι το κλειδί με την τετράγωνη τρύπα.
 

Κλειδί 3: 
ΒΟΗΘΕΙΑ 3: ΤΙ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ; 

4. Σχεδιάστε τη συντομότερη διαδρομή διαφυγής.
Το άτομο που πήγε στην «τουαλέτα» χρησιμοποίησε το κλεμμένο κλειδί για να μπει στο γραφείο του διευθυντή 
και, παραποιώντας τη φωνή του, κάλεσε τον κ. Παπαδόπουλο με την ενδοεπικοινωνία. Είναι τώρα στο χέρι της 
υπόλοιπης ομάδας να το σκάσει από το σχολείο όσο ο κ. Παπαδόπουλος έφυγε από την τάξη κατευθυνόμενος 
προς τον διευθυντή. Ο Νίκος σάς λέει στο σημείωμα διαφυγής ότι 
δεν πρέπει να περάσετε μπροστά από πόρτες αιθουσών που κάνουν 
ακόμα μάθημα, αλλιώς μπορεί να σας δει και να σας πιάσει κάποιος 
από τους δασκάλους. Δείτε τι ώρα είναι και ποιες τάξεις έχουν 
ακόμα μάθημα. Το ρολόι στην τάξη δείχνει 15.10 και σύμφωνα 
με το ωρολόγιο πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 9 τάξεις 
που κάνουν ακόμα μάθημα. Αυτές είναι οι 101, 102, 103, 109, 110, 
111, 112, 114, 115. Σημειώστε τις στον χάρτη. Βλέπετε τώρα ότι 
είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσετε τη νότια είσοδο ή την έξοδο 
διαφυγής του γυμναστηρίου προκειμένου να αποδράσετε χωρίς να 
περάσετε μπροστά από τις τάξεις 102 και 103. Η μόνη σας επιλογή 
είναι να κατευθυνθείτε προς την ανατολική είσοδο για να διαφύγετε. 
Η συντομότερη δε διαδρομή είναι να κινηθείτε διαγωνίως μέσα από 
την αυλή. Χαράξτε τη διαδρομή στον χάρτη και θα σχηματιστεί ένα 
παραλληλόγραμμο.
 

Κλειδί 4: 
ΒΟΗΘΕΙΑ 4: 1. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑ. 2. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΣΑΣ. 3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
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Μέρος 2: Το Σπίτι
Έχοντας φτάσει στο σπίτι παρατηρείτε ότι υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο στον 2ο όροφο. Αυτή μπορεί να 
είναι δίοδος σας. Οι εργάτες αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν ένα φλιτζάνι ωραίο καφέ στο λυόμενό τους. 
Καταστρώνετε ένα μάλλον τολμηρό σχέδιο και ξεκινάτε. Το πρώτο βήμα: σιγουρευτείτε ότι δεν θα σας 
σταματήσουν οι εργάτες.

Τα 4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να μπείτε στο σπίτι είναι γραμμένα στο σχέδιο δράσης 
που συνδέεται με το παλιό σπίτι της Ναταλίας. Αυτή είναι και η σειρά των 4 κλειδιών. Οι υπογραμμισμένες λέξεις 
σάς λένε τι είναι αυτό που ψάχνετε. 

1. Κλειδώστε τους εργάτες

Δέστε το σχοινί γύρω από το λυόμενο με τέτοιο τρόπον ώστε όλες οι πιθανές έξοδοι διαφυγής (ακόμα και ο 
αεραγωγός) να είναι μπλοκαρισμένες και οι άκρες του σχοινιού να μπορούν να δεθούν.

Εδώ βλέπετε ότι το λυόμενο είναι καλυμμένο με σχήματα γκραφίτι. 5 από αυτά διαγράφονται τώρα από το 
σχοινί. Το τρίγωνο σχήμα στο πίσω μέρος είναι το μόνο που δεν διαγράφεται και περισσεύει.

