7. UKRYTA RZEKA
Gdzie znajduje się Ukryta Rzeka? Uzupełnij litery i policz.
NAZWA ULICY:
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ZAKAZANE MIEJSCA
I LEGENDARNE KRADZIEŻE
W KRAKOWIE

M L Ę

NUMER KAMIENICY: liczba jeźdźców na zachodniej ścianie
Muzeum Czartoryskich + liczba amonitów przed wejściem do
Ogrodu Profesorskiego Collegium Maius
Stań w bramie tej kamienicy... Uwaga! Chlup! Właśnie udało Ci się
wpaść do wody! Dawniej płynęła tędy rzeczka Rudawa. Dziś pozostaje niestety ukryta, bo ponad sto lat temu ją wysuszono. Ale...
został po niej pewien ślad...
Nie ruszaj się z miejsca. Popatrz na drugą stronę ulicy. Widzisz
mały wąski domek obok słynnego Czarodzieja, a za domkiem
drzewo? Ono rośnie w dawnym korycie rzeczki Rudawy! Jej brzegi
zaznaczone są nawet ciemnoczerwonym kolorem w bruku ulicy
przed Tobą... Rzeczka płynęła od strony drzewa w Twoim kierunku.

A wiesz, że… w XX wieku w Paryżu zniknął najsłynniejszy obraz świata? W gazecie Le Grand Parisien
pisano, że pewien włoski szklarz ukradł portret
Mona Lisy w biały dzień, a o kradzież tego dzieła
z Luwru podejrzewano nawet Pabla Picassa!
Więcej przeczytasz w książce: Legendarne kradzieże. Na tropie największych złodziei w historii świata.

Brawo! Udało Ci się odnaleźć Ukrytą Rzekę i tym samym otworzyć
bramę do Ostatniej Bazy! Wystarczy, jeśli pójdziesz z biegiem rzeki,
a trafisz do celu! Popatrz teraz na tajemniczą mapę poniżej i ruszaj!
Nagroda czeka niedaleko!

8. OSTATNIA BAZA!
Hip hip – hurra! To właśnie tutaj czeka na Ciebie nagroda. Aby ją
otrzymać, musisz:
→ zaliczyć wszystkie poprzednie punkty questu,
→ znaleźć Ukrytą Rzekę. Tylko wtedy stanie się dla Ciebie jasne, jak
rozszyfrować mapę wiodącą do Ostatniej Bazy,
→ pokazać w Ostatniej Bazie zdjęcie lub rysunek z Krzysztoforów,
→ prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: gdzie ukryty był obraz
Lorenzo Lotto.

Wierzymy w Ciebie! Działaj!

Wyruszaj po przygodę na miasto! Przed Tobą ważna
szpiegowska misja!

A wiesz, że… w podziemiach Watykanu są tajne
archiwa? To tajemnicze miejsce, gdzie przechowywane są całe stulecia sekretów. Może nie jest
to nawiedzone miejsce, ale na pewno pilnie
strzeżone!
Więcej przeczytasz w książce Zakazane miejsca na
świecie. Podróże magicznym dywanem.

W Krakowie kryje się mnóstwo skarbów, zakazanych
miejsc i tajemnic. Są poupychane w różnych dziwnych
miejscach: czasem w piwnicy, czasem pod podłogą,
a czasem... Ale chwileczkę, nie możemy zdradzić Ci
wszystkiego już na samym początku! To do Ciebie
należy rozwiązanie zagadki!
© Patrick Makin, Whooli Chen, Zakazane miejsca na świecie. Podróże magicznym dywanem
© Soledad Romero Mariño, Julio Antonio Blasco, Legendarne kradzieże. Na tropie największych złodziei w historii świata
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CEL GRY:

Ruszaj tropem przygody, by odszukać Ukrytą Rzekę
i trafić do Ostatniej Bazy, gdzie czekają nagrody. Po
drodze trzeba będzie rozpracować Największych
Złodziei, zlokalizować Ukryte Skarby i odwiedzić Zakazane Miejsca. To wyprawa tylko dla odważnych!

JAK GRAĆ:

Możesz skorzystać z naszej podpowiedzi i przejść trasę
w takim porządku, jak pokazaliśmy na mapce. Ale nie
jest to konieczne! Jeśli wolisz poruszać się pomiędzy
punktami w innej kolejności – to również jest ok. Posłuchaj swojej duszy poszukiwacza przygód i wybierz
wersję najlepszą dla Ciebie.

WAŻNE jest jedynie to, aby odszukać wszystkie miejsca i wykonać wszystkie zadania. Tylko wtedy odnajdziesz Ukrytą Rzekę i trafisz do Ostatniej Bazy, gdzie
czeka nagroda (otrzymasz ją, jeśli spełnisz warunki
opisane w punkcie Ostatnia Baza).
Na pokonanie trasy powinno Ci wystarczyć 1,5–2 godz.
(to zależy m.in. od tego, jak szybko chodzisz, ile masz
lat, czy chcesz po drodze coś przekąsić itp.)

