Červená – cesta lékařky
Městem se šíří nepříjemná choroba, každý tráví na hajzlíku celé hodiny až ho bolí zadek.
Je to peklo. Doslova dosti smradlavé a čvachtavé peklo. Dokážeš pomoc nalézt lék a
zachránit co se dá? Každý lék se skládá celkem ze tří surovin, ale jejich konkrétní
namíchání může být know-how každého týmu.
1. Vítej na cestě. Nalezení správného léku, ale nebude jen tak. Můžeš buď léta
studovat, stát se doktorem, udělat si atestaci, získat nějakou praxi a potom, potom
možná objevíš to, co hledáš. Dejme tomu tak za 17 let, budeš-li mít štěstí. No anebo se
dáš na stezku Indiánů a pochytíš něco z jejich moudrosti. Každý lék může být něčím
jedinečný a pokud se Vám ve skupině podaří nakombinovat širokou škálu léků, máte
určitě vystaráno.
a. Chci studovat, škola je můj život, má láska, můj osud.
2
b. Vydám se cestou indiánské moudrosti
4
c. Co tím chceš jako říct? Že studovat na lékaře se nevyplatí a radši máme všichni žrát
bylinky a běhat nazí kolem ohně???
3
2. Dostav se prosím do kuchyně, je tam pro tebe několikaset stránková knížka
domácího lékaře, až ji dočteš, dostaneš druhý díl.
3. A co jako? Homeopatie je život, je to cíl. Vakcíny zakázat a žrát jen super potraviny
a. Tak počkat ironii poznám
1
b. Začínám zuřit, co si to proboha o sobě myslíš ty mudlo?
5
4. Dobrá tedy, ale ani tahle cesta nebude procházka růžovou zahradou. I když jak se to
vezme, květy jsou také velice důležité. První součástí léku.
a. Paráda per do mě znalosti, kytky já můžu, kytky já rád
7
b. No kytky raději nechejme na později, jdu rovnou dál
8
c. Jsem velice pozorný a vidím, že kousek odtud roste kapradí, budu ho taky
potřebovat? Mám ho donést medičce?
9
5. Tady už jde do tuhého. Dej si pozor na chemtrails a ilumináty. Ještě toho o světě
hodně nevíš, ale když budeš poslouchat jen odborníky tak se ani nedozvíš!!
a. Začíná mi to být jasné, tomu člověku hrabe!!!
1
b. Teď jsi mi nasadil brouka do hlavy, zasvěť mě do dalších zaručených pravd a já o
nich vůbec nebudu přemýšlet, jen je šířit dál
6
6. Došly mi nápady, jestli jsi se zaujetím zašel až sem, nic tě už nespasí, skonej.
1
7. Tak nejdříve se budeš muset rozhodnout, kterého zástupce květin si vybereš. Léčivé
mohou být kromě bylin i stromy, keře nebo houby (pravda to nejsou květiny, říše fungi,
ale koho to péruje)
a. Já si vybírám stromy
10
b. Já volím cestu květin
11
c. Houby, houby, houby!!!!
12
8. Další nedílnou součástí léku bývá i něco ze zvířecí říše (ach, jak je lákavé vrátit se k
vědě a učení?). Lék převezme vlastnosti použitého zvířete (či tak nějak se to říká), je
tedy na tobě, jaké si vybereš.
a. Jedině šelmy jako já, ulovím cokoli
13

Ryby, ladně si plují vodou a nic je neruší
14
Zříkám se lovu zvířete
15
d. Zvířata zatím odložím, chci jít dál
16
9. Ne, stačí? Kapradí jí nenos! Prostě ne! Co by s ním asi tak dělala! No?
4
10. Dobrá tedy, ctíš jejich stáří, jejich mohutnost. Lesy jsou plícemi světa a je třeba se k
nim chovat správně a s úctou. Jakou součást svého sežeň list ze stromu, který
nedokážeš sám/a obejmout. Potom se můžeš vydat pro další ingredience.
8
11. Ach, květinové dítě (stejně ten příměr asi nechápeš). Kolem jsou rozkvetlé louky a
na nich desítky, možná až stovky různých druhů květin. Dokážeš sehnat takovou, kterou
naše medička nepozná? Ta by se krásně vyjímala v léku. Pokud ji seženeš, můžeš se
vesele vydat dál
8
12. Houby? HOUBY? No dobrá, ale musíš najít nějaké jedlé, dáme je do polívky, ale
tobě se jako část léku započítají. Hned pak se vydej dál.
8
13. Jo? To jsou celkem silná slova na takového prďolu. Uvidíme, jaký si lovec. K zisku
suroviny je třeba uvázat fáborek na nějakou šelmu v táboře. Není-li tam čtyřnohá, vyber
si tu největší dvounohou. Pak hurá dál.
16
14. Tak ryby, jo? Běž k řece a ulov nějakou holýma rukama. Už si šel? Ne? No dobře to
byl jen vtip i když by to jistě nebyl problém. Místo toho teda sežeň něco jiného. Co?
Ikonu ryby. Co to je? No to je prosté, nějaký předmět, který rybu připomíná, nejlépe ho
vyřež. No a pak vyraž zas o kousek dál.
