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Добре дошли в Замъка на лабиринтите!

Поемате по левия път. Правилно! Той скоро ви 
отвежда до малка постройка, заобиколена от 
дървета. Разпознавате мястото. Намирате се 
в градината на замъка, недалеч от входната врата.

Поглеждате назад към замъка. Виждате светлина 
в прозореца на върха на една от кулите.

Отидете на стр.16

В една студена зимна нощ в полицията 
постъпва сигнал за обир в Замъка 
на лабиринтите. Откраднати 
са накити и картини. В коридора 
има отпечатъци от стъпки, 
но липсват следи от взлом. 
Полицаите са озадачени и ви 
молят да решите загадката. 
Ще успеете ли да се справите 
с това предизвикателство?

Пристигате в Замъка на 
лабиринтите в нощ с пълнолуние. 
Чува се бухане на бухал. 
Побиват ви тръпки. Отваряте 
вратата и влизате в замъка.

Преди всичко трябва да намерите 
улики в стаите и коридорите. 
Те ще ви разкрият тайната 
на злостното престъпление.

Ако сте готови за приключение, отидете на стр. 28   
 

Ако още не сте сигурни, отидете на стр. 32

Избрахте правилния коридор! „Перпендикулярно“ означава „под прав ъгъл“ 
(90°). Другият беше разположен под ъгъл 45° спрямо вашата посока.

Отидете на стр. 22 
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Завъртяхте колелото с един пълен оборот. Правилно! Един оборот 
е 360°. Налягането започва да спада и котелът се успокоява.

Отидете на стр. 11 

Разгръщате корицата. Страниците са изрязани, 
за да се получи тайно скривалище. 
Вътре има ключ. Това сигурно 
е ключът от писмото!

Избрали сте правилната книга! 
Прибирате ключа в раницата си. 

Отидете на стр. 13 

Оглеждате се за още улики в стаята. Забелязвате, че вратата 
до леглото е леко открехната и през нея се процежда светлина. 

Ако решите да 
добавите Х, отидете 
на стр. 23

Добавете 0 или Х, за да 
направите квадрата симетричен.

Полека отваряте 
вратата и се озовавате 
в малка баня. Мивката
е ужасно мръсна! 
Някой е използвал 
боя за коса и машинка 
за подстригване. 

После виждате, 
че някой е играл на 
морски шах върху 
изпотеното огледало. 
Под квадратчетата 
има съобщение...

Ако решите да 
добавите 0, отидете 
на стр. 19
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Отваряте вратата с надпис „Изби“. 
Виждате, че следите водят надолу по 
стълбите. Крадците са били долу!

Пътят напред е слабо осветен 
от мъждивата светлина на крушки, 
висящи на жици от тавана. 
На първото стъпало намирате 
кълбо прежда, а под него – бележка. 
Вдигате кълбото и прочитате 
бележката...

Уважаеми детективи,

Тези изби всъщност са лабиринт. 
Следвайте внимателно 
указанията. Когато стигнете 
котелното помещение, потърсете 
скритите в него фигури. Нужна 
ви е фигура без плоски страни 
и без ръбове, която ще осветява 
пътя ви. Оглеждайте се за улики 
и използвайте преждата, за да 
можете да се върнете.
 Ваш приятел 

П.П. Внимавайте! Крадците 
са освободили Минотавъра!

Избрахте правилните теглилки! Добавяте 
брашно, докато везните се уравновесят.

Отидете на стр. 23 
 

Избрахте вярната посока! Вървите по коридора. Въздухът се затопля. 
Чувате съскане на пара и свистене на пламъци. Явно наближавате 
котелното помещение. Точно натам ви насочи писмото!

Отидете на стр. 27
 

Чували сте за Минотавъра, 
нали? Това е митичен звяр 
с тяло на човек и глава на бик! 
Но там долу няма как да има 
такова същество, нали?

Връзвате единия край на 
кълбото прежда за дръжката 
на вратата и тръгвате надолу 
по стълбите. Докато вървите, 
развивате преждата. Зад гърба ви 
следват тихи стъпки, но някак 

си усещате, че са приятелски.

