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Jakmile jsi otevřel 
dveře, zřítil se na 
tebe strop. Chata 
už je opravdu 
chatrná. Skončil jsi.
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Přemístil ses do Příčné 
ulice, ale nevíš, kde 
začít. Buď se vydáš se do 
hospody Děravý kotel 
nebo do kouzelnického 
knihkupectví?

Kuchyně byla v 
chatrném stavu, ale 
bylo tam spoustu 
skříněk. Začneš 
hledat tam nebo 
vejdeš dál do další-
ho pokoje?

Začal jsi prohledá-
vat skříně, jenže jak 
už byly chatrné, 
zřítila se na tebe 
celá kuchyňská 
linka a usmrtila tě.

Došel jsi do Děravého kotle, kde jsi 
potkal Brumbála. Řekl jsi mu, co 
hledáš, chvíli se zamyslel a pak 
pravil.:“Prsten bych hledal v Malém 
Visánku. Je to Voldemortovo rodiš-
tě, jsou tam pohřbeni i jeho předci - 
Raddleovi a Gauntovi. Může to být 
kdekoliv, buď opatrný, já musím 
ještě něco zařídit, tak nemohu jít s 
tebou.“ Vydal ses tedy do Visánku.

Objevil ses na kraji 
vesnice na rozcestí.  
centrum vesnice 
nebo hřbitov?

Cestou jsi narazil na 
honosný dům Rad-
dleových a pak jsi 
viděl směrovku Gaun-
tova chata. Kam se 
vydáš?

Šel jsi k domu Rad-
dleových a zdálo se, 
že je prázdný. Vejdeš 
dovnitř nebo se podí-
váš venku okolo?

Bohužel jsi narazil 
na smrtijeda a ten 
tě usmrtil.

Bohužel venku 
hlídal smrtijed a 
ten tě usmrtil.

Jsi uvnitř, 
můžeš jít do 
prvního patra 
po schodech 
nebo v přízemi 
do haly.

Nahoře jsi potkal 
smrtijeda, ten tě 
předal Voldemor-
tovi. Bohužel 
končíš.

Vešel jsi dovnitř a hned 
z předsíně jsi mohl dál 
do kuchyně nebo po 
schodech dolů do 
sklepa, odkud vychá-
zely strašidelné zvuky.

V přízemí haly jsi 
potkal Voldemor-
ta, kde měl 
sešlost se smrtije-
dy. Avada keda-
vra tě neminula.

Došel jsi ke Gaun-
tově chatě, která 
byla na spadnutí a 
strašidelná. Podí-
váš se raději venku 
okolo nebo vejdeš 
dovnitř?

Sešel jsi dolů a tam našel 
truhlu, ze které vycháze-
ly zvuky a okolo zámku 
měla vykovaného hada. 
Určitě tam je viteál. 
Zkusíš ji tedy otevřít?

Jelikož nemáš klíč, 
použiješ kouzelnou 
hůlku nebo se ji 
pokusíš vypáčit?

Jakmile ses truhly 
dotknul, postihla 
tě strašlivá kletba 
a zemřel jsi.

Zkusil jsi použít otevírací kouzlo, 
ale to se odrazilo od truhly spolu s 
ochranou kletbou a zkameněl jsi.

Vzpomněl sis na klíč a tak jsi otevřel 
truhlu. Tam jsi našel prsten, byl jsi tak 
nervózní. Co s ním uděláš? Nasadíš si 
ho, zkusíš zničit kouzlem nebo rozbít 
kladivem, které leželo na zemi anebo 
ho vezmeš a zkusíš zničit později?

Jakmile sis ho nasadil, zčernala 
ti ruka a nakonec tě zabila 
nejčernější kletba.

Použil jsi hůlku, jenže ničící 
kouzlo se obrátilo proti tobě a 
rozpadl ses na 1000 kousků.

Vzal jsi kladivo a pod prvním 
úderem se ozvala rána, velký 
záblesk a vypařil ses.

