
Šel jsi podél pobřeží, až jsi 
došel k úzkému zálivu. 
Cesta vedla dál do zálivu 
anebo pokračovala naproti 
přes vodu. Půjdeš do zálivu 
nebo přeplaveš vodu a 
půjdeš dál po pobřeží?

Záliv lemovaly vysoké útesy. 
Po chvilce jsi došel k temné 
jeskyni. Půjdeš do jeskyně 
nebo dál podél vody do 
zálivu?

V jeskyni byla tma, ale hned 
u vchodu jsi našel připravené 
pochodně. Zapálil jsi je a šel 
jsi dovnitř. Zanedlouho jsi 
narazil na rozcestí. Vpravo, 
vlevo nebo středem?

Cesta se stále zužovala, až 
ti uklouzla noha a spadl jsi 
do hluboké vody. Tam tě 
sežrali žraloci. Fakt smůla.

V jeskyni bylo kupodivu světlo, 
protože tam bylo jezero ve kterém 
pluly medúsy, které svítily a po stěnách 
svítící houby. Jezero jsi obcházel, až jsi došel 
na konec cesty. Byla to obrovská jeskynní 
síň, kde byla všude voda plná svítících 
medús. Na druhém břehu jsi uviděl velkou 
truhlu. Poplaveš za ní nebo přelezež okolo 
po stěně po kamenných výstupcích?

Po chvíli jsi našel v 
písku velké zvířecí 
stopy. Když jsi je v 
podřepu zkoumal, 
uslyšel jsi těžké kroky 
Než ses ohlédl, něco 
velkého tě sežralo. Co 
je to sakra za zvíře na 
tomhle ostrově?

Po několika metrech jsi zjistil, 
že chodba je slepá. Chtěl jsi 
se vrátit, ale slyšel jsi šramot. 
Ani ses nestačil otočit a 
sežralo tě nějaké velké zvíře.

Po několika metrech 
jsi zjistil, že chodba 
je slepá, vrať se zpět 
na rozcestí.

Po několika metrech 
jsi vyplašil netopýry, 
lekl ses, spadl a 
napíchnul na stalag-
mit, co čněl z vody.

Po pár tempech 
houstlo hejno 
medús, do kterých 
ses zamotal. Poža-
haly tě a utopil ses.

Moc dlouhá chodba, 
došel ti vzduch a už 
ses nemohl nestačil 
vrátit. Utopil ses.

Úzká chodba, zamotal ses do svítí-
cích medúz, požahaly tě a utopil ses.

Když ses vracel, usly-
šel jsi nějaký šramot. 
Ani ses nestačil otočit 
a sežralo tě nějaké 
velké zvíře.

Po několika metrech stoupání jsi 
došel do obrovské jeskynní míst-
nosti, která mělo dno několik metrů 
dolů, ale uprostřed jsi konečně 
zahlédl truhlu. 

Musel jsi slézt kolmou stěnu, 
ale bez lana jsi spadl a 
napíchl ses na obrovský 
stalagmit. Chtělo by to lano.

Došel jsi truhle, která byla těžká a zamče-
ná visacím zámkem a byla na břehu jezír-
ka. Zkusil jsi zámek urazit větším balva-
nem, ale utrhl se břeh a spadl jsi i s truhlou 
do jezírka, kde tě požahaly medúsy a 
utopil jsi se. Chtělo by to klíč!!!

Došel jsi k truhle, na které byl 
zámek. Zkusil jsi klíč, který jsi 
před tím našel a ten naštěstí 
pasoval. Otevřel jsi truhlu a tam našel 
poklad nesmírného bohatsví.

Cesta vodou za chvíli skončila. Bylo 
vidět, jak svítící medúsy plavou 
dvěma směry pod skálu, takže zřejmě 
dva tunely. Vrátíš se nebo zkusíš 
podplavat doprava či doleva?

Po chvíli jsi narazil na konec 
chodby, která byla zatopená. 
Vypadalo to, že dál vede 
tunel pod vodou, zkusíš 
podplavat do jiné chodby 
nebo se raději vrátíš? 

