
Munajahti #2 - vastaukset
Vastaukset pähkinänkuoressa:
1. MUNA
2. LXXOEXEJAJ
3. BUONAPASQUA
4. GETSEMANE
5. PAJUNKISSA
6. ISKARIOT
7. TSEKKAAKATTILAKAAPPI

1.lukko: MUNA
Kun tarkkaan katsot munissa olevia pupuja, niistä muodostuu kirjaimet:
MUNA.

2.lukko: LXXOEXEJAJ
Leikkaa salauskiekot irti ja natsaa ne paikoilleen esimerkin avulla. Koodaa
sitten sana pääsiäinen.

3.lukko: BUONAPASQUA
Dekoodaa morsekoodin avulla. Jokaisella rivillä on yksi kirjain.

4.lukko: GETSEMANE
Yhdistä naamat ja päät ja tsekkaa ruudukosta, mitä kirjainta se vastaa.

5.lukko: PAJUNKISSA
Muna-avaimessa on palloja katkoviivareunuksella sitä varten, että ne
leikataan irti ja sitten asetetaan tämä “grille” kirjainmunan päälle ja otetaan
ne aukoissa olevat kirjaimet: J-A-S-K-A-N-P-I-S-U



Huomioi, että tässä tehtävässä leikkaaminen ei ole pakollista, vaan voit
poimia tarvittavat kirjaimet myös laittamalla muna-avain ja kirjainmuna
päällekkäin ja katsomalla valoa vasten kirjaimet, jotka on ympyröity.

Pääsiäisaiheinen anagrammi näistä kirjaimista: PAJUNKISSA

6.lukko: ISKARIOT
Leikkaa palapelin palaset irti ja kokoa niistä palapeli lukko kutosen
ristikkoon. Jokaisessa palassa on kirjain (voi olla ihan vinksin vonksin) ja
niiden kirjaimien avulla sitten selviää, että ruudussa e1 on I, ruudussa a5 on S
jne. Koodilapussa lukee siis: ISKARIOT

Osa 2
7. lukko: TSEKKAAKATTILAKAAPPI
Kun kaikki PDF-tiedoston kuusi tehtävää on avattu, pääsee siirtymään
seuraavaan osioon, joka salauskiekon ja esimerkin avulla purkautuu
muotoon: TSEKKAAKATTILAKAAPPI



Jatko
Jatko tästä eteenpäin on Sinun käsissäsi. Jos olette pelanneet
joulupakopelini, niin periaate on tuttu. Esimerkkejä:

1. Kuvasuunnistus: laita kattilakaappiin (lähi)kuva esim. pyykkikoneesta.
Pyykkikoneeseen kuva postilaatikosta. Postilaatikkoon kuva Afrikan
tähden pelilaudasta. Afrikan tähden pelilaatikkoon kuva tietystä kirjan
sivusta, jonka voit olettaa lapsen tunnistavan. Sinne kirjan väliin
seuraava vihje jne. Ja sitten lopulta tietysti ne pääsiäissuklaat löytyvät.
:)

2. Loppujuoksutuksen voit toteuttaa tietysti kuvien sijaan myös
kirjoitetuin viestein - joko selkokielisinä tai koodattuina.

Pelin jälkeen
Tuu antamaan palautetta pääsiäismunajahdistani pakopeliklubini
piämajaan. Ruusuja tai risuja - anna tulla vaan:
https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

Jotain kysyttävää vielä?
Jos Siulla on mitä tahansa kysyttävää tähän pakopeliini liittyen, niin laita
miulle viestiä. WhatsAppilla tavoittaa parhaiten, mutta toki voit kysyä myös
tuossa äsken mainitsemassani FB-ryhmässä eli pakopeliklubin päämajassa.

Hyvää pääsiäistä ja terveyttä teidän perheelle!
Suvi Räisänen
WhatsApp: +358 40 531 1290

https://hellofromfinland.com/shop/joulupakopeli/
https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

