
 ВНИМАНИЕ!
НЕ ЧЕТЕТЕ ОТГОВОРИТЕ, 
КОИТО СА НА СЛЕДВАЩАТА 
СТРАНИЦА, АКО НЕ СТЕ 
ПРИКЛЮЧИЛИ ИГРАТА!



Хулиан Рота има брат близнак (19), Хавиер, който излежава дълга присъда в затвора (24). Племенницата на 
Хулиан, Мартина Рота (16),се омъжва на следващия ден (29) и, тъй като на Хавиер му е отказан отпуск от 
затвора, за да присъства на церемонията (15), двамата братя се разбират да разменят самоличностите си по 
време на семейно посещение и да се сменят отново на следващата планирана визита в понеделник (5). 

За да проработи този план, Хулиан трябва да свърши още няколко задачи освен визитата до затвора (20): 
да наподоби външния вид на брат си (8), да намери дрехи, които биха станали на Хавиер (13) и да си 
подсигури алиби, за да не прекара целия уикенд с Нурия, намалявайки риска от разкриване (28).  
Въпреки че всичко е уредено, Хулиан е нервен и не може да заспи предишната нощ (13). 

И не без причина, защото Хавиер решава да не спази своята част от сделката:  вместо да отиде в 
хотела, както е планирано (14), той отива в апартамента на брат си, използвайки ключовете 
му (6) и взима всичко необходимо, за да избяга (25). Той отива до къщата на дъщеря 
си, за да я види за последен път (7), след това кара до летището за да хване самолет 
за дестинация без договори за екстрадиране (14). Но когато пристига там, осъзнава,  
че не е преценил  всички обстоятелства: паспортът на Хулиан е изтекъл (27). 
Полет в Европейския Съюз би бил лесно проследим, което би ограничило по-
нататъшното му придвижване, затова Хавиер избира да избяга с кола (2).

Получавате по 2 точки за всеки верен отговор:  
1-г 2-б 3-б 4-в 5-г  6-в 7-а 8-г 9-а 10-б

РЕЗУЛТАТ
18 +  

15 - 17  
 

11 - 14  

7 - 10 

6 или  
по-малко

Шерлок Холмс: Елементарно! Вие сте просто гениални!
Майкрофт Холмс: Отлично! Не се оставяте лесно да бъдете 
засенчен от репутацията на малкия си брат. Не случайно 
служите на правителството на Нейно Величество.
Ирен Адлер: Самият Шерлок Холмс е впечатлен от вашата 
находчивост... а това не се случва често.
Д-р Джон Уотсън: Разрешили сте по-голямата част от 
загадката, но истината е, че ви е било доста трудно.
Инспектор Лестрейд: Хмм-м, за известно време Шерлок 
ще ви подиграва малко повече... Но все още не е късно да 
му се докажете. Бързо, нов случай чака да бъде разрешен!

Извадете по 1 точка  от резултата 

си за всяка една от следните 

несъществени улики, ако тя е 

разкрита на масата: 

03, 04, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 

21, 22, 23, 26, 30 и 31.




