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LLaa ssttrraannaa ccaassaa llaassssuu’’ ’’ nneellllaa nneebbbbiiaa

GGuuiiddaa ppeerr ll’’ iinnvveessttiiggaattoorree

NASCONDIGLIO BARRIERA PORTABLOCCATA

LLaa ssttoorriiaa ffiinnoo aa qquueessttoo mmoommeennttoo
FFaarree rraappppoorrttoo aall vvoossttrroo ggiioorrnnaallee llooccaallee ssaarreebbbbee aattttuuaallmmeennttee ll''iiddeeaallee,, ttrraannnnee ppeerr iill ffaattttoo cchhee nnoonn aavveettee
nneessssuunnaa ssttoorriiaa.. VViiaaggggiiaannddoo nneellllaa cciittttàà ddii KKiinnggssppoorrtt ssttaavvaattee cceerrccaannddoo uunnaa ssttoorriiaa.. DDuuee nnoottttii llìì pprriimmaa ddii
sseennttiirr ppaarrllaarree ddaa aallccuunnii rreessiiddeennttii llooccaallii ddeellllaa CCaassaa iinn aallttoo ssuullllaa ssccoogglliieerraa..
VVii hhaannnnoo ddeettttoo cchhee nneessssuunnoo ssii rreeccaa llaassssùù,, ee cchhee nneessssuunnoo ttoorrnnaa mmaaii iinnddiieettrroo,, ttuuttttaavviiaa ssiieettee aaffffaasscciinnaattii
ddaallllee ssttoorriiee ssuullllaa ffiiooccaa lluuccee rroossssaa cchhee ddaallllaa ffiinneessttrraa ppiiùù aallttaa aappppaarree aattttrraavveerrssoo llaa nneebbbbiiaa ooggnnii nnoottttee..

CCiirrccoollaannoo vvooccii ddii uunnaa aannttiiccaa ccaassaa cchhee èè sseemmpprree ssttaattaa llìì,, ee llee ppeerrssoonnee rraaccccoonnttaannoo cchhee cc''eerraa uunnaa vvoollttaa
uunn uuoommoo cchhee ccii vviivveevvaa ee cchhee ppaarrllaavvaa ccoonn llaa nneebbbbiiaa ddeellllaa sseerraa cchhee ssii aallzzaa ddaall pprrooffoonnddoo bblluu.. TTuuttttoo
qquueelllloo cchhee ssii ssaa ddii lluuii èè cchhee uunnaa vvoollttaa vveenniivvaa cchhiiaammaattoo ““UUnnoo””..

DDiissppeerraattaammeennttee bbiissooggnnoossii ddii uunnaa ssttoorriiaa,, aassssuummeettee iill ccoommppiittoo ddii iinnvveessttiiggaarree qquueessttaa ssttoorriiaa..

LL''aasscceessaa vveerrssoo llaa ccaassaa èè aarrdduuaa,, sseennzzaa uunnaa ssttrraaddaa nnéé uunn sseennttiieerroo ddii aallccuunn ttiippoo eevviittaarree ii ccrreeppaaccccii,, llee
ffoorrmmaazziioonnii ee llee vvoorraaggiinnii èè rriisscchhiioossoo;; llaa NNeebbbbiiaa sseemmpprree ppiiùù ffiittttaa rreennddee ssoollttaannttoo llee ccoossee ppiiùù ddiiffffiicciillii..
TTuuttttaavviiaa,, ccoonn llaa vvoossttrraa ffiiddaattaa llaanntteerrnnaa cchhee pprrooiieettttaa aabbbbaassttaannzzaa lluuccee ddaa ppeerrmmeetttteerrvvii ddii vveeddeerree ssoolloo iill
ppaassssoo ssuucccceessssiivvoo,, pprroosseegguuiittee..

DDaa mmeezzzzooggiioorrnnoo aall ttrraammoonnttoo aavveettee ssccaallaattoo llaa ssccoogglliieerraa qquuaannddoo ffiinnaallmmeennttee vvii ssii pprreesseennttaa llaa ssaaggoommaa ddii
uunnaa vvaassttaa rreessiiddeennzzaa aadd uunn ppiiaannoo.. IIll tteerrrreennoo ddii ffrroonnttee aallllaa ccaassaa èè cchhiiaarraammeennttee ccrroollllaattoo nneellllee ffrreeddddee
pprrooffoonnddiittàà ssoottttoossttaannttii ee aaddeessssoo llaa ssoollaa eennttrraattaa èè qquueellllaa ssuull rreettrroo.. II tteerrrreennii ddeellllaa pprroopprriieettàà ssoonnoo
ddiisssseemmiinnaattii ddii iiddoollii ddii uunnaa cciivviillttàà ddaa lluunnggoo tteemmppoo ddiimmeennttiiccaattaa cchhee rraapppprreesseennttaannoo ccrreeaattuurree uummaannooiiddii
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ddaallllaa tteessttaa ddii ppeessccee.. VVii ppeerrccoorrrree uunn bbrriivviiddoo mmeennttrree sscceennddee llaa nnoottttee ee llaa ffrreeddddaa bbrreezzzzaa pprroovveenniieennttee ddaall
mmaarree sseemmbbrraa ssooffffiiaarree ppiiùù ffoorrttee..

