Читателска щафета 2
Детективи с машина на времето
Тайните детективски въпроси
Млади приятелю, както вече си разбрал, преди да изпратиш формата си за участие и да се включиш в
надпреварата за награди, трябва да отговориш на един от тайните детективски въпроси, които сме
подготвили за теб!
Ако вече си прочел четири книжки от поредицата „Детективи с машина на времето“, избери ЕДИН от
въпросите по-долу, напиши неговия номер в специалното поле във формата за участие и дай кратък
отговор. Щом си прочел книгата, въпросът със сигурност няма да те затрудни! Направиш ли това, вече
си напълно готов да изпратиш своето писмо по пощата.
Ето и въпросите:
Въпрос № 1: Книга: „Заговор в града на мъртвите“
„По какво разпознават жреца-предател малките детективи?“
Въпрос № 2: Книга: „Тайнственият отмъстител“
„Кой се крие под името „Отмъстителя“?“
Въпрос № 3: Книга: „Златото на Чингис Хан“
„Кой се опитва да ограби гроба на Чингис хан?“
Въпрос № 4: Книга: „Магическият елексир“
„Как се нарича тайнствената билка, която детективите откриват в наметалото на убития
търговец Фурер?“
Въпрос № 5: Книга: „Съкровището на викингите“
„С какво е украсен мечът на Один?“
Въпрос № 6: Книга: „Загадката на оракула“
„Кой иска да подмени пророчеството на Оракула?“
Въпрос № 7: Книга: „Тайната на Тутанкамон“
„Каква птица придружава детективите по време на египетското им приключение в Тива?“
Въпрос № 8: Книга: „Подпалвачът на Рим“
„Какво откриват детективите в развалините след пожара?“
Въпрос № 9: Книга: „Монтесума и свещеното сърце“
„Какво намират детективите при разрушената дига?“
Въпрос № 10: Книга: „Скандал на Олимпиадата“
„Какво подарява олимпиецът Милон на детективите в знак на благодарност?“
Въпрос № 11: Книга: „Убийство в театъра“
„Кой е поръчал убийството на Филип?“
Въпрос № 12: Книга: „Пиратът на кралицата“
„Какво крие готвачът Перси в дървения си крак?“
Въпрос № 13: Книга: „Ричард Лъвското сърце“
„Кои са двата знака, по които детективите разпознават в гостилницата майката на
Ричард?“
Въпрос № 14: Книга: „Клеопатра и свещената кобра“
„Какво според детективите убива Клеопатра?“
Очакваме с нетърпение формата ти за участие в играта,
която трябва да изпратиш попълнена на адрес:
1113 София 13, П.К. 204, За играта „Читателска щафета“.

