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HOGYAN OLVASD EZT A KÖNYVET?
Hát ne úgy, mint ahogy általában a könyveket szoktad,
hogy elkezded az elején, majd mindig eggyel tovább
lapozol, míg a végéhez nem érsz! Itt előre-hátra fogsz
lapozgatni a fejezetpontok között, mert ez egy különleges könyv, aminek te vagy a főhőse. Te döntheted el,
hogy merre haladsz és kivel beszélgetsz, mialatt a történetben bolyongsz a hosszabb-rövidebb bekezdések
között, melyek 1-től 300-ig vannak megszámozva.
Íme, pár javaslat:
• FONTOLD MEG, merre mész, kivel beszélgetsz! A könyvben szabadon mozoghatsz, így lehet, hogy egy helyszínre többször is eljutsz, esetleg visszatérsz egy feladat miatt.
• BESZÉLGESS, akivel csak lehet, hogy minden fontos információhoz hozzájuss!
• G YŰJTS TÁRGYAKAT – minél többet, mert kettő nem lesz
elég! Szerzeményeidet mindig írd fel a jegyzetlapra
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a könyv hátuljában! Csak olyan tárgyakat használhatsz, amik nálad vannak. Ha egy ismeretlen tárgyat
említenek, előbb rá kell bukkannod a könyvben. Ha
megtaláltad, visszatérhetsz vele oda, ahol korábban
elakadtál. Ha egy tárgyat odaadtál valakinek, vagy
felhasználtad, ne felejtsd el kihúzni a jegyzetlapról!
A tárgyakat a szövegben vastag, sárga betűvel jelöltük.
• G YŰJTS INFORMÁCIÓKAT! – Ezeket is jegyezd fel a jegyzetlapra. Minden jegyzetlapon találsz egyoldalnyi
helyet az információknak, és egyet a hátizsákod tartalmának. A legfontosabb információkat dőlt, sárga
betűvel jelöltük, de mást is felírhatsz!
• OLDD MEG A REJTVÉNYEKET! – Rengeteg rejtvényt találsz
majd, amelyeket meg kell fejtened, hogy továbbjuss
a történetben. Légy bátor, töprengj, próbálkozz!
Használd a könyv végén található jegyzetlapokat!
Még mindig jobb, ha rossz irányban keresed a megoldást, mint ha egyáltalán nem keresnéd! Ha nem
megy, semmi baj, a könyv segít közelebb kerülni
a megoldáshoz, sőt, el is vezet odáig. De a legnagyobb sikerélmény az, ha egyedül oldasz meg egy
rejtvényt, így ne válaszd mindig a legkönnyebb utat!
• T ÁJÉKOZÓDJ ÉS JEGYZETELJ! – Ez nagyon fontos! Utad
során egy ponton térképre bukkanhatsz, amelyet
megtalálsz a könyv első oldalán. Ezen jelöld be színes ceruzával az átjárókat, és írd rá, hányas pontnál
értél az adott helyszínre. Így később, ha vissza kell
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menned valahova, könnyen megtalálod majd, csak a
megfelelő pontra kell lapoznod. Ha nem használod
a térképet, szinte biztos, hogy elveszted a fonalat! Ha
nem szeretnél a könyvbe rajzolni, a térképet letöltheted az alatta lévő QR kódról, és kinyomtathatod.
• ÉS SOSE AGGÓDJ, ha valami váratlan, esetleg nyugtalanító dolog történik! Valószínűleg mindent meg
fogsz tudni oldani. Ha mégsem, kicsit csalhatsz, és
visszalapozhatsz egy korábbi ponthoz.

És most kezdődhet a kaland!
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Bambán emeled fel a fejed az iskolapadról, és rámeredsz az orrod alá dugott mobiltelefonra. A képernyőn egy fotó látható egy téglafalra festett versről.
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– Mi a fene ez? – mordulsz Zsiga barátodra.
– Egy vers, nem látod?
– Na és? Ezért ébresztettél fel?
– Úgyis mindjárt vége a napközinek! Csak azt szeretném tudni, láttad-e ma Gerdát?
– Kit érdekel a nővéred? És mi köze ehhez a vers
hez? Egyébként nem volt ott a menzán, pedig ma az
ő osztályával ebédeltünk. Csak nem hiányzik? – vigyorogsz rá, de látva Zsiga kétségbeesését, abbahagyod
a tréfálkozást. – Miért aggódsz miatta?
– Szerintem Gerda bajba került e miatt a versbéli
kert miatt, ami állítólag valami Csend apó tulajdona!
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Oda próbált bejutni tegnap – magyarázza Zsiga zaklatottan. – Ki tudja, miféle alak ez a Csend apó. Lehet,
hogy egy cukros bácsi, aki elcsalja a gyerekeket…
– Csak nem hagyja magát elcsalni! – nyugtatgatod. – Talán már rég hazament.
– Á, dehogy! Tudod, milyen Gerda, ha a fejébe vesz
valamit. A családfakutatást végre abbahagyta, pont
idejében, már elegem volt az ezeréves kifakult fotókból, viszont most a régi házak érdeklik, meg tornyok,
ilyesmik. Iskola után állandóan a környéken csavarog.
Persze a könyvtárba is beszabadult, mindenféle könyvet meg albumot áttanulmányozott, és olvasott egy
ódon kertről fenn a dombtetőn…
– Na persze, a dombtetőn… Ott csak puccos új villák vannak. Medencével, zöld pázsittal, dupla garáz�zsal.
– Ezt Gerdának magyarázd! Teljesen bezsongott!
Elhatározta, hogy odamegy, és megtalálja Csend apó
kertjét, ha törik, ha szakad!
– Minek?
– Honnan tudjam? Ahogy mondtam, pár napja valami nyomra bukkant a könyvtárban, és azt kutatja.
Csend apó kertjét, egy ódon kőfal mögött. Megpróbált
rávenni, hogy menjek vele, de én nem akartam. Szerintem nincs is ilyen kert arrafelé! De Gerda tegnap
elment, állítólag a barátnőjénél aludt, és ma nem jött
iskolába! Eltűnt! Anya és apa teljesen ki fog bukni! Jaj,
mit tegyek? – sóhajtozik Zsiga.
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• Megkérdezed, honnan tudja, hogy Gerda eltűnt? → 4
• Vagy megtudakolod, honnan van a fotó? → 8
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– Oké, ez jó lesz! – bólint Zsiga. Közben odaértek
a könyvtáros kisasszony elé, aki szigorúan tekint
rátok.
– Jó napot! Táskával tilos a belépés! A bejáratnál le
kell tenni a szekrénybe! De úgyis mindjárt zárunk!
– Hát, én csak… – hebegi Zsiga.
– Ő csak egy könyvért jött, a nővére küldte, a Gerda! – közlöd határozottan.
– Ó, a Gerdácska! – enyhül meg a könyvtáros. – És
melyik könyvről lenne szó?
– Amit legutoljára olvasott.
– Nem mondta a címét? – húzza fel gyanakvóan
a szemöldökét a nő.
– Ö, hát mondta, csak elfelejtettem – segít ki Zsiga. – De ha meg tetszik nézni a címeket, akkor eszembe fog jutni!
– Hát jó – bólint a könyvtáros, és bepötyög valamit
a számítógépbe. – Na, lássuk csak! Legutoljára a Városunk építészeti emlékei a középkortól napjainkig-ot olvasta…
– Az az! – rikkant Zsiga, majd zavartan körbenéz, és
halkabbra fogja – Akkor kikölcsönözhetem?
– Ezt sajnos nem lehet kikölcsönözni, olvasótermi
könyv!
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