MMeennttrree vvii ffaattee ssttrraaddaa nneellllaa nneebbbbiiaa ssooffffooccaannttee oosssseerrvvaattee cchhee ttuuttttee llee ffiinneessttrree,, ttrraannnnee qquueellllee cchhee ddaannnnoo
ssuull llaattoo ffrroonnttaallee iinnaacccceessssiibbiillee ddeellllaa ccaassaa,, ssoonnoo cchhiiuussee ee ssbbaarrrraattee ddaa ttaavvoollee ddii lleeggnnoo cchhee vvii iimmppeeddiissccoonnoo
ddii eennttrraarree.. CC''èè uunn''uullttiimmaa ppoorrttaa ddaa pprroovvaarree:: qquueessttaa èè llaa vvoossttrraa uullttiimmaa ssppeerraannzzaa pprriimmaa ddii ddoovveerr uussaarree llaa
ffoorrzzaa ppeerr eennttrraarree.. QQuuaannddoo aappppooggggii llaa mmaannoo ssuull ppoommeelllloo ddii ffeerrrroo aarrrruuggggiinniittoo,, ssii aapprree cciiggoollaannddoo ppeerr
rriivveellaarree uunnaa ssttaannzzaa iimmmmeerrssaa nneellll''oossccuurriittàà..

RReeggoollee ssppeecciiaallii
QQuueessttoo sscceennaarriioo ppuuòò eesssseerree ggiiooccaattoo ssoollttaannttoo ssee ssoonnoo pprreesseennttii 22 oo ppiiùù ggiiooccaattoorrii nneell rruuoolloo ddii IInnvveessttiiggaattoorrii..
PPrriimmaa ddii sscceegglliieerree ii ppeerrssoonnaaggggii,, ooggnnii IInnvveessttiiggaattoorree llaanncciiaa uunn ddaaddoo ((ttiirraattee nnuuoovvaammeennttee ii ppaarreeggggii)).. CChhii oottttiieennee iill rriissuullttaattoo ppiiùù
aallttoo èè ccoonnssiiddeerraattoo eesssseerree iill rreeppoorrtteerr ee oottttiieennee llaa LLaanntteerrnnaa:: iinniizziiaa lloo sscceennaarriioo ccoonn qquueessttoo ooggggeettttoo iinn ggiiooccoo ddaavvaannttii aa sséé..

DDaall mmoommeennttoo cchhee llaa ccaassaa èè iimmmmeerrssaa nneellllaa ssppeessssaa NNeebbbbiiaa PPrroovveenniieennttee ddaall MMaarree,, èè eessttrreemmaammeennttee ddiiffffiicciillee ppeerr ggllii
iinnvveessttiiggaattoorrii eesspplloorraarree uunnaa ssttaannzzaa.. OOggnnii vvoollttaa cchhee uunn iinnvveessttiiggaattoorree pprroovvaa aadd eesspplloorraarree uunnaa ssttaannzzaa,, ddeevvee llaanncciiaarree uunn ddaaddoo::
ccoonn uunn rriissuullttaattoo ddii 99--1100 llaa nneebbbbiiaa èè ttrrooppppoo ffiittttaa ee nnoonn ppuuòò eesspplloorraarree qquueellllaa ssttaannzzaa ccoonn llaa ssuuaa aazziioonnee iinn qquueessttoo ttuurrnnoo ((ll''aazziioonnee
nnoonn èè ppeerrssaa:: ppuuòò sseemmpprree sscceegglliieerree uunnaa ddiivveerrssaa aazziioonnee oo eesspplloorraarree aallttrree ssttaannzzee ssee ddiissppoonnee aannccoorraa ddii ppuunnttii mmoovviimmeennttoo,, aanncchhee
ssee qquueessttoo ggeenneerreerràà uunn nnuuoovvoo ttiirroo ddeell ddaaddoo))..
TTuuttttii ggllii iinnvveessttiiggaattoorrii iinn uunnaa ssttaannzzaa ddoovvee èè pprreesseennttee uunn iinnvveessttiiggaattoorree iinn ppoosssseessssoo ddeeggllii ooggggeettttii LLaanntteerrnnaa oo TToorrcciiaa ppoossssoonnoo
iiggnnoorraarree qquueessttoo eeffffeettttoo..