Отидете 
на стр. 12
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Слизате по стълбата в мрака. До каменния под 
има 20 стъпала – браво, не паднахте! Когато 
правите крачка встрани от стълбата, кракът 
ви докосва нещо. То се търкулва настрани. 
Протягате ръка и опипвате земята. Фенер! 
Натискате копчето и стаята се осветява. 
Гледката е удивителна!

Капакът над вас се затваря. 
Попаднахте в капан!

Отидете на стр. 30 

Оглеждате се за прясно изпечен хляб. Уханието ви отвежда до шкаф, 
в който намирате купчина пресни самуни.

Eдиният от тях е нахапан. Крадецът не е устоял на изкушението 
на топлия хляб! В този момент нещо странно привлича вниманието 

ви. В следите от захапката има пролука. 
Още една улика! Този крадец 

има липсващ зъб! Вземате 
нахапания самун, за да го 
използвате като веществено 
доказателство.

Отидете 
на стр. 39  

Камъкът в средата на фигурата е хлабав. 
Издърпвате го внимателно с пръсти. 
Зад него е скрито листче хартия. 
Върху листа е написано нещо.

Това е заглавие на книга! Но какво 
означава „Д5“?

Отидете на стр. 20 
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Свивате надясно под ъгъл, по-малък от 90°, но изведнъж стигате до 
задънен край. Обръщате се. Пътят ви е препречен от куче с огромни 
зъби и светещи зелени очи. Това е Минотавър, булмастифът! 
В този момент чувате ръмжене зад гърба си. 
Минотавър изглежда неспокоен. Ръмженето 
се усилва и накрая той побягва.

Избрали сте грешната посока. Тъпият ъгъл 
е ъгъл с големина между 90° и 180°. Вие завихте 
на по-малко от 90° – това е остър ъгъл. 
По преждата се връщате назад до разклонението.

Отидете на стр. 34
  

Поемате по коридора. Скоро виждате следи от стъпки. Вървите в пра-
вилна посока! В края на коридора ви чака врата, която се отваря към вито 
стълбище. Виждате светлината на върха на кулата и тръгвате нагоре.

За всеки случай решавате да броите 
стъпалата. Те са точно 28. 
Стълбището свършва пред друга врата. 
На дървото има забодена бележка. 
Прочитате я внимателно...

Уважаеми детективи,

Всяка врата в тази кула 

си има име. Броят на 

стъпалата, които сте 

изкачили, за да стигнете 

до вратата, ще ви помогне 

да разберете коя дръжка 

трябва да завъртите.

Ваш приятелУважаеми детективи,

Всяка врата в тази кула 

си има име. Броят на 

стъпалата, които сте 

изкачили, за да стигнете 

до вратата, ще ви помогне 

да разберете коя дръжка 

трябва да завъртите.

Ваш приятел

ФевруариЯнуари

На вратата има две дръжки: под едната 
пише „януари“, а под другата – „февруари“.

Ако решите да завъртите дръжката, 
под която пише „януари“, отидете на 
стр. 42

Ако решите да завъртите дръжката, 
под която пише „февруари“, отидете 
на стр. 41
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Оглеждате се за улики. 
Виждате фигури, издълбани около 
камината. Някои от тях не 
са така прашни, както всичко 
останало в стаята. Някой ги е 
докосвал! Приближавате се. Това 
са триъгълници! Има ли между 
тях равностранен?

Ако смятате, че триъгълник А 
е равностранен, 
отидете на стр. 38

Ако смятате, че триъгълник Б 
е равностранен, 
отидете на стр. 39

Докато се измъквате от шкафа, 
на пода съзирате ясни брашнени 
следи от стъпки. Изваждате 
бележника си и прерисувате 
внимателно формата...

A

Б

Има и лапи на животно!
Сега, след като вече сте открили накитите в кухнята и следите 

от зъби по хляба, трябва да потърсите улики и в други части 
на замъка. Почти тичешком се отправяте обратно към главния 
коридор!

Отидете на стр. 15 
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