1. KRADZIEŻ WIELKIEJ TRÓJKI
→ Muzeum Czartoryskich, ul. Pijarska 15

W tym muzeum przechowywane są prawdziwe skarby, które
należały do rodziny Czartoryskich. Trzy najcenniejsze z nich, tzw.
Wielka Trójka, zostały ukradzione przez Niemców podczas II wojny
światowej. Były to trzy słynne obrazy: Portret Młodzieńca Rafaela
Santi, Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz
z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Dwa ostatnie wróciły
do Krakowa, a Rafael nadal gdzieś błąka się po świecie. Może to
właśnie Ty kiedyś go odnajdziesz?
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Liczba jeźdźców na północenj ścianie
Liczba jeźdźców na zachodniej ścianie
→ Liczba jeźdźców na szczycie u samej góry

2. KRADZIEŻ KOSZTOWNOŚCI HRABINY CIUNKIEWICZOWEJ

5. KOPALNIA SKARBÓW

Jeśli drzwi do pałacu będą otwarte (powinny!) poproś grzecznie
prawdziwego strażnika w środku, aby pokazał Ci schody wiodące
do piwnic i poinstruował, jak wydostać się z budynku z drugiej
strony! Na dowód tego, że tu byłaś/byłeś – zrób sobie pamiątkowe
zdjęcie albo narysuj strażnika skarbu tutaj.

Bezczelna oszustka, hrabina Ciunkiewiczowa, próbowała w latach
30. ubiegłego wieku wmówić policji, że okradziono ją w tym hotelu
z kosztowności. Chciała w ten sposób wyłudzić astronomiczną
sumę od firmy ubezpieczeniowej.
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o wartości 20 milionów złotych! „Hrabinę” aresztowano pod
zarzutem oszustwa. W oknach hotelu zobaczysz podpowiedź, co
„skradziono” „hrabinie”.

3. SKARB W PODZIEMIACH
→ Pałac Krzysztofory, wejście od strony ul. Szczepańskiej 2

To miejsce jest nawiedzone! Nie tylko przez tajemniczą Czarną
Damę i pajączka – sługę mistrza Twardowskiego... Plotki głoszą, że
w podziemiach są ukryte skarby, których strzeże:
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W tych murach ukryto tak wiele skarbów, że głowa pęka! Najcenniejszy jest oczywiście skarb wiedzy, to jasne... Collegium
Maius to przecież najstarszy budynek najstarszego uniwersytetu
w Polsce. Uczono się tutaj samych potrzebnych przedmiotów: magii,
astronomii, matematyki... Uwaga: to nie wszystkie skarby! Należy
wspomnieć o schowanej pod podłogą, budzącej grozę „Księdze
Twardowskiego”. Pamiętajmy również o ukrytym za szafą tajemniczym kalendarzu. I w końcu największa rewelacja: oszałamiający
Czarny Diament (tak zwane „Karbando”)! Odkryto go przypadkiem
podczas remontu budynku. Był zamurowany w ścianie razem
z dziesiątkami pereł, monet i drogich kamieni... Nikt nie wie, jak
ten skarb tam się znalazł. Może ukryli go Żydzi, którzy wcześniej
mieszkali w tej okolicy? Może nawet (jak chcą niektórzy) spadł
z nieba...? Czarny Diament miał przynosić szczęście i chronić przed
wszelkim złem.
Odszukaj przed wejściem do Ogrodu Profesorskiego inne niezwykłe kamienie – to amonity. Ile ich widzisz?
→ Liczba amonitów przed wejściem do Ogrodu

Według „hrabiny” z jej hotelowego pokoju skradziono gotówkę,
futra oraz
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→ Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

→

→ Hotel Grand, ul. Sławkowska 5
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Tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe. Podpowiedzi szukaj pod
balkonem.

Zanim wyruszysz na poszukiwania obrazu Rafaela – małe zadanie
dla Ciebie na rozgrzewkę. Na portrecie Damy... na rękach dziewczyny siedzi gronostaj (lub łasica, zdania są podzielone). Ale w kamienicy, przed którą stoisz, ukryły się też inne zwierzęta. Na przykład
po jej bokach galopują jeźdźcy na koniach. Ilu ich jest?

→

		

6. MUMIE W KATAKUMBACH
4. KRADZIEŻ OBRAZU LORENZO LOTTO
→ dawny Antykwariat Saula Horowitza, ul. Wiślna 10

Z pałacu hrabiego Franciszka Xawerego Pusłowskiego ukradziono
cenny obraz Adoracja Dzieciątka pędzla Lorenzo Lotto. Do dziś nie
wiadomo, kto tego dokonał. Szczęśliwym trafem ktoś przyniósł
obraz do antykwariatu Saula Horowitza mieszczącego się pod tym
adresem i Lotto powrócił do właściciela.
Człowiek, który przyniósł obraz na Wiślną 10 twierdził, że złodziej
ukrył obraz:
→ w krzakach na Plantach		
1
→ na strychu kościoła Mariackiego
2
→ na murze Ogrodu Botanicznego
3

→ Kościół Reformatów, ul. Reformacka 4

W podziemiach pod tym kościołem drzemią prawdziwe mumie!
Wstęp na to wielkie cmentarzysko jest zakazany! Znajduje się tutaj
tysiąc mumii z XVII–XIX wieku! To szczątki dawnych mieszkańców
Krakowa – mnichów i osób świeckich. Przy wejściu do budynku wisi
tajemniczy czarny dzwonek...
Podejdź do dzwonka i przeczytaj, za kogo dzwonił. Uwaga! Trzeba
się bardzo dobrze przyjrzeć! Może Ci się przydać dorosły (żeby np.
podnieść Cię do góry albo poświecić latarką w telefonie). Wpisz
odpowiedź tutaj:
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