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Tu keliauji po Egiptą – faraonų šalį. Ką tik pradėjai apžiūrinėti neseniai
atrastą senovinę piramidę.
Vėjas kelia smėlio audras, tad apsidžiaugi, kad gali šmukštelėti vidun.
Pasirodo, čia tu vienut vienutėlis. Neįtikėtinai puikiai išsilaikę hieroglifai,
kuriais išpiešta piramidė, tokie spalvingi, kad nepastebi, kaip prie durų
supustoma smėlio krūva. Kai apsižiūri, per vėlu – esi įkliuvęs!
Sveikas! Tu atsivertei ypatingą knygą. Ją sudaro pasakojimas ir aibė
galvosūkių, bet galvosūkiuose ne visuomet nurodoma, ką daryti. Tik
pateikiama šiek tiek informacijos, o ko griebtis ir kaip galvosūkius spręsti,
teks susivokti pačiam!
Jei nerasi išeities, pasitelk pateikiamas užuominas. Jos yra svarbi kiekvieno
galvosūkio dalis, bent jau sprendžiant kelis iš galvosūkių tau jų prireiks. Iš
pradžių perskaityk vieną užuominą, o kitas skaityk tik jei vis tiek bus neaišku.
Užuominomis siekiama veikiau padėti tau nei iki galo išspręsti galvosūkį.
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Deglus įstatai, betgi reikia juos uždegti!
Pasidairęs randi kelis tam tikra tvarka išdėliotus degtukus, o šalia, kaip
matyti iš paveikslėlio, pateikiamos ranka rašytos nuorodos.

NU VIESK KELI
Ar perkelsi du degtukus
taip, kad trikampių būtų
du? Turi būti panaudoti
visi degtukai – jų negali
likti, vieno degtuko dėti
ant kito irgi negalima.

Atrodo, čia ką tik lankytasi galvosūkių mėgėjo!

Tris degtukus
perkelk taip,
kad galiausiai
susidarytų penki
trikampiai. Turi
būti panaudoti visi
degtukai!

Ar pavyks išspręsti šiuodu degtukų pagaliukų
galvosūkius? Užuot dėliojęs degtukus, išbandyk pieštukus,
rašiklius, šiaudelius ar kitokius ilgus plonus daiktus.
Degtukus tu sudėlioji ir taip įžiebi deglus, tada dairaisi toliau.

NORĖTUM SUŽINOTI ATSAKYMĄ? Atsiversk p. 30.
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ANUBIO LABIRINTAS
Perėjęs tunelį, atsiduri piramidėje išraustame tuščiame urve. Tau prieš akis
plintas – plokščia keturkampė akmeninė plyta, kurioje iškaltas labirintas.

LABIRINTU IR PO LABIRINTU

Po labirintu užrašyta:
KIEK KAINUOTŲ PASPRUKTI?
Gali atsakyti?

Rask kelią, kaip labirintu nuo įėjimą žyminčios rodyklės nueiti iki išėjimo
rodyklės apačioje. Kai kuriuos kelius jungia tiltai. Gali eiti ir po tiltais.
Kai rasi tiesiausią kelią, gal galėsi pasakyti, kokia yra kelyje matytais hieroglifais
žymimų skaičių suma?
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PRAVERSTŲ UŽUOMINA? Atsiversk p. 28.