16
15. Zřekl se násilí to je úctyhodné, ale co s tebou teda? No jistě, hmyz ten je přece fajn
ne? K zisku suroviny je třeba donést brouka medičce. Tak aby neutek a samozřejmě čím
větší, tím lepší. No a pak hurá dál.
16
16. Už se pomalu blížíš k cíli. Jen je třeba ověřit pár drobností.
a. Ještě mi chybí květiny
7
b. Nemám zvíře
8
c. Mám vše a už chci skončit
17
17. Dobrá tedy, poslední ingrediencí našeho léku je zaklínadlo, bez něj totiž žádné
magické léky nemohou fungovat. I tady existují možnosti, jakou si vybereš?
a. Tak trochu ráda tančím
18
b. Být či nebýt, toť je oč tu běží
19
c. Slyšte můj hlas
20
18. To rád slyším, takže jako své zaklínadlo budeš muset zatančit nějaký tanec. No jo
bude to pecka, ostatní budou zpívat a povzbuzovat tě a ty tančit. Už se všichni velice
těší.
21
19. Hláška od Shakespeara. Že nevíš, co to znamená? Ale to je prosté, jako tvé
zaklínadlo poslouží krásná přednesená báseň. Upřednostníme tvou vlastní tvorbu. A
pak, no pak dál
21
b.
c.

20. A taky, že uslyšíme. Co jiného jako zaklínadlo, než, že pěkně zazpíváš. Třeba ti k
tomu i někdo zatančí. Jinak teď už dojdi jen na
21
21. Paráda, takže se zdá, že máš všechno, stačí tedy jen se všemi surovinami a
zaklínadlem za medičkou a lék je hotov.

Modrá – cesta pistolníka
Okolo se potuluje pár nebezpečných výrostků. Neříkám, že jsou po zuby ozbrojení, ale
ani neříkám, že nejsou. Máš-li odvahu na to se vydat po jejich stopě, budeš tu za hrdinu.
Ukradli nějakej matroš z hokynářství a fakt hodně dolarů. Tak si dej pozor, ale neměj
žádné slitování.
1. Vítej na cestě za tím stát se pistolníkem rychlejším než vlastní stín. Banditi se
budou třást strachy sotva uslyší tvé jméno, ženy či muži padat do kolen a dobytek, ten
asi nic, jelikož je to jen dobytek. Abys dopadl bandity, musíš se vydat po správných
stopách, vybereš si správně?
a. Půjdu přímo za nosem. Chvíli rovně, pak ale něco upoutá mou pozornost nalevo tak
půjdu tam, zaškobrtnu, spadnu, rozpláču se, ale pak kolem proletí motýl, tak půjdu za
ním, potom si vzpomenu, že jsem na lovu banditů, proto vystřelím několikrát do vzduchu
a rozběhnu se tam kam mě napadne
2
b. Prohledám okolí a budu následovat polámané větvičky
3
c. Poptám se pár lidí ve městě, kudy bych se mohl vydat
4
2. Paráda, takže jsi doběhl/a až do údolí smrti (Death Valley skutečné jméno) a je ti
trochu vedro. To proto, že je to jedno z nejsušších míst na zemi. Neznáš cestu zpět a je
ti jasné, že potřebuješ sehnat vodu. Jak na to půjdeš?
a. Jednoduše, půjdu přímo za nosem. Chvíli rovně, pak …
5
b. Vezmu si vrbový proutek, příručku proutkaření pro začátečníky a najdu tajný zdroj
vody
6
c. Stavím se v kuchyni a napiju se šťávy
7
3. Hlavou se šťouráš v blátě a hledáš nějaké stopy. Po chvíli bláto začne smrdět a tobě
dojde, že jsi našel místo kam si chodí divočáci odskočit. Utřeš si hnědý nos rozhlídneš
se kolem. Zdá se, že jsi na nějakém rozcestí, kudy se dál vydáš?
a. Do kopců, jedině tam by se desperáti mohli uchýlit
8
b. K řece, zdá se mi, že tudy vede nejlepší cesta
9
c. Nejspíš udělali otočku a jeli zpátky do města
10
d. Ve vlnícím se vzduchu asi vidím uhánět jezdce mezi pole. Jo a taky to vypadá, že
tam je nějaká oáza. Jedině tam mě nohy povedou
11
4. Vyptáváš se a každý má co říct, ale komu budeš věřit?
a. Hokynář si myslí, že nejlepší bude jet k vodě
9
b. Telegrafista sází na cestu do hor
8
c. Šerif tipuje cestu do druhého města
11
d. Bezdomovec má pro tebe nějakou super radu
12
5. To by stačilo. Zřejmě blouzníš z vedra. Vydej se radši zpátky do města, pořádně se
napij a pak znova hurá na cestu.
