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Bu Kitap Hakkında

Bu Belediye
Başkanı Maurice.
Bugün halletmesi
gereken işlerin
listesini çıkarmış.

Şehre hoş geldin. Bugün sana Belediye Başkanı
Maurice eşlik edecek, akşam da yeni yüzme
havuzunun açılış törenine katılacaksın. Şehri
gezerken karşına bulunacak bir sürü şey çıkacak.
Bu harita şehirde
ziyaret edeceğin
yerleri gösteriyor.

Belediye Başkanı Maurice,
ziyaret ettiğiniz her yerde
havuzun hazırlanmasına katkıda
bulunmuş bir kişi bulmanız ve
onu büyük açılışa davet etmeniz
gerektiğini söylüyor. Ama kimin
nerede olduğunu kesin olarak
bilmiyor – bu da çözmen gereken
bulmacalardan biri. İşte bulmanız
gereken kişiler

Boyacı
Paul elinde
fırçasıyla

Fotoğrafçı
Pippa fotoğraf
makinesiyle
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Cankurtaran
Lucy
havlusuyla

Gazeteci
Jack kayıt
aletiyle

Müze
Tren garı

Hastane

Yüzme havuzu

Okul

Sokak

Metro

Şantiye
Park

Nehir
Alışveriş bölgesi

İnşaat işçisi
Bob elinde
malasıyla

Mimar
Asha çizim
defteriyle

Elektrik ustası
Ellie alet
çantasıyla

Marangoz
Chuck
testeresiyle

Planlamacı
Pete elinde
krokileriyle

Tesisatçı
Pam
İngiliz
anahtarıyla

Neler Bulunacak?
Bu kitaptaki her çift sayfa şehrin farklı bir
yerini gösteriyor. Bu yerlerin her birinde
bulunacak çeşitli şeyler var.
Bu şerit, Belediye Başkanı Maurice’in
neden orada olduğunu ve ne kadar
süre orada kalacağını açıklıyor.
Bu küçük
resimler, büyük
resimde bulman
gereken şeyleri
gösteriyor.

Bazılarını bulmak çok kolay ama bazıları
seni bayağı zorlayacak. Bulmacaların
mantığı şöyle:
Bu sana Belediye Başkanı
Maurice’in ne yaptığını
anlatıyor. Gittiğin her yerde o
da olacak.

Bu kutucuk, bulman
gereken kişilerin
elinde ne tuttuğunu
hatırlatıyor.
Unutma, her yerde
bulunması gereken
sadece bir kişi var.

Küçük resimlerin
yanındaki
yazılar büyük
resimde o
şeyden kaç tane
bulunduğunu
bildiriyor.
Bu da sana
gideceğin bir
sonraki yerde ihtiyaç
duyacağın bir şeyi
bulmanı söylüyor.

Aradığınız şeyin
sadece bir kısmı
görünür olsa
bile, geçerli
sayılıyor.

Yolu Bulmak
Bir çift sayfadaki bütün bulmacaları çözdüğünde, sayfasına geçmiyorsun. Ayrıca, o yere
oradan nereye gitmen gerektiğini bulman
nasıl gideceğini de bulman gerekiyor.
gerekiyor – doğrudan kitabın bir sonraki
Bunun için yapman gerekenler şunlar:

Her çift sayfanın sağ alt
köşesindeki dört küçük
resim bir sonraki yere nasıl
gideceğini gösteriyor.
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Sonra nereye gideceğini öğrenmek
için sayfanın sol üst köşesinde bu
dört küçük resmin birebir aynısını
ara.
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Bir sonraki yere metroyla, trenle, taksiyle,
otobüsle veya yürüyerek gidebilirsin.
Ama her seyahatinde bunların hepsini
kullanmana gerek kalmayacak.

Eğer yolunu bulmakta güçlük çekersen,
26. sayfada doğru rotayı gösteren
bir harita var. Eğer bulmacalardan
birinde takılıp kalırsan, bütün yanıtlar
28-31. sayfalarda. Şimdi, Büyük Şehir
Araştırması'na başlamak için sayfayı çevir.
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