Trochu ses uklidnil, schoval jsi prsten. V 
truhle jsi také našel ruku slávy, předmět 
černé magie. Vzal si ji s sebou, možná se 
bude hodit. Teď zkus do Obrtlé ulice, 
třeba tam budeš mí štěstí a zničíš 
prsten.

Na hřbitově jsi našel 
hroby Vold. předků. 
Mudlů Raddleových a 
kouzelnických Gaun-
tových. Na kterém 
budeš hledat?

U hrobu Toma Raddla se 
náhle objevil Peter Petti-
grew (Červíček). Seslal 
na tebe smrtící kletbu.

U hrobu Rolvoje Gaunta se 
náhle objevil Smrtijed. 
Odvedl tě k Voldemorto-
vi. Avada Kedavra.

V knihkupectví ses vyptával 
klikatě na knihy o černé magii a 
Viteály, všiml si toho jeden ze 
zákazníků, byl to Smrtijed Grabb 
a ten tě v zápětí unesl k Lordu 
Voldemortovi, který tě umučil 
pod kletbou Cruitatus. Skončil jsi.

Šel jsi tedy hledat Batyldu. 
Zanedlouho jsi našel její 
obydlí, přešel jsi přes dvorek, 
zaklepal na dveře, ale zřejmě 
nebyla doma. Dveře však byly 
pootevřené. Vejdeš dovnitř 
nebo budeš hledat jinde?

Došel jsi na místní hřbitov, 
kde jsi viděl spoustu hrobů 
známých kouzelníků. U 
jednoho opodál stála divná 
postava. Půjdeš za ní nebo se 
raději porozhlédneš dál

Vešel jsi dovnitř a volal, zda není 
doma. Nikdo neodpovídal. 
Půjdeš  hledat do prvního patra 
nebo přízemí nebo půjdeš zpět? 

Sešel jsi po tmavých schodech 
a vešel do sklepních prostor. 
Nic tam nebylo, až na jedny 
pootevřené dvířka do 
komůrky, ze které vycházel 
zápach. Podíváš se dovnitř 
nebo se raději vrátíš ven?

Obcházel jsi celý Godrikův důl, až jsi narazil na 
Smrtijeda Mulcibera, který na tebe seslal 
smrtelnou kletbu, která se nepromíjí. Skončil jsi

Vyšel jsi do prvního patra, 
ale nic jsi tam nenašel, 
půjdeš raději ven nebo se 
porozhlédneš v přízemí?

Vydal ses tedy do 
Gordikova dolu, 
nevěděl jsi, kde začít. 
Napadlo tě jít za místní 
historičkou Batyldou 
nebo se vydat na místní 
hřbitov.

Přišel jsi blíž a zjistil jsi, že to je Batylda. 
Nic neříkala a kynula rukou, abys ji 
následoval k ní domů. Půjdeš s ní 
nebo budeš pátrat dál v okolí?

Nikde v přízemí jsi také 
nic nenašel. Půjdeš raději 
pátrat ven anebo ještě 
zkusíš sklep?

Vrátil ses na ulici a tam 
uviděl přicházet podivnou 
postavu. Půjdeš raději 
pátrat dál nebo půjdeš za 
ní a zeptáš se na Batyldu? 

Tam se tě podivným hlasem zeptala, 
zda hledáš Viteál. Přikývl jsi a rázem se 
Batylda změnila v obrovského hada 
Naginiho a ten tě zakousl. Skončil jsi.

Otevřel jsi dveře a spatřil hrůzný pohled. Ležela tam 
mrtvá Batylda, spáchal to Lord Voldemort. Na zdi byl 
nápis krví - Prsten, Voldemortovo rodiště. Batylda ještě 
v ruce držela klíč ve tvaru hada. Vzal sis klíč a teď musíš 
najít Voldemortovo rodiště. Nevíš, kde hledat, ale 
napadá tě jen hledat v Příčné ulici nebo v Obrtlé ulici, 
kde začít tajně hledat?
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Harry se dozvěděl od 
Brumbála, že jedním z 
viteálů je Prsten 
V o l d e m o r t o v a 
dědečka a poprosil tě, 
abys mu ho pomohl 
najít. Nevíš však, kde 
máš začít. Napadla tě 
tři místa: Godrikův důl, 
Příčná ulice nebo 
Obrtlá ulice, tam přeci 
prodávají věci s černou 
magií.
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V Obrtlé ulici jsi viděl krám 
Borgina a Burkese s před-
měty černé magie nebo 
zapadlé knihkupectví o 
černé magii, tam by ses 
mohl dozvědět víc o tom, 
co hledáš. . Kam se vydáš?

