
Όχι μόνο βρεθήκατε μέσα σε μια μυστηριώδη ζούγκλα, φαίνεται επίσης ότι η 
φίλη σας Ναταλία έχει τσιμπηθεί από ένα δηλητηριώδες φίδι. Καταφέρατε να 
της φέρετε το αντίδοτο πριν είναι αργά; Ή μήπως παραλείψατε κάτι; Αυτά είναι 
όσα έπρεπε να έχετε κάνει για να βρείτε και να θεραπεύσετε τη Ναταλία.

ΜΕΡΟΣ 4: Η μυστική καλύβα 
Καθώς κοιτάτε γύρω βρίσκετε ένα σημείωμα καρφωμένο στον κορμό ενός δέντρου. Είναι γραμμένο από τον 
Αθήναιο Ιωάννου. Σύμφωνα πάντα με το σημείωμα, ένα φίδι δάγκωσε τη Ναταλία περίπου στις 10 και πρέπει να 
της χορηγήσετε ένα αντίδοτο το συντομότερο δυνατόν. Ο Αθήναιος εξηγεί ότι φυλάει το αντίδοτο στη κρυφή 
καλύβα του μέσα στο δάσος και ότι σας έχει αφήσει στοιχεία για να σας βοηθήσει να την εντοπίσετε. Αυτά τα 
στοιχεία είναι η ακριβής σειρά των τεσσάρων κλειδιών για να λύσετε το πρώτο επίπεδο.

1) Εντοπίστε τη θέση σας στον χάρτη χρησιμοποιώντας τα κιάλια.
Βλέπετε ένα τοπίο με ποτάμι μέσα από τα κιάλια. Ελέγξτε τα έξι μέρη του χάρτη για να βρείτε σε ποιο μπορείτε 
να δείτε ένα ποτάμι. Είναι το μέρος L.

Κλειδί 1: L

2) Βρείτε ένα γράμμα κρυμμένο στην επιστολή 
του Αθήναιου.
Διαβάστε όλα τα κόκκινα γράμματα με τη σειρά: 
«Διπλώστε επιστολή αριθμό σε αριθμό μετά κόψτε». 
Αφού διπλώσετε σωστά την επιστολή, τον αριθμό 1 στον 
αριθμό 1 και πάει λέγοντας, θα δείτε 2 κόκκινες γραμμές 
κοπής (Α). Κόψτε τις δύο κόκκινες γραμμές με ένα ψαλίδι 
(Β) και ξεδιπλώστε την επιστολή. (Γ) Θα δείτε το σχήμα 
του γράμματος Ε. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο από τον 
Αθήναιο για να βρείτε την καλύβα στον χάρτη.

Κλειδί 2: Ε

3) Βρείτε έναν αριθμό με τα 3 κομμάτια πυξίδας.
Πάρτε τα τρία κομμάτια πυξίδας. Μπορείτε να βρείτε ER και βοήθειες 
στο πίσω μέρος των δύο μεγάλων κομματιών: «Ο ήλιος πάντα αρχίζει να 
εμφανίζεται από την ανατολή (East)…» και «Και τελειώνει την πορεία του 
στη δύση (West)». Τοποθετήστε τη πυξίδα με το E (East = Ανατολή) στο E 
στη μεγάλη ρόδα στη σωστή πλευρά του Χρονο-αποκωδικοποιητή. Βάλτε 
τη δεύτερη πυξίδα με το W (West = Δύση) πάνω από την πρώτη στο W στον 
Χρονο-αποκωδικοποιητή. Μπορείτε να δείτε το ροζ χρώμα μέσα από τη 
μικρή τρυπούλα.
Βάλτε τη μικρότερη πυξίδα στη μικρή ρόδα της σωστής πλευράς του Χρονο-
αποκωδικοποιητή με το 0 να συμπίπτει με το 0 και ελέγξτε ποιος αριθμός 
αντιστοιχεί στο ροζ χρώμα. Αν συνδυάσετε αυτό τον αριθμό με το γράμμα 
που βρήκατε με την επιστολή, θα έχετε τις συντεταγμένες για την καλύβα.

