TŘEMOŠNICE - QUEST
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet,
a dost možná ještě dál, je městečko Třemošnice,
v noci je docela obyčejné, ale sotva se sluníčko vyhoupne nad obzor,
stojí za to, tam být .
Na jednom konci toho městečka, stojí domek podivný,
co má čtyři komíny.
Není to chaloupka z mechu a kapradí, ani domek na kuří nožce,
není to stavení v podhradí ani stáj pro jednorožce.
Není to ani zámek ani hrad, spíš kovárně podobá se snad.
Je to domek podivný, co má čtyři komíny.
Tam v prvním patře, neboj se, věř mi,
může být spatřen, hned před skleněnými dveřmi,
nápis a číslo do zdi vyryté.
Číslo přepiš sem:

Teď zhluboka naber dechu a po značce barvy mechu,
vydej se mezi kopce, do rokle,
co hluboká a temná byla a určitě nejedna víla tu žila,
a to ještě do nedávné doby, než vichřice plná zloby,
prohnala se krajem.
Kácela stromy, rvala se, vyla a smála,
za oběť ji padla i rozhledna Bára.
Teď nesmí sem dřevorubci a vůbec žádné pily,
snad aby se sem víly navrátily.
Napiš rok této vichřice:

Až z rokle a pěšinky lesní sejdete na „moderní“ cestu,
směrem vpravo vydejte se s ní zpátky k městu.
Až na obzoru uvidíte hrad, pokračujte dál a nezůstaňte stát.
Však dříve než pohltí vás historie rytířů a hradních paní,
odbočte k jedné legendě a co více, dokonce staňte na ní.
Z pověsti o Dívčím kameni a kruté panně Miladě,
co kdysi žila na hradě,
dostanete další znamení.
Ten legendou opředený kámen,
jen pár kroků od cesty na hrad je vzdálen.
Napiš pomocí číslic z jaké horniny je Dívčí kámen.
(A=0 B=9 E=8 K=7 L=6 M=5 O=4 R=3 U=2 Ž=1)

Na Lichnici nyní vaše cesta míří,
na hrad z nějž pouze pár zdí zbylo
a kde dnes žijí jen netopýři,
však v dobách slávy jej ani husitské vojsko nedobilo.
Na hrad s tajnou chodbou a zazděnou paní,
na hrad plný pověstí, mýtů a historie,
na hrad, kde rozbřesk ranní i příchod luny tak magický je.
Další úkol splnit zkusíš – projdi branou a tam vlevo,
trochu stranou, na nádvoří, stojí studna.
Zjistit musíš, kolik měří celá od dna.
Napiš kolik metrů je hluboká hradní studna:
-

-

Z Lichnice sejdi zase na „moderní“ cestu
a opět vpravo se dej zpátky k městu.
Však tam kde černá cesta prudce vlevo se stáčí,
dej se opět vpravo a jen pár kroků ti stačí, bys´ stanul v jeho stínu.
Strom, co po staletí pod hradem stojí,
zodpoví poslední otázku tvojí.
Musíš zjistit jak je stár, však odpovědí je víc než pár.
Jeden říká: „Věky celé.“
Druhý: „To je omyl, ještě déle.“
Další: „ No možná, že ještě víc.“
A další jen zakroutí hlavou, neví o něm vůbec nic.
Ty však zapiš cifru pravou.
Přímo u něj, tam kde roste, na cedulce, malé, prosté.
Zapište věk Žižkova dubu uvedený na cedulce.
Teď, když máš všech pět odpovědí,
čísla sečti a vydej se tam, kde prý všechno vědí.
V budově velké na náměstí, co literu I ve znaku má,
zadej je, v číselný zámek a budeš-li mít trochu štěstí,
odemkne se a indicie bude tvá.
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