JAMES BOND
Goldeneye, Skyfall, légy része TE is egy igazi
kémtörténetnek! Keress, kutass és rakd össze a részleteket!
Őfelsége, az angol királynő titkosszolgálatához megbizható
forrásból érkezett információ, miszerint egy terrorista csoport
merényletet tervez a királynő ellen, első lépésként a teljes
titkosszolgálatot fel akarják számolni. A merénylet első célpontja a
titkosszolgálat Budapesti bázisa, melynek közelében, egy bombát
helyeztek el. Az egyik probléma, hogy a bázis holléte titkos és két
ügynök eltünését követően a többi ügynök nem fedi fel kilétét,
nyomokat hagytak a városban, melyeket fel kell kutatni és az
információk összeállitásával található meg a helyszin, valamint a
bomba helye és a leállitásághoz szükséges kód.
A titkosszolgálat vezetője a FŐNÖK egy videó üzenetben a
legjobban képzett ügynökeit kéri fel, hogy ezúttal nem egyesével,
hanem csapatokat alkotva találják meg az elrejtett bombát és
akadályozzák meg a merényletet.
A csapatok fedőnevei 001, 002, 003…és igy tovább.
Mivel a robbanásig már csak 2,5 óra van, igy a csapatok másmás irányba indulnak el az eddig rendelkezésre álló
információk alapján. Amit biztosan tudunk, hogy egy ügynök,
akinek nyoma veszett az egyik luxusszálloda elnöki
lakosztályában egy ládát rejtett el néhány dokumentummal,
illetve egy ügynököt egy pincében tartanak fogva a terroristák.
Két csapatnak az ő nyomaikat kell követni.

Továbbá van még néhány motoros titkos
ügynök a városban,
az ő kilétük
ismeretlen, ők csak egy bizonyos jel –
egy piros esernyő - felbukkanásakor
tünnek
fel,
többnyire
motoron
közlekednek, a titkos jel láttán átadnak
egy aktatáskát vagy boritékot, melyek
szintén fontos üzenetet tartalmaznak és
gyorsan továbbhajtanak.
Ismert egy kocsma is, amely valaha az
ügynökök találkozóhelye, vélhetően ott is
hagytak üzenetet az eltünt ügynökök. Mivel a titkosszolgálat
ügynökei a legújabb kütyüket is használják, igy vélhetően a technika
is segitheti a nyomozást.
Az egyes helyszineken az információk megszerzéséhez minden
tudásukat be kell vetni, iPad-en időkapszulát kell keresni, máskor
Morse kóddal rejtjelezett szöveget kell megfejteni, zár nélküli titkos
ládát kinyitni, újságcikkben rejtett üzenetet keresni, néma túszt szóra
birni, kocsmában vagy éppen az utcán levő beépitett ügynököt
megtalálni, legvégül az összes információ segitségével a deaktiváló
kódot összerakni és a bombát hatástalanitani.
Találjátok meg a csapatotokat, a nektek szánt információcsomagot
és indul a nyomozás…
De gyorsan, mert az óra ketyeg…150, 149, 148…
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