Κλειδί 3: 5
ΒΟΗΘΕΙΑ 2: ΤΟπΟΘΕΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΜΕΡΗ ΤΗΣ πυξΙδΑΣ ΣΤΟν ΧΡΟνΟ - ΑπΟΚωδΙΚΟπΟΙΗΤΗ. ΒΑλΤΕ ΤΑ ΟΜΟΙΑ γΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑζΙ: ΤΟ 
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Ε ΣΤΟ Ε, ΤΟ W ΣΤΟ W. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕνΑ ΧΡωΜΑ. ΕπΕΙΤΑ, ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 0 
ΣΤΟ 0 ΣΑΣ δΙνΕΙ ΤΟν ΣωΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ.
4) Βρείτε την κατεύθυνση στο τελευταίο σταυροδρόμι 
πριν φτάσετε στην καλύβα.
Κυκλώστε όλα τα γράμματα των λέξεων όπως στο παράδειγμα 
στον γρίφο αναζήτησης λέξεων. Αν διαβάσετε όλα τα γράμματα 
στα ελεύθερα τετράγωνα από αριστερά προς τα δεξιά και από 
πάνω προς τα κάτω θα διαβάσετε: «Χρωματίστε αυτά τα κενά 
τετράγωνα». Αν χρωματίσετε όλα τα ελεύθερα τετράγωνα, θα 
δείτε ένα βέλος προς τα αριστερά. Αυτή είναι η τελική κατεύθυνση 
στα σταυροδρόμια για να φτάσετε στην καλύβα.

Κλειδί 4: 
ΒΟΗΘΕΙΑ 1: ΑΚΟλΟυΘΗΣΤΕ ΤΟ γΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΑΘΗνΑΙΟυ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ. ΑυΤΗ ΕΙνΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟυ ΚωδΙΚΟυ. ΤΕλΕΙωΣΤΕ ΤΟ ΚΡυπΤΟλΕξΟ 
ΚΑΙ ΣυνδυΑΣΤΕ ΤΑ γΡΑΜΜΑΤΑ πΟυ ΑπΟΜΕνΟυν γΙΑ νΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΕυΘυνΣΗ.

Κωδικός 1: L, E, 5, 

 

ΜΕΡΟΣ 5 - Το αντίδοτο 
Με το που φτάνετε στην καλύβα, ξεκινάτε να ψάχνετε το αντίδοτο για το δάγκωμα του φιδιού της Ναταλίας. Τα 
στοιχεία στο ημερολόγιο θα σας βοηθήσουν να βρείτε το σωστό μπουκάλι. Ο Αθήναιος αναφέρει επίσης ότι θα 
χρειαστείτε ένα τελευταίο συστατικό για να ολοκληρώσετε το αντίδοτο: το δηλητήριο ενός φιδιού. Η σειρά των 
κλειδιών μπορεί να βρεθεί και αυτή στο ημερολόγιο.

1) και 2) Βρείτε ποιο φίλτρο χρειάζεστε.
Για να βρείτε ποιο φίλτρο χρειάζεστε, θα πρέπει να διπλώσετε τα ζώα οριγκάμι. Αφού τα διπλώσετε σωστά, 
στοιχεία θα αποκαλυφθούν στο πίσω μέρος τους. Αυτά τα στοιχεία θα σας υποδείξουν ποιο φίλτρο χρειάζεστε.

Βήμα 1: Διπλώστε τα τρία ζώα ακολουθώντας τις οδηγίες τους. 
Πρώτα το νούμερο 1, μετά το νούμερο 2 και ούτω καθεξής. Όλες 
οι μικρές διακεκομμένες γραμμές πρέπει να διπλωθούν προς τα 
μέσα. Καμία άσπρη επιφάνεια δεν πρέπει να είναι ορατή στην 
μπροστινή πλευρά ενός ολοκληρωμένου ζώου. Θα βρείτε ζώα που 
στο πίσω μέρος τους έχουν στοιχεία για το σωστό αντίδοτο: «Όχι 
τετράγωνο», «έχει ένα φελλό», «όχι κόκκινο».