Je to risk a přijdeš i o světlo, ale zkusil jsi to. Za 
chvíli jsi naštěstí vyplaval v jiné jeskyni. Kupodivu 
tam bylo lehké světlo, které vydávaly světélkující 
houby a všude ve vodě plavaly světélkující 
medúsy. Jeskyně se dělila na dvě chodby. Jedna šla 
vodou a druhá stoupala vzhůru. Kam se vydáš?

Přeplaval jsi pár metrů moře 
a šel jsi dál podél pobřeží. 
Najendou jsi došel k jesky-
ni. Půjdeš do jeskyně nebo 
dál podél pobřeží?
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Uvázal jsi lano na strom a sešplhal 
dolů. Dole byla jeskyně, ve které 
byla tma jako v pytli. U vchodu jsi 

našel svíčky nebo smolné 
louče (pochodně). Zapálíš 
pochodeň a budeš mít víc 
světla nebo jen svíčku?

Došel jsi na 
k o n e c 
chodby, kde 
byla popelem 
na stěně 
n a k r e s l e n á 
šipka. Ta 
ukazovala k 

místu, kde byl pověšen klíč. Vzal sis 
ho a vrátil ses stejnou cestou zpět. 
Nad propastí sis vzal zase lano a 
došel jsi zpět na začátek. Tak teď už 
jen najít ten poklad.

Vydal ses tedy úzkou stezkou 
nahoru po skále. Po chvíli se naskyt-
la možnost šplhat po skále nahoru a 
držet se výčnělků nebo jít dál po 
stezce, která se stále zužovala. 
Budeš šplhat nebo půjdeš stezkou?

Šplhání šlo docela dobře, vždy bylo 
za co se chytit. Vylezl jsi na malou 
plošinu, odkud šlo jít po úzké římse 
vlevo nebo vpravo anebo zase 
šplhat nahoru. Kudy se vydáš?

Byl jsi už vysoko a stezka se stále úžila. 
Najednou kousek od tebe jsi spatřil 
orlí hnízdo s mláďaty. Budeš pokra-
čovat a překročíš ho nebo začneš 
šplhat nahoru nebo se vrátíš?

Po pár metrech tě spatřila 
orlice a zaútočila. Neudržel 
ses a spadl jsi dolů. Že jsi 
sem lezl, taková smůla. :(

Po pár metrech 
se s tebou utrhl 
kámen a zlomil 
sis vaz. To je ale 
smůla.

Bylo to už náročné, ale po nějaké 
chvíli jsi se dostal nahoru. Byl 
tam mohutný strom a propast. 
Bude potřeba do ní slézt.

Když jsi zapálil pochodeň, 
ukápla ti hořící smola a zapá-
lila hromadu listí a větví. celá 
propast i jeskyně se zaplavila 
kouřem, udusil jsi se.

Sice málo světla, ale dalo se 
to. Po chvíli jsi narazil na 
rozcestí. Jedna chodba 
menší a druhá větší. Kam?

Nebyla to chodba, ale 
nora velkého zvířete. 
Sfouklo ti svíčku a sežra-
lo tě, aniž bys to spatřil.

Zpočátku to šlo 
dobře, ale pak se ti 
pod rukou utrhl 
kámen a spanul jsi 
do propasti. Kaput. 
Chtělo by to 
lano!!!

Římsa byla na pár 
metrech propadlá, 
ale nad propadlinou 
byla pevná větev.

Zkusíš skočit, 
chytit se větve a 
přehoupnout se 
nebo se vrátíš?

Při odrazu ti to uklouz-
lo a skončil jsi na 
placku. Chtělo by to 
nejspíš lano.

Při návratu se stebou 
utrhla římsa. Konečná!!!

