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Fabularnie:
Jeste?cie agentami, hm, Wywiadu Lotniczego.
Od dawna jeste?cie na tropie szpiega, który
skrad?plany rozmieszczenia systemu wczesnego
ostrzegania o naruszeniu przestrzeni powietrznej. Uda?o
wam si? przechwyci kontakt operacyjny, który mia?
odebrac plany, ale samego szpiega wraz z paczk? - ju?
nie.
Obsluga hotelu Mariott poinformowa?a, ?e od kilku
miesi?cy w hotelu przebywa podejrzany cz?owiek, który
wlasciwie nie wychodzi - zamawia posilki do pokoju i
zamawia kolejne ksiazki.
WL podstwia osobe, która ma wcielic sie w role kontaktu, a
szpieg lapie haczyk - po raz pierwszy wychodzi z pokoju.
Nic jednak ze soba nie zabiera, co oznacza, ze mogl
przejrzec pulapke i zostawil materialy w pokoju, sadzac, ze
nie zlokalizowano jego miejsca pobytu. Macie 30 minut,
zeby gruntownie przeszukac pomieszczenie, zostawiajac
jak najmniej trwalych sladow, na wypadek, gdyby nic nie
udalo sie odnalexc.

I. Kod do k?ódki to numer zapisany literami, jakie uzyskaliby?my pisz?c sms na
komórce z klawiatur?.
II. Zapachy odpowiadaj? tytu?om lub ok?adkom trzech ksi??ek:
- nr 56 - aromat pomara?czowy - ksi??ka: "Pomara?cze w ?niegu", s. 56
- nr 65 - lawenda - ksia?ka "Zawsze prowansja", s. 65
- nr 141 - go?dzik i wanilia - ksi??ka "Przyprawy z ca?ego ?wiata", s. 141 to spis tre?ci, gdzie
trzeba odszukac odpowiednie przyprawy - wskazówki s? na odpowiednich stronach
III. Wskazówki w ksi??kach:
- w "Pomara?czach" i "Prowansji" to po prostu punkty skrajne odcinka, który nale?y wyrysowa,
- w "Przyprawach oznaczaj?": 1. szukany punkt jest w miejscu przeci?cia si? wy?ej
wskazanych odcinków, 2. szeroko?c (N) i d?ugo?c (E) geograficzna tego punktu to razem kod
do sejfu.