Κλειδί 1: 
ΒΟΗΘΕΙΑ 5: ΠΟΙΟ ΣΧΗΜΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ;

2. Κλέψτε τον εκσκαφέα.
Τοποθετήστε όλα τα οχήματα του εργοταξίου στη σωστή αρχική τους θέση στο πάρκινγκ, η οποία 
υποδεικνύεται από τα διάφανα ίχνη τους. Τα οχήματα μπορούν να κινηθούν μόνο προς τα μπρος ή προς τα 
πίσω. Μετακινήστε τα, ένα κάθε φορά, μπρος ή πίσω έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσετε να βγάλετε από την 
έξοδο το όχημα χωρίς αριθμό. Θα τα καταφέρετε μετακινώντας όλα τα οχήματα εκτός από ένα: το όχημα 1.

Κλειδί 2: 1

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10



3. Τοποθετώντας σωστά τον εκσκαφέα
Πρώτα συναρμολογήστε τον εκσκαφέα στην τοποθεσία του 
παλιού σπιτιού της Ναταλίας. Σιγουρευτείτε ότι τα σημεία με 
το ίδιο χρώμα έχουν τοποθετηθεί το ένα πάνω από το άλλο με 
τέτοιο τρόπον που οι αριθμημένοι δίσκοι είναι στην κορυφή. Στη 
συνέχεια μετακινήστε τα μέρη έτσι ώστε ο κάδος του εκσκαφέα 
(με τη σωστή πλευρά πάνω) να ακουμπάει την άκρη του ανοιχτού 
παραθύρου.

Τώρα διαβάστε τα νούμερα που δείχνουν τα βελάκια στον 
εκσκαφέα. Αυτά είναι τα: 384. Ελέγξτε το πίσω μέρος του 
λυόμενου. Εκεί θα βρείτε μια λίστα με στάσεις του εκσκαφέα και 
γράμματα που αντιστοιχούν στην κάθε στάση. Η σωστή είναι η 
στάση C.

Κλειδί 2: C

4. Ξεκλειδώστε την αλυσίδα
Το παλιό σπίτι της Ναταλίας έχει μια πολύ ιδιαίτερη κλειδαριά στη πόρτα. Μια αλυσίδα λαβύρινθο. Η άκρη 
της αλυσίδας πρέπει να βρεθεί σε μία από τις τρύπες. Χρησιμοποιήστε το σχοινί για να μιμηθείτε την κίνηση 
της αλυσίδας. Σιγουρευτείτε ότι το σχοινί έχει ακριβώς το ίδιο μήκος με το διάφανο ίχνος της αλυσίδας δεξιά. 
Κρατώντας σταθερό το ένα άκρο και μετακινώντας το άλλο νοητά μέσα στον λαβύρινθο θα βρείτε ότι εφόσον 
το μήκος είναι σωστό, η μόνη τρύπα που θα μπορέσετε να φτάσετε είναι η τρύπα 6.
   

Κλειδί 2: 6
ΒΟΗΘΕΙΑ 6: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ. ΠΟΙΑ ΤΡΥΠΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΦΤΑΣΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ;
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Μέρος 3: Το δωμάτιο της Ναταλίας
Καθώς ψάχνατε μέσα στο δωμάτιο της Ναταλίας σάς τρόμαξαν ξαφνικά ήχοι από τύμπανα που φαίνεται να 
ακούγονται μέσα από το ντουλάπι. Ίσως το ημερολόγιο της Ναταλίας να σας βοηθήσει να μάθετε τι της συνέβη 
καθώς και να βρείτε μια εξήγηση για τις μυστηριώδεις τυμπανοκρουσίες.

1. Βρείτε τον κωδικό για τον υπολογιστή
Γνωρίζοντας τη Ναταλία, ο κωδικός θα πρέπει να είναι το αγαπημένο της ζώο. Στο 2ο πλαίσιο διαλόγου, η 
φράση ‘Πόσα πολλά ζώα’ είναι υπογραμμισμένη. Αυτό υπονοεί το γεγονός ότι το αγαπημένο ζώο της Ναταλίας 
μπορεί να βρεθεί τις περισσότερες φορές μέσα στο δωμάτιό της. Τα πιο πολλά ζώα βρίσκονται 2 ή 3 φορές, 
όμως υπάρχουν 4 καμηλοπαρδάλεις στο δωμάτιο. Οπότε: οι καμηλοπαρδάλεις είναι το αγαπημένο είδος ζώου 
της Ναταλίας. Αυτό είναι η επιλογή F.