Βήμα 2: Βρείτε το μπουκάλι με το σωστό αντίδοτο στη λίστα 
διαγράφοντας όλα τα κόκκινα, όσα δεν 
έχουν φελλό και όσα είναι τετράγωνα. Το 
μόνο που απομένει είναι το στρογγυλό 
κίτρινο μπουκάλι με τον φελλό και τη λαβή.

Βήμα 3: Κοιτάξτε το αντίδοτο που βρήκατε: «Εκχύλισμα Flaner» 
Δείτε ότι η χημική ονομασία περιέχει 2 υπογραμμισμένα 
γράμματα για τον κωδικό.
 
Κλειδί 1: Ε
Κλειδί 2: F
ΒΟΗΘΕΙΑ 3: δΙπλωΣΤΕ ΤΑ ζωΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗν ΣΕΙΡΑ πΟυ φΑΙνΟνΤΑΙ ΣΤΙΣ γΡΑΜΜΕΣ δΙπλωΜΑΤΟΣ. ΣΤΟ ΤΕλΟΣ, δΕν ΘΑ πΡΕπΕΙ νΑ 

ΒλΕπΕΤΕ ΚΑΘΟλΟυ λΕυΚΟ ΣΤΗν ΜπΡΟΣΤΙνΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟυΣ.
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3) Βρείτε το φίλτρο στη καλύβα
Μπορείτε να δείτε όλα τα μπουκάλια διάσπαρτα γύρω στη καλύβα. Ψάξτε το αντίδοτο «Εκχύλισμα Flaner» μέσα 
σε ένα κίτρινο στρογγυλό μπουκάλι με φελλό και λαβή στην καλύβα. Θα δείτε ότι το μπουκάλι βρίσκετε στο 
Χαλί C. Το υπογραμμισμένο γράμμα είναι η λύση για το τρίτο κλειδί.

Κλειδί 3: C
ΒΟΗΘΕΙΑ 4: ΤΑ φΙλΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟπΟΘΕΣΙΕΣ ΕΧΟυν υπΟγΡΑΜΜΙΣΜΕνΑ γΡΑΜΜΑΤΑ πΟυ ΑνΤΙΣΤΟΙΧΟυν ΣΤΑ γΡΑΜΜΑΤΑ Των 
ΚλΕΙδΙων.

4) Βρείτε ένα φίδι και προσθέστε το δηλητήριό του στο φίλτρο.
Στη σελίδα του ημερολογίου του, ο Αθήναιος περιγράφει τις παρατηρήσεις του για τη ζούγκλα γύρω από τη 
καλύβα. Αυτές οι παρατηρήσεις περιέχουν στοιχεία για το ποια μάτια ανήκουν στα φίδια. Βλέπετε τέσσερα 
διαφορετικά σχήματα ματιών, κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο και παραλληλόγραμμο. Το μέγεθος των ματιών 
υποδεικνύει αν το ζώο είναι ενήλικο ή μωρό.

Μαϊμούδες: Μια μαϊμού έχει μόνο ένα μάτι. Μπορείτε να βρείτε το μοναχικό στρογγυλό μάτι στη δεξιά πλευρά 
της καλύβας. Οπότε, τα στρογγυλά μάτια ανήκουν στις μαϊμούδες 

Ιαγουάροι: Οι ιαγουάροι έχουν τα πιο πολλά μωρά. Τα μωρά έχουν μικρότερα μάτια. Αν μετρήσετε όλα τα μικρά 
μάτια από κάθε σχήμα, τα τρίγωνα είναι αυτά που έχουν τα πιο πολλά μικρά μάτια. Οπότε τα τρίγωνα μάτια 
ανήκουν στους ιαγουάρους.

Ελέφαντες: Ένας ελέφαντας έχει εξοριστεί από την αγέλη. Τα τετράγωνα μάτια στην αριστερή πάνω γωνία 
έχουν τη μεγαλύτερη απόσταση από κάθε άλλα τετράγωνα μάτια. Οπότε τα τετράγωνα μάτια πρέπει να είναι οι 
ελέφαντες.