IIll tteessttoo ddooppoo llaa ppaarroollaa ““AAzziioonnee::”” ssuullllee ccaarrttee ooggggeettttoo LLaanntteerrnnaa oo TToorrcciiaa èè ttrraattttaattoo ccoommee ssee nnoonn eessiisstteessssee iinn qquueessttoo SScceennaarriioo..
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GGuuiiddaa ppeerr iill CCuussttooddee

SScceellttee ddeellllaa SSttoorriiaa

RRiissppoonnddii aallllee sseegguueennttii ddoommaannddee ee rreeggiissttrraa llee ttuuee sscceellttee ccoonn ii sseeggnnaalliinnii aappppoossiittii

11.. UUnnoo vvuuoollee vviissiittaattoorrii ppeerrcchhéé::
AA)) PPoossssiieeddee iill ““RRuubbiinnoo ddii RR''LLyyeehh”” ppeerr ccoonnttrroollllaarree ggllii AAbbiittaattoorrii ddeell PPrrooffoonnddoo iinn qquueessttoo mmoonnddoo ee
ssttaa cceerrccaannddoo llee pprroossssiimmee vviittttiimmee ssuu ccuuii ffaarree eessppeerriimmeennttii
BB)) IIll ““RRuubbiinnoo ddii RR''LLyyeehh”” lloo hhaa rreessoo ffoollllee ee ccrreeddee cchhee ssoolloo lluuii ppoossssaa ttrroovvaarree vviittttiimmee ppeerr ooffffrriirree
ssaaccrriiffiiccii ddii ssaanngguuee aall ggrraannddee aannttiiccoo DDaaggoonn,, PPaattrriiaarrccaa ddeeggllii AAbbiissssii..
CC)) FFaacceevvaa ppaarrttee ddii uunn aannttiiccoo oorrddiinnee cchhee pprrootteeggggeevvaa iill ““RRuubbiinnoo ddii RR''LLyyeehh””,, ppooiicchhéé èè uunn ccoonnddoottttoo
ddaa qquueessttoo mmoonnddoo aallll''AAllttrroo MMoonnddoo ddii RR''LLyyeehh.. GGllii AAbbiittaattoorrii ddeell PPrrooffoonnddoo lloo ssttaannnnoo cceerrccaannddoo
ppeerrcchhéé iinntteennddoonnoo ffoonnddeerree iill lloorroo mmoonnddoo ccoonn iill nnoossttrroo.. UUnnoo èè ll''uullttiimmoo ssoopprraavvvviissssuuttoo ddeellll''oorrddiinnee
ee ddeevvee ttrraammaannddaarree llaa ssuuaa ccaarriiccaa..

22.. UUnnoo ssii nnaassccoonnddee iinn
AA)) SSttaannzziinnoo--RRiippoossttiigglliioo
BB)) SSoollaaiioo ddeellll''AAttttiiccoo

33.. LLaa ppaarroollaa dd''oorrddiinnee èè nnaassccoossttaa
AA)) nneell SSaalloonnee
BB)) nneellllaa CCaammeerraa ddaa LLeettttoo PPaaddrroonnaallee

44.. LLaa ssttaannzzaa cchhee ccrroollllaa èè
AA)) llaa SSaallaa ddaa PPrraannzzoo
BB)) iill CCoorrrriiddooiioo 22

55.. LLaa cchhiiaavvee ppeerr aacccceeddeerree aall rreessttoo ddeellllaa ccaassaa ssii ttrroovvaa
AA)) BBaaggnnoo 11
BB)) CCuucciinnaa

SSeettuupp ddeeii CCoommppoonneennttii

11.. CCaarrttee iinnddiizziioo:: pprreennddii llee ccaarrttee EEsspplloorraazziioonnee iinnddiizziioo cchhee ccoorrrriissppoonnddoonnoo aallllee ttuuee sscceellttee ddeellllaa
ssttoorriiaa

22.. EEsspplloorraazziioonnee:: AAsscciiaa,, CChhiiaavvee dd''oottttoonnee,, CCoolltt ..3388,, DDee VVeerrmmiiss MMyysstteerriiiiss,, CCoolltteelllloo,, FFrraassee
mmaaggiiccaa,, PPaarroollaa dd''oorrddiinnee,, RRuubbiinnoo ddii RR''LLyyeehh,, VViinnoo SSaattuurrnniioo,, SSeeddaattiivvoo,, FFuucciillee,, CChhiiaavvee dd''AArrggeennttoo,,
MMaazzzzaa,, PPrroovvaa ssccoonnvvoollggeennttee,, TToorrcciiaa,, WWhhiisskkeeyy,, NNiieennttee ddii iinntteerreessssaannttee xx99