1

6. A skutečně po chvíli cítíš, že jsi na správném místě, začínáš kopat a najednou
vytryskne ven proud vody. Další a další voda se nezadržitelně valí ven. Celé údolí se
zalévá vodou a viditelně mu to prospívá. Začínají růst květin, vrací se sem zvěř a po pár
letech i osadníci. Hotový eden na zemi. Jsi za hrdinu, nicméně bandity jsi nenašel, takže
se pěkně vrať ke hledání ať dokončíš to, co jsi měl udělat původně
1
7. Paráda, hned je ti líp, tak znova na start
1
8. Do hor to je dlouhá cesta. Šel jsi téměř celý den a už se pomalu stmívá. Banditi stále
nikde, ale neztrácíš naději. Nicméně teď musíš vyřešit nocleh, jak na to půjdeš?
a. Postavím si přístřešek z větví a mechu
13
b. Vykopu si noru, jako jsem to viděl v u hobitů. Dám si tam nějaké pěkné koberce,
lucerničku, stůl, židle, vybavím si spíž a spokojeně přespím
14
c. Přespím pod širákem, bouřka určitě nepřijde
15
9. Řeka je překrásná, plná meandrů, ostrůvků a lososů. Máš chuť si vzít kytaru rozdělat
táborák a zpívat si. Jenže nikde žádné stopy po banditech. No nic naplat, ještě chvilku si
tu posedíš a pak se vydáš zpátky, snad budeš mít teď už více štěstí
1
10. No jenže nejeli. To by byla hloupost, vrátit se na místo činu, kdo to dělá? Tihle
banditi určitě ne. Je třeba se vrátit a hledat dál.
1
11. Zdá se, že cesta nikdy nekončí. Kůň už padl před třemi dny, ale ty stále vytrvale jdeš
dál. Vedro nevedro, ty se nikdy nevzdáš. No dobrá vzdáváš to, tudy cesta nevede. Dojdi
se do kuchyně napít a zkus to znova
1
12. Moc mu nevěříš, ale on nakonec spustí, že by bylo fajn vydat se do lesa kde je stálý
tábor banditů. Co ty na to?
a. Moc mu nevěřím
4
b. Jasný, věřím zní to dobře
19
13. Postaveno, přespáno. Další den bylo vedro, tak ještě jednou přespáno. Potom se
přístřešek tak trochu rozpadl a ty na to kašleš, jestli v horách něco bylo, už to stejně
nedoženeš
3
14. Pěkné, pěkné. Po několika dnech tvého lenošení přijel Gandalf a odvlekl tě zpátky
do města. Tam se ti dostalo svěrací kazajky a ubytování ve speciálním hotelu. Po měsíci
tě pustili a ty jdeš znova pochytat bandity.
1
15. Jenže přišla, kdo by to v létě čekal, co? Strašně jsi zmokl a vracíš se do města 1
16. Juchů, to bylo dobrodrůžo, sotva se dostal na okraj tábora, už tě zasypaly ranami.
Připadáš si jak cedník, docela hloupý cedník. Tohle prostě nevyšlo. Možná jiná taktika
bude lepší.
19
17. Dobrý nápad. Všichni banditi se totiž strašně opili a spí jak zařezaní. Byla celkem
hračka jim sebrat lup a vyrazit zpátky do města
20
18. Ve městě se k tobě přidala pořádná sebranka. Šerif, zástupce šerifa, rančeři,
nádeníci a tak dále. Je vás prostě kopa, tak hurá zpátky k táboru
19

19. Ty hele on to asi nebude úplně blbej nápad. Přece jen tábor banditů tam už je roky,
každý o něm ví a občas pořádají i prohlídky pro veřejnost. No a co čert nechtěl, opravdu
tam jsou i banditi, kteří si zrovna rozdělují lup. Jak proti nim zasáhneš?
a. Jsem přece pistolník, zavyju a s nabitými kolty zaútočím zpříma
16
b. Lepší bude počkat na večer, potom se tam proplížím
17
c. Kašlu na to, jejich moc a já nechci umřít
1
d. Zaběhnu do města pro posily
18
20. Zatím šlo všechno jak po másle, ale najednou zjistíš, že banditi ti jsou v patách.
Potřebuješ se jim ztratit. Jak na to?
a. Před nikým se skrývat nebudu, prostě si to s nimi vyřídím
21
b. Rychle skočím do blízkého křoví
22
c. Rozběhnu se k městu, jistě tam stihnu dorazit
23
21. Probouzíš se celý rozmlácený u místního felčara. Ty ti teda pořádně dali. No nic, lup
už zas mají, takže zase od začátku
1
22. Vůbec nedýcháš, je to strašně těsné, ale nakonec si tě vůbec nevšimli a odjeli do
dáli tě hledat. Jaké to štěstí, ale podařilo a vracíš se do města. Úkol je splněn. Jsi hrdina.
Jen doma řekni heslo: Lucky Luke, aby ti všichni věřili. J
23. Běžíš rychleji než Usain Bolt, dále než Forest Gump, jsi jako Superman, cítíš vítr ve
tváři a ubíhající míle pod nohama. Po chvíli vedle tebe cválá jeden kůň, potom druhý.