Φίδια (λύση)

Ελέφαντες

Μαϊμούδες

Ιαγουάροι



Φίδια: Πρέπει να έχουν τα μάτια σε σχήμα παραλληλόγραμμο καθώς είναι η μόνη επιλογή που περισσεύει.
Το σχήμα των ματιών των φιδιών έχει δύο διαφορετικά παραλληλόγραμμα με διαφορετική κλίση. Όμως εσείς 
χρειάζεστε μόνο το ένα από τα σχήματα αυτά. Στη τελευταία πρόταση της επιστολής διαβάζετε ότι «πρέπει να 
κοιτάξετε στο αριστερό μάτι που λάμπει περισσότερο». Εδώ αναφέρεται στο σωστό κλειδί που έχει το αριστερό 
παραλληλόγραμμο.

Κλειδί 4: 
ΒΟΗΘΕΙΑ 5: ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΤΙ πΟυ ΕΙνΑΙ ΧωΡΙΑ (ΜΑϊΜΟυ). πΟΙΑ ΕΙνΑΙ ΤΑ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟυ ΙδΙΟυ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
(ΙΑγΟυΑΡΟΣ); πΟΙΟ ΣΧΕδΙΟ ΜΑΤΙων ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕγΑλυΤΕΡΗ ΑπΟΣΤΑΣΗ ΑνΑΜΕΣΑ ΣΤΑ υπΟλΟΙπΑ ΤΟυ ΕΙδΟυΣ ΤΟυ. (ΕλΕφΑνΤΑΣ). ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ φΙδΙων ΕΙνΑΙ ΑυΤΑ πΟυ ΑπΟΜΕνΟυν. 

Κωδικός 2: E, F, C        

ΜΕΡΟΣ 6 - Τούνελ 
Το ημερολόγιο του Αθήναιου περιγράφει ότι οι κατακόμβες είναι το πιο δροσερό μέρος εκεί κοντά. Αυτή μπορεί 
να είναι η τοποθεσία που η Ναταλία πήγε για να επιβραδύνει τη δράση του δηλητηρίου. Προχωρήστε μέσα στις 
κατακόμβες για να βρείτε και να θεραπεύσετε τη Ναταλία το συντομότερο δυνατό.

Βρείτε τον δρόμο σας μέσα στα τούνελ.
Τοποθετήστε τις αίθουσες και τους διαδρόμους στη σωστή σειρά ταυτίζοντας το χρώμα των διαδρόμων με 
τις πόρτες στις αίθουσες. Υπάρχει μόνο μια πιθανή λύση. Ξεκινήστε με την αίθουσα 1 με τη σκάλα (είσοδος). 
Συνδέστε τις δύο μοβ πόρτες των αιθουσών 1 και 3 με τον μοβ διάδρομο. Μετά χρησιμοποιήστε τον μπλε 
διάδρομο για να συνδέσετε την αίθουσα 2 με τις αίθουσες 1 και 3. Τώρα βλέπετε ότι ο κόκκινος διάδρομος 
ταιριάζει ακριβώς μεταξύ των κόκκινων πορτών των αιθουσών 1 και 2. Συνδέστε την αίθουσα 4 με τον πράσινο 
και τον πορτοκαλί διάδρομο για να ολοκληρώσετε τα τούνελ.
 
ΒΟΗΘΕΙΑ 6: δΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟλΟγΙΟ πΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕδΙΑΣΤΕ ΤΟν ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟυνΕλ πΡωΤΑ. ΑΡΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ νΑ 
ΕνωΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΟΒ πΟΡΤΕΣ ΜΕ ΤΟν ΜΟΒ δΙΑδΡΟΜΟ.

