
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
 

Αποστολή #1: Ένα γράμμα από τη ντετέκτιβ Μαργαρίτα Ανδρέου σε ενημερώνει για 

μια πολύ περίεργη κλοπή: οι φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι τα μυθικά τέρατα 

είναι τελικά πραγματικά κάνουν φτερά από το αρχοντικό του Doctor Κάπα. Τα πρώτα 

στοιχεία της υπόθεσης βρίσκονται στα χέρια σου: η λίστα των καλεσμένων, η 

πρόσκληση του δείπνου με ένα περίεργο μήνυμα, μια ομιλία που δεν ολοκληρώθηκε 

ποτέ, η φωτογραφία της σκηνής του εγκλήματος, ένα απόσπασμα από ένα απόρρητο 

εγχειρίδιο και ένα περίεργο άρθρο από την τοπική εφημερίδα. Θα καταφέρεις να 

ρίξεις φως στο μυστήριο;  

Αποστολή #2: Η ντετέκτιβ Μαργαρίτα σου στέλνει την επίσημη εβδομαδιαία 

ενημέρωση της υπόθεσης. Αυτή συνοδεύεται από ένα μεγάλο πίνακα όπου θα 

κολλήσεις τις καρτέλες των υπόπτων με τα αποτυπώματά τους. Με τη βοήθεια του 

νήματος και του blu tack που περιλαμβάνονται στην αλληλογραφία, θα 

προσπαθήσεις να συνδέσεις τα στοιχεία και θα κρατήσεις σημειώσεις στο ειδικό 

μπλοκάκι για ντετέκτιβ. Θα μελετήσεις την κάτοψη του σπιτιού και τη φωτογραφία 

της γραφομηχανής, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να λύσεις ένα γρίφο.  

Αποστολή #3: Η επίσημη εβδομαδιαία ενημέρωση της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια 

σου. Μαζί με αυτήν, ένα ντοσιέ για να βάλεις τα πρακτικά των ανακρίσεων των δυο 

πρώτων υπόπτων που σου στέλνει η ντετέκτιβ Μαργαρίτα. Όμως υπάρχουν και δυο 

παράξενα αντικείμενα: ένα μήνυμα γραμμένο με κωδικό κι ένα κομμάτι δέρμα που 

μοιάζει να είναι από φίδι. Μάλλον ήρθε η ώρα να βάλεις και την καρτέλα με τη 

Μέδουσα στον πίνακα των υπόπτων!  

Αποστολή #4: Η ντετέκτιβ Μαργαρίτα σου στέλνει το περιοδικό Ιστορίες Τεράτων, ένα 

περιοδικό στο οποίο έχουν πρόσβαση ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο. Ίσως αυτό να 

σε βοηθήσει να λύσεις το μήνυμα της προηγούμενης εβδομάδας! Στην αλληλογραφία 

περιλαμβάνονται επίσης τα πρακτικά από τις ανακρίσεις 3 ακόμη υπόπτων και 

βέβαια η καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση της υπόθεσης. 

Αποστολή #5: Η εβδομαδιαία ενημέρωση της υπόθεσης, δυο ακόμη πρακτικά 

ανακρίσεων και ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα θα σε απασχολήσουν στην 5η 

αλληλογραφία! Θα καταφέρεις να διαβάσεις το μήνυμα με αυτό το απόσπασμα από 

ένα παλιό βιβλίο κωδικών; Ο χρόνος πιέζει! 

Αποστολή #6: Χάρη στη βοήθειά σου, λύθηκε το μυστήριο. Σου εμπιστευόμαστε αυτές 

τις σημαντικές φωτογραφίες μαζί με την εξομολόγηση του δράστη. Ο Doctor Κάπα 

σου στέλνει ένα ευχαριστήριο γράμμα και σε ανακηρύσσει επίτιμο μέλος της ΜΟΠΕΤ. 

Σου χαρίζει το σετ του βασικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν τα μέλη της ομάδας 

στις εξερευνήσεις τους, το οποίο περιλαμβάνει καπέλο, σφυρίχτρα, διαβήτη, μίνι 

πυξίδα και μίνι φακό. Καλή εξερεύνηση!  

 