Pak ucítíš herdu do zad a padáš. Pořádně tě zřídili a lup sebrali. Jsi zase na začátku
1

Zelená – cesta obchodníka
Zelená je barva dolarů, zelená je barva moci, zelená je odvaha. Zkrátka ty bídáku, jestli
si chceš něco pořádného vydělat vydej se semnou na cestu za bohatstvím. Čeká tě
levná koupě a drahý prodej. Akcie, cenné papíry, smlouvy a poptávky. No jo tenhle svět
zní zajímavě co?
1. K velkému výdělku vede sousta cest. Ty si můžeš vybrat celkem ze čtyř. Sám uvidíš
zda ta co sis vybral vede k bohatství nebo k chudobě. No a možná stihneš všechny.
a. Budu nakupovat a prodávat vše co se namane
2
b. Vybírám si těžbu, už jsem slyšel o černém zlatě
3
c. Rejžování jen tam je budoucnost, zlato óóó zlato
4
d. Koupím si kouzelné fazole a ukradnu obrům slepici co snáší zlatá vejce 5
2. No teda, v tobě opravdu číhá obchodní duch. Přichází za tebou spousta lidí, že mají
něco na prodej. Je na tobě, které výrobky se rozhodneš koupit a ve velkém městě
prodat.
a. Ta skupinka lovců kožešin vypadá zajímavě
6
b. Pár zlatokopů po tobě pokukuje, asi mají něco dobrého
7
c. Taková krásná dívka ti nabízí lahodné cukrovinky
8
d. Nakoupím pozemky, pak zalobuji aby tudy vedla železnice a za draho je prodám
státu
9
3. Jsi přesně v čase kdy začíná velký těžební boom. Petrolej, něco co potřebuje každý,
je nesmírně cenná a až ji začneš prodávat, budeš hned za vodou. Vyber si své naleziště.
a. Ta velká poušť vypadá zajímavě
10

b. Močály, je tam voda, proč by tam nebyla i petrolej?
11
c. Hory, čistý vzduch, krásný výhled, to je má volba
12
d. Lesy, vykácím je všechny, hahahaha
13
4. No jo zlatá horečka ta už zlákala mnohé dobrodruhy. Ale zlato neroste na stromech
musíš se vydat ho hledat. Kam to bude?
a. Na sever, v tom mrazivém podnebí by něco mohlo být
14
b. K velké řece, jistě bude zlatonosná
15
c. Do hor, tam se těží jedna báseň
16
d. Přece jen bych zkusil ty stromy, třeba tam zlato roste
17
5. Byl to dobrý nápad. Jak se dalo očekávat, stonek vyrostl až do nebe. Tam na tebe
čekal zámek a vevnitř zrovna seděla slípka na zlatém vajíčku. Tak si ji popad, slezl
zpátky na zem, strčil ji do chlívku a počkal do rána na další vajíčko. A hle ráno tam
nebyla slípka ani vajíčko, ale velký nas*aný (pardon naštvaný) obr. Zadupal tě do země.
Naštěstí okolo jel dostavník s medičkou. Po ošetření se rozhoduješ znova o tom jak si
vydělat
1
6. Poslouchej obchodníku, máme to nejlepší zboží, které se dá vůbec sehnat.
Prvotřídní kvalita, žádné trhliny, vydrží věčně. Co nakoupíš?
a. Kůže velkých medvědů
18
b. Bizoní kůže z prérií
19
c. Pár prašivejch bobrů
20
d. Velice vzácné kůže mořských slimáků
21
7. Vypadaný zuby, smradlavý dech a mastné vlasy. Tahle partička zlatokopů nevypadá
zrovna důvěryhodně, ale třeba mají co nabídnout. Po chvilce vysype z tlumoku pár
zlatých valounou, jenže jak jim věřit, že zlato je pravé?
a. Hodím ho do vody, když se potopí a nerozpustí bude to zlato
22
b. Pořádně do něj kousnu, dělal to tak drsňáci
23
c. Prostě jim nevěřim a radši zlato nekoupim
24
d. Věřím jim, zlato je pravé
25
e. Zkusim se zeptat ve městě, hokynář snad zlato pozná
26
8. A co tě zaujaolo víc? Krása dívky nebo lahodnost cukrovinek? Každopádně tenhle
prodej by mohl vyjít, to co napekla se přímo rozpadá na jazyku. Co uděláš dál?
a. Ještě párkrát ochutnám, je to tak dobré
27
b. Odkoupim od ní vše a zkusím to prodat ve městě
28
c. Poděkuju, ale vydám se jinou cestou
1
9. To není zrovna čistej nápad, a ačkoli mnohokrát jiným lidem prošel tobě se nepodařil.
Jeden rozšilený Texasan ti pořádně nabančil, když jsi mu učinil nabídku. Touhle cestou
už vícekrát jít nechceš. Zkus jinou
1
10. Těžit černé zlato na poušti? Je to už někde k vidění? No ovšem, že je. Pouště bývali
dříve živé lesy a louky a z doby dinosaurů tu pochází mnoho fosílií změněných na
petrolej. Jen je třeba nějaké nářadí na těžbu. Co si pořídíš kromě samozřejmých barelů?
a. Lopatu a krumpáč
29

Vrtnou plošinou
30
c. Pohrabu rukama
31
11. Možná by tam i byla, ale pod vší tou vodou a bahnem ji jen tak nenajdeš. Navíc se
tam špatně pohybuje. Tahle cesta není ideální, radši teda zkusíš jinou.
