
UWAGA!
PYTANIA I ROZWIĄZANIE, przeczytajcie dopiero 

wtedy, gdy wspólnie ustalicie rozwiązanie zagadki!

Javier Rota odsiadywał długi wyrok w więzieniu (karta nr 24). Jego córka, Martina Rota (16) miała wziąć ślub (29), 
na który Javier nie dostał przepustki z więzienia (15). Z pomocą przyszedł jego brat bliźniak, Julian Rota (19). 
Mężczyźni postanowili zrealizować odważny plan. Podczas piątkowej wizyty w więzieniu zamienili się miejscami: 
Julian został na miejscu Javiera, a jego brat wyszedł na wolność, aby wziąć udział w uroczystości ślubnej. Przy 
kolejnej wizycie, zaplanowanej na poniedziałek, mieli ponownie się zamienić (5). 

Julian dobrze przygotował się do tej zamiany (20): upodobnił się do aktualnego wyglądu Javiera (8) i  znalazł 
ubrania pasujące na brata (13). Znalazł też wymówkę, aby spędzić cały weekend poza domem. Julian nie chciał 
bowiem zdradzać planu swojej żonie Nurii, która oczywiście rozpoznałaby Javiera udającego jej męża (28). 

Javier jednak postanowił nie wracać do więzienia. Zamiast pojechać zgodnie z planem do hotelu (14), skierował 
się do mieszkania brata. Używając jego kluczy (6), dostał się do środka i zabrał rzeczy potrzebne do ucieczki (25). 
W drodze na lotnisko zatrzymał się pod domem córki, aby zobaczyć ją po raz ostatni (7). Następnie planował 
opuścić Unię Europejską i polecieć do kraju, z którym Hiszpania nie ma podpisanej umowy o ekstradycję (14). 
Na lotnisku okazało się jednak, że paszport Juliana stracił ważność (27), dlatego Javier zdecydował się na ucieczkę 
samochodem (2).

Zdobywacie 2 punkty  za każdą prawidłową odpowiedź:  
1-d 2-b 3-b 4-c 5-d6-c 7-a 8-d 9-a 10-b

Tracicie 1 punkt  

za każdą z poniższych kart,  

którą ujawniliście: 

03, 04, 09, 10, 11, 12, 17,  

18, 21, 22, 23, 26, 30, 31.

TABELA WYNIKÓW

18–20 
punktów 

15–17 
punktów 

11–14 
punktów 

7–10 
punktów

0–6 
punktów

POZIOM SHERLOCKA HOLMESA  
Gratulacje! Sherlock byłby z ciebie dumny.
POZIOM MYCROFTA HOLMESA  
Dobra robota! Właśnie dołączasz do grona wybitnych detektywów.
POZIOM IRENE ADLER  
Nieźle, drzemie w tobie talent do rozwiązywania zagadek.
POZIOM JOHNA WATSONA  
Nie jest źle, ale umknęło ci wiele szczegółów.
POZIOM INSPEKTORA LESTRADE’A  
Sherlock miałby z ciebie niezły ubaw…