Přehodil jsi lano přes větev a snadno 
si překonal překážku. Lano jsi tam 
nehcal pro zpáteční cestu a pokračo-
val dále po římse. Po chvíli jsi došel až 
na vrchol, kde byla propast a mohut-
ný strom. Chtělo by to lano anebo se 
pokusit slézt dolů po stěně. Co 
uděláš tentokrát? Zkusíš slézt dolů 
bez lana nebo se vrátíš pro lano?Jak ses vracel, 

římsa se utrhla, to 
je smůla. Chtělo 
by to lano.

Opatrně překračuješ hnízdo, ale 
spatřila tě samice orla a začala na 
tebe útočit. Neudržel jsi se a 
spadnul jsi. Fakt smolnej den.

Zkus to jinudy
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Musel jsi se prodírat hustým 
porostem, ale cesta byla stále 
patrná. V místě, kde už cesta 
byla opravdu náročná jsi 
uslyšel zurčet potok. Zkusíš 
sejít k potoku nebo zkusíš jít 
dál?

Došel jsi k bažině, ve které 
byly zatlučeny kůly přes 
které by se dalo přejít. Půjdeš 
přes kůly nebo se pokusíš 
bažinu obejít?

Došel jsi k potoku, kde ses 
osvěžil. Přes potok byla padlá 
ztrouchnivělá kláda. Půjdeš přes 
kládu nebo přebrodíš potok?

Cesta byla dost náročná a 
náhle končila rozcestím. 
Jedna cesta vedla do 
příkrého kopce a ta 
druhá nevypadala nijak 
náročně. Kterou se vydáš?

Obcházel jsi celkem 
dlouho, až jsi najednou 
potkal lidojedy a ti tě 
snědli. Fakt blbej den.

Šel jsi chvíli po tmě, až 
jsi zjistil, že to byla nora 
nějakého velkého 
zvířete a to tě sežralo.

Kláda začala praskat, ale 
nakonec jsi přešel suchou 
nohou. Tam jsi našel rozcestí. 
Vlevo nebo vpravo?

Šel jsi tedy do džungle. 
Ta postupně houstla, až 
ses dostal na rozcestí. 
Vlevo je cesta zarostlá, 
pomalu se ztrácí a 
vpravo byla cesta 
docela prostupná, ale 
tmavá. Kudy se vydáš?

Podařilo se ti přeskákat přes kůly. Šel jsi 
dál hustou džunglí, až jsi došel k velké 
díře, která připomínala jeskyni. Půjdeš ji 
prozkoumat nebo vyrazíš dál.

Jakmile jsi byl ve 
vodě, hemžilo 
se to pyraňama, 
byl jsi v cuku 
letu sežrán.. 

Netrvalo dlouho a 
najednou jsi potkal 
tlupu lidojedů a ti 
tě snědli.

Kameny byly 
kluzké a 
spadl jsi do 
vody.

Po chvíli jsi stejně došel k 
potoku, kde byly velké 
kameny. Přebrodíš potok 
nebo přeskáčeč po 
kamenech?

Po chvilce jsi zjistil, že tě něco v husté 
džungli pronásleduje. Pak jsi jen uslyšel 
řev nějakého velkého zvířete. Ani ses 
nenadál, nic jsi neviděl a zvíře tě sežralo.

Po náročném výstupu jsi 
zjistil, že jsi na útesu. Tam 
bylo ke stromu připev-
něno silné lano, které 
viselo z útesu. Vrátíš se 
raději zpět nebo polezeš 
po laně dolů?

Když jsi byl skoro dole, 
utrhla se s tebou větev a 
i s lanem jsi spadl na 
pláž. Zjistil jsi, že jsi zpět 
tam, kde jsi začal. Vzal sis 
tedy lano a zkusíš zbylé 
dvě cesty? Kam půjdeš?
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V deníku Robinsona 
Crusoea jsme se dočet-
li, že poklad uschoval 
někde na ostrově. Jako 
styčný bod udal místo 
na pláži pod útesem, 
kde se probudil po 
ztrozkotání. Tam odtud 
vedou tři cesty. Do 
džungle, úzká stezka-
nahoru na skalní útes 
nebo jít podél pobřeží. 
Kudy se vydáš?