1
12. Vyšel jsi na tu nejvyšší horu. Obětoval indiánským bohům a začal kopat. Po dnech
namáhavé práce tě něco napadlo. Skočil sis do městské knihovny a zapátral po tom kde
petrolej najít. A hle, stojí tam, že je většinou v nížinách či dokonce pod mořským dnem.
To ti trochu kazí plány na horské dobrodružství. Vracíš se tedy na začátek.
1
13. Šestý skautský zákon zní jak? Jednak to, že to nevíš je ostudné, ale dobrá poradím
ti. Skaut je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských. Co z toho plyne? Že čistě pro
tvé dobré ekologické založení se nemůžeš kácení lesů zúčastnit. Co naplat, bohatnout
se bude jinak
1
14. Nejdříve Spojené Státy Americké, potom země zvaná Kanada. Teď už vidíš ceduli s
nápisem Aljaška a kolem tebe stojí mnoho dalších nadšenců co chtějí najít ten největší
valoun zlata co kdy kdo našel. Kde začneš ty?
a. Nejdříve kouknu do místní hospody a trošku popiju
32
b. Rovnou popadnu krumpáč a jdu si najít svou zlatou žílu
33
c. Zkusim najít nějaké zlato v řece
34
15. A opravdu je. Až tolik, že kolem tebe je spousta dalších zlatokopů. V takovém počtu
netušíš, zda se vůbec dá něco vytěžit, ale můžeš to zkusit.
a. Popadáš svou pánev a zkousíš prosít trochu zlata z písku
35
b. Chlápek vedle tebe má zlata docela dost, zkusíš mu trochu vzít
36
16. Objevil si jeden starý opuštěný důl, zapaluješ si lucernu a vydáváš se dovnitř, třeba
tam ještě trocha zlata zůstala. Asi po kilometru nalézáš klícku a uvnitř mrtvého ptáčka co
teď?
a. Pohřbíš ho se všemi náležitostmi
37
b. Pádíš pryč, asi tam žije něco zlého
38
c. Zvířata umírají běžně, jdeš dál, už tu určitě bude zlato
39
17. Krásné jabloně co nějakej Franky Dlouhán vysázel jsou jediný stromy na kterých
širokodaleko něco roste. Tohle prostě nebyl příliš zdařilý pokus a proto to zkusíš jinudy
1
18. Pravda, kůže to je velká, až se ti na ní něco nezdá. Ten medvěd by snad musel mít
přes 5 metrů. A už ti to je jasné ti bídáci se tě pokusili napálit, tohle jsou obyčejné bizoní
kůže sešité dohromady. Takhle tedy NE!
a. Už s nima nehceš nic mít
1
b. Přece jen zkusíš další zboží
6
19. Není to úplně zlé, ale moc se na těhlech kůží nevydělá. Řekni obchodníkovy heslo:
Bufallo Bill a kápne ti z toho dobrej dolar. Můžeš vyrazit zas vydělávat jinak
1
20. Tak pozor, tady by mohlo jít o pořádnej balík. Bobři teď strašně škodí. Svými
hrázemi způsobují povodně. Jen se rozhodnout komu je správně prodat.
b.

Prodám je organizaci PETA
40
b. Prodám je ve městě
41
21. No né. Kdo by to čekal? Téměř půlmetru dlouzí slimáci. Nahýnáš se k nim a
přemýšlíš jak se to slizké maso dá k něčemu využít. Když tu najednou přiletí rána
zezadu. Ti zmetci tě okradli a ty musíš začít vydělávat znova.
1
22. No jasně protože všechno ostatní co klesne ke dnu a nerozpustí se zlato být
nemůže. Ach to byl nápad. Ještě než valoun klesl ke dnu ho strhl proud a odnesl pryč.
Radši si před naštvanými zlatokopy musel/a zdrhnout
1
23. Málem ti vypadli zuby. Z čehož si bůhví proč usoudil, že jde o zlato. Padly na něj tvé
úspory, jen aby ti ve městě řekli, že jde o bezcenné kočičí zlato. Nic naplat, musíš si
vydělat jiným způsobem 1
24. A dobře děláš, sice jsou naštvaní, ale ty jsi nepřišel o své úspory. Zkus si vydělat
jinak
1
25. Tos to teda dobracoval. Bohužel tě okradli a své úspory jsi dal za bezcenné kočičí
zlato. Teď se zkus poobhlídnout jiný způsob výdělku.
1
26. To byl dobrej nápad, ale když si to řekl zlatokopům tak se začali cukat a nakonec
zdrhli. Ve městě ti pak řekli, že to byli podvodníci s kočičím zlatem, které nemá žádnou
hodnotu. Zkus si tedy vybrat jinou cestu za bohatstvím.