ΒΟΗΘΕΙΑ 7: ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΖΩΟ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ.

Κλειδί 1: F

2. Αποκρυπτογραφήστε τους ήχους τυμπάνων για να βρείτε το κλειδί για το ντουλάπι
Οι μυστηριώδεις τυμπανοκρουσίες που ακούγονται μέσα από το ντουλάπι φαίνεται ότι προέρχονται από 
διαφορετικά ήδη τυμπάνων. Υπάρχει μια ιστοσελίδα που λέγεται “Αφρικανικά τύμπανα και οι ήχοι τους” ανοιχτή 
στον υπολογιστή της Ναταλίας. Ίσως μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε για να βρείτε ποια έξι τύμπανα 
βγάζουν τους ήχους αυτούς. Αυτά είναι με σειρά: Κεντού, Υπαπουτά, Κεντού, Λαντού, Οτατά και Σπατού. Βάλτε 
στη σειρά τα αρχικά γράμματα από το κάθε όνομα και θα σχηματιστεί η λέξη:
Κ-Υ-Κ-Λ-Ο-Σ

ΒΟΗΘΕΙΑ 8: ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΤΗΣ 
ΝΑΤΑΛΙΑΣ).

Κλειδί 2: 

3. Βρείτε σε ποιο μέρος του δωματίου είναι κρυμμένο το χαμένο αντικείμενο της Μαϊμούς.
Με το που ανοίγετε το ντουλάπι βρίσκεται ένα αγαλματίδιο μαϊμούς που κρατάει 
ένα σμαράγδι στο ένα χέρι, ενώ το άλλο είναι άδειο. Η επιγραφή στο αγαλματίδιο 
γράφει να δώσετε στην μαϊμού αυτό που θέλει, το οποίο πρέπει να είναι το άλλο 
σμαράγδι. Ψάξτε το δωμάτιο και θα βρείτε το σμαράγδι ανάμεσα στα βιβλία στο 
κάτω ράφι της βιβλιοθήκης. Στο ημερολόγιο υπάρχει ένα σκίτσο του δωματίου 
χωρισμένο σε 6 τμήματα με το κάθε ένα να περιέχει ένα σύμβολο από κάθε ένα 
από τα έξι κλειδιά. 
Το σμαράγδι βρίσκεται στο τμήμα ακριβώς κάτω από αυτό που είναι σημειωμένο 
με τρίγωνο.

Κλειδί 3:  
  

4. Πείτε τις μαγικές λέξεις στο αγαλματίδιο της μαϊμούς.
Αποκρυπτογραφήστε τα σύμβολα στο 
αγαλματίδιο της μαϊμούς χρησιμοποιώντας 
τον μυστικό κώδικα ροδόσταυρων 
στη σωστή πλευρά του Χρονο-
αποκωδικοποιητή και θα βρείτε την εξής 
φράση: SAY YOUR DESTINATION BAC-
KWARDS. Άρα το όλο κείμενο στη βάση του 
αγαλματιδίου λέει: “ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΚΑΠΟΥ. ΠΕΣ ΤΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑ. ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ 
ΣΤΕΙΛΩ ΕΚΕΙ”



Εσείς φυσικά θέλετε να βρεθείτε στο ίδιο μέρος που το άγαλμα έχει στείλει τη Ναταλία. Στο ημερολόγιό της 
διαβάζετε ότι θα ήθελε πολύ να επισκεφτεί τις Ζούγκλες του C’αμμαργ’οτ. Σύμφωνα με το άγαλμα πρέπει να 
πείτε τον προορισμό σας ανάποδα. Αν πείτε C’αμμαργ’οτ ανάποδα βγαίνει το ‘γράμμα’ C.

Κλειδί 4: C

Κωδικός: F , , , C
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