ΒΟΗΕΙΑ 7: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗ
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Η αίθουσα 1 με τη σκάλα
Κατεβαίνοντας στα τούνελ με τη σκάλα, ξεκινάτε την αναζήτηση σας για τη Ναταλία καθώς μπαίνετε στην 
πρώτη αίθουσα. Για να ξέρετε ποια πόρτα να ανοίξετε, ακολουθείστε επ’ ακριβώς τις οδηγίες στο πίσω μέρος 
των αιθουσών με τα χέρια και τα μπράτσα σας: «Τα χεράκια στα αυτάκια και άλλο ένα στη μυτούλα ποιο ζωάκι 
είμαι;». Η σωστή απάντηση είναι ο ελέφαντας. Βλέποντας μέσα στον θάλαμο μπορείτε να δείτε ότι η κόκκινη 
πόρτα έχει τη φιγούρα ενός ελέφαντα. Η πόρτα έχει ένα λουκέτο με σχήμα τον κύκλο.

Κλειδί 1: 

Η αίθουσα 2 με την παγίδα
Ακολουθείτε τον κόκκινο διάδρομο και εισέρχεστε στον δεύτερο θάλαμο. 
Στο πίσω μέρος του θαλάμου θα βρείτε μια μισοτελειωμένη εικόνα. Σχεδιάστε μια 
γραμμή από τελεία σε τελεία με αριθμητική σειρά. 
Όταν τελειώσετε την εικόνα, θα βλέπετε ένα πλακάκι που έχει σπάσει και έχει ένα 
συγκεκριμένο σχήμα ρωγμών. Έτσι πρέπει να μοιάζει το πλακάκι παγίδα. Βρείτε το 
ίδιο πλακάκι στο θάλαμο. Σε αυτό το πλακάκι στον θάλαμο θα δείτε ένα τρίγωνο 
σχήμα. Αυτό είναι το δεύτερο κλειδί που χρειάζεστε.

Κλειδί 2: 

Η αίθουσα 3 με το tangram
Ο μπλε διάδρομος σας οδηγεί στον τρίτο θάλαμο. Στο πίσω μέρος του 
θαλάμου θα βρείτε το σχήμα ενός ιαγουάρου. Σχηματίστε ακριβώς αυτή την 
εικόνα με τα ταγκράμ με οδηγό τις γραμμές του ξύλου για να τοποθετήσετε 
τα κομμάτια σωστά. Η φράση «Χρειάζομαι μόνο 7 κομμάτια» υποδεικνύει 
ότι ένα κομμάτι δεν θα σας χρειαστεί για να ολοκληρώσετε το τανγκράμ. 
Οπότε, το τετράγωνο είναι το σχήμα του τρίτου κλειδιού.

Κλειδί 3: 

Αίθουσα 4 - Ακολουθήστε τους δαυλούς
Επιλύστε το ρέμπους και βρείτε τη φράση “Ενώστε τους δαυλούς”

Ένα: Ένα + ώστε = ενώστε       Ντουζ: Ντουζ + ς = τους            Δαυλούς

Κρατήστε τους θαλάμους και διαδρόμους συνδεδεμένους με τον σωστό τρόπο και επαναφέρετε τις αίθουσες 
πάλι στην μπροστινή τους πλευρά. Τώρα βλέπετε μια δάδα σε κάθε θάλαμο. Ενώστε νοητά τους δαυλούς και 
θα δείτε ένα σχήμα.



Κλειδί 4: 
ΒΟΗΘΕΙΑ 8: πΑγΙδΑ: ΕνωΣΤΕ ΤΟυ ΑΡΙΘΜΟυΣ γΙΑ νΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕδΙΟ Των ΡωγΜων ΑπΟ ΤΑ πλΑΚΑΚΙΑ. Η λυΣΗ ΕΙνΑΙ ΕνΑ 
ΣΧΗΜΑ. ΕΙΚΟνΟγΡΙφΟΣ: ΑφΗΣΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟυΣ ΤΑ ΤΟυνΕλ ΚΑΙ ΕνωΣΤΕ ΤΟυΣ δΑυλΟυΣ. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕνΑ πΑΡΑλλΗλΟγΡΑΜΜΟ 
ΣΧΗΜΑ.

Κωδικός 3: , , , 
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