1
27. Ochutnáváš znova a znova. Ty cukrovinky jsou prostě parádní. Najednou ale zjistíš,
že žádné nezvbyly a to děvče na tebe nevěřícně kouká. Radši jí všechno zaplatíš, ale
nic ti nezbývá, takže se vracíš tam kde to všechno začalo.
1
28. V tomhle horku to možná chtělo nějaký jiný plán. Cestou se buď všechny cukrovinky
zkazily, nebo skončily v tvé puse. Nic nezbylo jak z peněz tak z cukrovinek. Hold k
bohatství musí vést jiná cesta.
1
29. Velice náročný způsob, ale zdá se, že se vyplatil. Není toho moc, ale trocha té
petroleje ze země stříká. Rychle plníš barely a snažíš se je ve městě prodat. Za heslo:
Calamity Jane ti obchodník dá 5 dolarů.
30. Jo to je teda nápad. Takovej nuznej človíček jako ty a koupí si celou plošinu. Jemi
líto, ale to nepůjde, zkus na to jít jinak.
10
31. Hrabeš a hrabeš, ruce do krve, ale to tě nezastavi. Pak omdléváš. Probudíš se s
rukama zafačovanýma a doktor ti říká, že máš být sakrat rád, že jsi tu infekci přežil. No
nic tak znova
1
32. Popíjíš a popíjíš, po chvilce k tobě přijde brýlatý chlápek s tím, že tu má na starost
kdo kde smí těžit. To jsi teda zatraceně rád, žes počkal/a. Po chvilce dohadování ti
nabízí plac kde se dá těžit.
a. Vybereš si místo na pravém břehu řeky
42
b. Vybereš si místo na levém břehu řeky
43
33. To se moc nevyplatilo. Všechny místa tu jsou už dávno rozparcelovaná a rovnou ti
místní zlatokopové nabančili. Radši se jde napít do hospody.
32
a.

34. Jenže jsi na Aljašce, téměř pořád zamrzlé zemi. Procházka po zamrzlé řece byla
sice krásná, ale moc toho nepřinesla. Zkus zajít do hospody.
32
35. Prosíváš a prosíváš a asi ti z toho jebne, ale po nějaké době to konečně vypadá na
úspěch. Troška zlata se blýská mezi pískem. Za heslo: Will the Kid dostaneš 1 dolar.
36. Blázne!! Tohle nedopadlo dobře. Sotva si všiml, že mu bereš zlato, tak ti rozbil
ciferník. Takhle se nevydělává. Zpátky na začátek!
1
37. To je sice šlechetné, ale mrtvý kanárek značil, že v tom dole uniká jedovatý plyn.
Což ti ale řekl, až na nemocničním lůžku potom co tě z toho dolu naštěstí dostaly. Stále
si chceš vydělat, takže znova
1
38. A dobře děláš. Sice tam nežije nic zlého, ale kanárek se používal ke zjištění úniku
jedovatého plynu. Ten důl byl zřejmě opuštěný proto, že se tam nedalo dýchat.
1
39. Jenže nebylo, v tom dole ve skutečnosti unikal jedovatý plyn a po chvíli tě úplně
omámil. Naštěstí pár lidí tě vydělo vcházet, takže tě vytáhli ven, ale ty už víš, že tady tě
zlato nečeká. Vrátíš se prostě na začátek
1
40. Ajajaj. To byl trochu chyták. PETA je organizace na ochranu zvířat a mrtví bobři ji
zrovna nepotěšily. Všechno ti zabavila a musíš začít znova
1
41. Lidé jsou šťastní, konečně je někdo zbavil toho škůdce. Za heslo: Apaloosa ti zaplatí
3 dolary
42. Pravá je správná, sice je to dřina, ale nakonec si na tom place vyděláš pěkných 5
dolarů. Heslo je: Mustang
43. Levá strana je nesmírně zlatonosná. Přináší ti úžasných 8 dolarrů, jen heslo je
složitější tak ho nepopleť: Eugene Jackson was killed by? To be continued.

Bílá – cesta tuláka
Jdeš s děravou patou, máš horečku zlatou… Takovejhle popěvěk je pro tebe klasa. V
nohách máš již tisíc mil a cesta tvá nekončí. Tak jdeš hledat bájné eldorádo a jako burlak
prot proudu táhneš. Ale teď už na vážnější notu. V to tulácké ráno se probudíš a víš, že
tě svrbí nohy. Prostě musíš vyrazit do nekonečných planin této nové země. Kampak tě
nohy zavedou?
1. Hola hej, hvízdl takový malý, lehce chlupatý chlápek ve střapatém klobouku.
Cestujeme? A kampak to vlastně je? Že ještě nevíš? No to je třeba rychle napravit.