V knihkupectví jsi hledal 
knihu o té nejčernější magii, 
až si tě všimnul jeden zákaz-
ník. V jedné knize jsi našel 
povídání o viteálech, až jsi 
nahlas vyslovil to slovo. 
Zákazník ti vřele nabídnul, že 
ti rád poradí, když mu řekneš, 
co přesně potřebuješ. Pora-
díš se sním nebo ne?

Působil důvěryhodně a 
tak jsi mu vše pověděl. 

Omluvil ses, že už musíš 
jít a tak jsi odešel. Jenže 
tě sledoval. 

Byl to ale Smrtijed Travers, chytil tě a 
přenesl tě přímo k Voldemortovi. 
Smrtelná kletba tě neminula.

V krámu zrovna nikdo nebyl, 
jen v zadu jsi slyšel hlasy. Viděl 
jsi tam spoustu artefaktů, ale 
nidke to, co hledáš. Pak jsi 
uviděl dveře s nápisem: Vstup 
zakázán, pouze pro členy.  
Kolem zámku měly vykovaného 
hada. Zkusíš jít tajně dovnitř 
nebo počkáš na prodavače?

Když přišel prodavač, zkou-
šel ses oklikou ptát na to, co 
hledáš, ale velmi rychle tě 
prokoukl. Jelikož patřil ke 
smrtijedům, dostalo se ti 
kletby Avada Kedavra.

Zkusil jsi kliku, ale bylo 
zamčeno a k tomu bylo 
na klice poplachové 
kouzlo. Chtělo by to 
klíč. Okamžitě ses 
dostal do spárů Smrtije-
dů.

Vzpomněl sis na klíč ve 
tvaru hada jako na truhle s 
prstenem. Odemkl jsi a 
dostal ses dovnitř.

Byla to temná ulička, nevi-
děl jsi na krok. Vyndal jsi 
hůlku a vyslovil lumos. 
Jenže v chodbě byla klec s 
havranem. Jakmile sis 
rozsvítil, havran přivolal 
smrtijedy a je s tebou 
konec.

Vyndal sis s batohu Ruku 
slávy a po tmě nahmatal i 
svíčku, kterou jsi po hmatu 
vložil do té ruky. Následně 
jsi viděl na cestu. Prošel jsi 
kolem klece s havranem, ale 
ten tě nemohl spatřit. Došel 
jsi na konec chodby, kde 
byly dvoje dveře. Půjdeš 
vlevo nebo vpravo ?

Vešel jsi tedy VPRAVO. Byla 
tam delší  už osvícená chod-
bička. Když jsi došel na 
konec, byly tam další dveře. 
Ty vedly na záchod. Zrovna z 
nich ale vyšel Smrtijed 
Yaxley a to byl tvůj konec.

Vešel jsi VLEVO. Byla to 
větší místnost a bylo tam 
spoustu podivných před-
mětů. Některý by určitě 
mohl zničit viteál. Nejvíce sis 
všimnul Meče Godrika 
Nebelvíra a zubu, zřejmě 
baziliškova. Který zkusíš?

Meč byla jen replika. 
Viteál zkrze něj 
poslal smrtící kletbu. 
Skončil jsi.

Vzal jsi Baziliškův 
zub a ten Viteál 
okamžitě zničil za 
velkého hřmění a 
blýskání. Rychle jsi 
vše sbalil a okamžitě 
odtamtud zmizel. 
Bylo to jen tak tak, 
krám byl plný Smrti-
jedů. Viteál je 
zničen. VYHRÁL JSI.