Poslyš mám pro tebe několik návrhů. Předtavuji ti několik cest.
a. Vydám se cestou skrz prosluněný les
2
b. Vvydám po řece, která za chvíli někam mizí
3
c. U nedalekého stromu je nějaká prohlubeň, tam zalezu
4
d. Močály, myslím, že tam budu mít štěstí
5
2. Ptáčkové kolem tebe prospěvují, vítr tě hladí po tváři a stromy ti poslušně uhybají z
cesty, jakoby tě chtěly někam dovést.
a. Tak to je paráda, uvidíme co pro mě chystají
6
b. To se mi příliš nezdá, radši se vrátím
7
c. Jé hele králíček, zkusím ho chytit
4

3. No, kde by tak řeka mohla mizet? Zvlášť když si představíme, že jsi na hoře?
Správná dedukce, řeka mizí v oblacích kapek, tedy ve vodopádu. A není se čemu divit,
ty se najednou citíš jako pták. Letíš si proudem vody a doufáš, že dole nebudou kameny.
a. Nátáhnu tělo, dám před sebe ruce a skočím nádhernou šipku
8
b. Naštěstí si vzpomenu, že u sebe mám lano, na konci toho lana hák a zrovínka
prolétám kolem jedné pevné větvě.
9
c. Nedá se nic dělat, asi už se nezáchráním, tak si aspoň užívám duhu tvořící se
kolem mne
10
4. Chvíli běžíš a najednou padáš do díry pod stromem. A padáš a padáš. Je ti to trochu
povědomé, úplně jak z říše divů. Probouzíš se v místnosti se zdobeným stolečkem. Ve
zdi jsou malá dvířka a na stolečku sušenka a limonáda.
a. Mám hlad, dám si sušenku
11
b. Mám žízeň, dám si limču
12
c. Raději zkusím vyšplhat ven
13
5. Močály strašlivě smrdí, přijde ti, že to vůbec nebyl dobrý nápad. Opatrně
napšlapuješ, ale najednou kolem tebe proletí světýlko, chvilka nepozornosti a hned se
začínáš bořit do bláta. Jak se zachráníš?
a. Nijak, budu se dál potápět a doufat, že mě někdo zachrání
14
b. Začnu kolem sebe rychle máchat ať se vyprostím
15
c. V klidu si lehnu, ať zabírám velkou plochu a potichu se modlím
16
6. A skutečně za chvíli docházíš k vysoké věži. Kolem je spousta trní a vše jakoby spí,
z okna věže vidí pramen zlatých vlasů a máš trochu dojem, že za nejbližsím stromem se
schovávají trpaslíci.
a. Asi tu jsem z nějakého důvodu, jdu k věži a vyšplhám se po vlasech nahoru
17
b. Tady něco nehraje, vytáhnu pohádkovou knížku a začnu číst jak by ty pohádky měly
být správně
18
c. Vůbec se mi to nelíbí, radši se vrátím
7
7. Jenže stromům se to nelibí, kdo by to čekal, že budou jako živí. Rychle ti zasoupili
cestu a ať děláš co děláš přes ně neprojdeš.
a. Když to nejde silou půjde to větší, ven se prosekám
19
b. Půjdu tam, kam mě stromy poslaly
6
8. 12 z 10 bodů za styl, za dopad už raději méně. Takhle sis ještě nenatloukla. Ještě
štěstí, že tam nebyli žádné kameny a ty se můžeš nechat unášet proudem dál.
20
9. Lano letí, hák se zachytává, větev drží… ne počkat, to přidání u oběda tě přišlo
draho, větev praská a ty padáš dál. Naštěstí byl ale pád zbržděn a tak i když trochu
pošramocená pluješ po řece dál.
20
10. Modrá, červená, žlutá, zelená, modrá, červe,žlu,z.. Taková rychlost, že máš mžitky
před očima. Jak balvan dopadáš do vody a gejzír vystříkne aspoň 500 metrů vysoko.
Nebo tak se ti to aspoň zdá (což po takové ráně do hlavy není překvapivé). Dostaneš
hlavu nad hladinu a necháváš se proudem unášet dál.
20
11. Byla to nějaká kouzelná sušenka, cítíš jak ti po ní celé tělo bublá a kyne. Za chvíli
máš přes dva metry, přes tři, čtyři, pět.. Stoleček i limonáda jsou teď úplně maličké ale

stejně ještě nevylezeš ven. Nezbývá než se teď napít.
21
12. Nejdřív ti zmizí levý malíček, pak pravý, pak noha pak si všimneš že nic nezmizelo,
jen se zmenšilo a náhle je dokončená celá přeměna a ty máš velikost brouka. Stůl je
velký jak hora a s dveřmi vůbec nepohneš. Nic naplat, je třeba si dát sušenku.
21
13. A skutečně za chvilku jsi venku, snažíš se utéct pryč, takže rychle bereš do zaječíš
4
14. Prošla kolem veverka, ale neprojevila zájem ti pomoci, potom ještě bobr, ale ten tě
jen hryzl do čumáku. A tak pomalu mizíš pod hladinou a musíš začínat znova
1
15. A čím rychleji máváš tím rychleji se potápíš, takže mácháš ještě rychleji a
samozřejmě se ještě rychleji potápíš, takže mácháš a vlatně už nemácháš takhle to
nejde do nekonečna. Mizíš pod hladinou a dobrodružství musí začít znova.
1
16. Lehnutí zamezilo potápění a modlitba byla vyslyšena. Šel zrovna kolem mladý
indiánský chlapeček, nabídl ti klacek a potom tě z bažiny vytáhl. Moc toho nenamluví,
ale rukou ukáže na tebe pak zatočí prstem, ohne záda a pokyne hlavou na sever.
a. Tak to je ale jasné, úplně mu šibe, vydám se na jih
22
b. Když už mě zachránil tak půjdu kam chce, stejně bych se zase potopila 23
17. Zatím co lezeš, tak kolem prolétl drak s oslíkem a hřbětě, o kousek výš si tě
prohlížel nějakej chlápek na létacím koberci a když už jsi konečně úplně nahoře, tak tě
nečeká princezna a velký zlý vlk v babiččině čepci. Z toho jak je to celé popletené se ti
už točí hlava a tak radši utíkáš zpátky do městečka vyprávět jak ty pohádky mají být
správně. Když řekneš aspoň tři tak dostaneš 5 dolarů. A potom buď na jinou cestu, nebo
zase tudy
1
18. A děláš dobře, když ve městě řekneš aspoň tři pohádky správně tak můžeš dostat i
5 dolarů. No a buď si vybereš jinou cestu, nebo budeš stále tulákem
1
19. Ha Ivan! Se ozvalo zpoza stromů a už je jasné že se neprosekáš. A co víc, to že si
vůbec někdo dovolil zdvihnout sekeru se stromům teda hodně nelíbí. Jedna větev ti
natrhne kabát, další ret a tak to jde dál, až se znova probouzíš ve mestě.
1
20. Na levém břehu řeky vidíš močály a velice tě zajímá co vlastně skrývají (pokud si
tam už byla, tak tě to zas tolik nezajímá). Po asi tak hodině splývání a plavání vidíš přes
řeku takový chatrný úzký most a na břehu malou chatrč.
a. To je zajímavé, podívám se do domečku
24
b. To není zas tak zajímavé, poplavu dál
25
c. Na tý bažině přece jen něco bude, zkusím se do ní podívat
5
21. Konečně správná velikost a ty procházíš dveřmi do… No kupodivu ne do nové
země, ale otvíráš oči v městské nemocnici. Když jsi u stromu zakopla o kořen tak jsi si
strašně natloukla a všechno se ti jen zdálo. Copak by Alenka byla na divokém západě?
1
22. Jdeš a jdeš, jak jsi přesně chtěl, ale co se to děje, ach znova
5
23. Cesta se chvilku vleče kolem řeky. Něco je na ní zajímavé, možná by stála za
prozkoumání (pokud jsi ji již prozkoumala, tak to zas tak zajímavé není)

a. Vydám se do řeky a uvidím kam vede
3
b. Budu pokračovat močálem, ale tak trochu mi to přijde jako naprosto neúnosná a
únavná cesta 26
24. V domečku to vypadá velice útulně, samé lapače snů na stěnách a podivné lahvičky
v policích. Očividně se spí na kožešinách, ale nikdo tu zřejmě není.
a. Pohodlně se uvelebím v kožešinách, tenhle den toho na mě bylo už dost
27
b. Vyzkouším co v tich lahvičkách je, vypadá to na nějakou dobrou pálenku
28
c. No pěkný, ale asi tu nic není, tak půjdu dál
29
25. A málem bys doplavala až na konec světa. No ano tam, jak vše padá z okraje dolů.
Naštěstí se ale řeka krásně vlnila a ty se znova ocitáš ve městě.
1
26. Jdeš už je to nejmíň několik hodin a vůbec to nevypadá na konec. Po pravici vidíš
krásný háj stromů, možná by stálo za to zajít tam
a. Podívám se mezi stromy
2
b. Vydržim a budu stále putovat močálem
30
27. Jak kdyby tě něco bodlo do zadku. Rychle vyskočíš a díváš se do kožešin, co že to
tam vlastně je. A on je to nějaký starý malý indián. Pousměje se a nabídne ti vytáhnout si
z obálky. Z obálky si můžeš vzít pouze jeden kousek, ale pokud sem dopotuje celá tvá
skupina třeba jich budete mít dost, abyste rozluštili celý nápis. Samozřejmě je můžete ve
skupině měnit. No a teď hurá na jiná dobrodružství.
28. Velice dobrou pálenku, Doslova. Přímo tě zpálila a ty se probouzíš s popáleným
jazykem ve městě. Hold je třeba začít znova.
1
29. A došla bys až na konec světa, no tam jak všechno končí a lidé padají přes okraj.
Letem ještě mohou zahlédnout slony co na hřbetech nesou kontinenty a sami stojí na
krunýři veliké želvy. Teda tohle by se všechno stalo, ale naštěstí pro tebe se cesta
stočila znova do městečka.
1
30. Vážně? Tohle je má poslední nabídka, pokud to teď otočíš a vydáš se do města tak
za heslo: Beware of the light dostaneš úžasných 7 dolarů.
a. Beru dolary, paráda
1
b. Vydržim, protože jsem trubka
31
31. Vzdéééééj toooo!!!!!
Doooobřeéééé
1
b. Néééééé
32
32. No dobrá docházíš až k takovému malému domečku, skoro až chatrči. Co teď
a. Podívám se dovnitř
24
b. Půjdu ještě dál
29
a.