33.. OOssttaaccoollii:: FFoorrzziieerree,, AArrmmaaddiieettttoo CChhiiuussoo,, RRoommppiiccaappoo
44.. SSeerrrraattuurree:: EEnnttrraattaa SSbbaarrrraattaa,, SSttaannzzaa bbuuiiaa,, PPaassssaaggggiioo tteerrrriiffiiccaannttee,, PPaassssaaggggiioo ccuussttooddiittoo,, PPoorrttaa

bloccata, Porta chiusa a chiave, Serratura magica, Porta a chiusura runica
55.. MMaazzzzoo MMiittii:: PPiippiissttrreelllloo,, SSccaallaa vveerrssoo iill bbaassssoo,, PPiissttoollaa,, SSccaallaa vveerrssoo ll''aallttoo.. DDooppoo aavveerr ccoossttrruuiittoo

iill mmaazzzzoo,, ttooggllii ddaa qquueessttoo llee ccaarrttee ““EEmmppiiaa pprreesseennzzaa”” ee ““PPiiùù ggiiùù ssoolloo oossccuurriittàà””
66.. CCaarrttee aazziioonnee ddeell CCuussttooddee:: OOssccuurriittàà,, PPrreesseennzzaa ddeemmoonniiaaccaa,, PPuullssiioonnii iinnccoonnttrroollllaabbiillii,,

CCoommaannddaarree uunn SSeegguuaaccee,, AAbbiittaattoorrii ddeell PPrrooffoonnddoo**
**iinncclluussaa nneell mmoodduulloo

77.. CCaarrttee OObbiieettttiivvoo:: pprreennddii llaa ccaarrttaa ccoorrrriissppoonnddeennttee aallllaa ttuuaa sscceellttaa aallllaa ddoommaannddaa nn°° 11
CCaarrttee iinniizziiaallii ee mmiinnaacccciiaa:: 22 ccaarrttee mmiittoo,, 11 ccaarrttaa ttrraauummaa eedd 11 sseeggnnaalliinnoo mmiinnaacccciiaa

Incastrata, Porta chiusa a chiave, Serratura magica, Porta a chiusura runica
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IInnffoorrmmaazziioonnii AAddddiizziioonnaallii

SSee ddeevvee ppiiaazzzzaarree uunn mmoossttrroo nneellll''AAttrriioo,, iill CCuussttooddee lloo ppiiaazzzzaa nneelllloo ssppaazziioo vviicciinnoo aallllaa ppoorrttaa ppiiùù aa
ssuudd..

SSee ddeevvee ppiiaazzzzaarree uunn MMaanniiaaccoo iinn ggiiooccoo,, iill CCuussttooddee uussaa uunnaa mmiinniiaattuurraa MMaanniiaaccoo ccoonn iill nnoorrmmaallee
sseeggnnaalliinnoo ee ttiirraa dduuee ddaaddii iinn sseeggrreettoo:: aaggggiiuunnggee iill rriissuullttaattoo ddii eennttrraammbbii aallllaa SSaalluuttee ddii qquueell
mmaanniiaaccoo.. QQuueessttoo mmaanniiaaccoo èè uunn mmoossttrroo uunniiccoo cchhiiaammaattoo ““UUnnoo””..

SSee ddeevvee ppiiaazzzzaarree uunn AAbbiittaattoorree ddeell PPrrooffoonnddoo iinn ggiiooccoo,, iill CCuussttooddee uussaa uunnaa mmiinniiaattuurraa ZZoommbbiiee ccoonn
iill nnoorrmmaallee sseeggnnaalliinnoo.. IInn ppiiùù,, uunn AAbbiittaattoorree ddeell PPrrooffoonnddoo uussaa iill mmaazzzzoo ddii ccoommbbaattttiimmeennttoo BBeessttiiee
ccoommee ssee ffoossssee uunnaa ccrreeaattuurraa ddii qquueell ttiippoo iinnvveeccee ddeell mmaazzzzoo UUmmaannooiiddii.. UUnn aabbiittaattoorree ddeell pprrooffoonnddoo
nnoonn èè uunn mmoossttrroo uunniiccoo.. UUssaa aannccoorraa ll''aattttaaccccoo ssppeecciiaallee ddeell sseeggnnaalliinnoo ZZoommbbiiee..

SSee ddeevvee ppiiaazzzzaarree uunn IIbbrriiddoo AAbbiittaattoorree ddeell PPrrooffoonnddoo iinn ggiiooccoo,, iill CCuussttooddee uussaa uunnaa mmiinniiaattrruuaa
SSeegguuggiioo ddii TTiinnddaallooss ccoonn iill nnoorrmmaallee sseeggnnaalliinnoo ee aaggggiiuunnggee ++44 aallllaa ssaalluuttee ddeell mmoossttrroo ppeerr ooggnnii
iinnvveessttiiggaattoorree.. IInn ppiiùù,, ll''IIbbrriiddoo AAbbiittaattoorree ddeell PPrrooffoonnddoo uussaa iill mmaazzzzoo ddii ccoommbbaattttiimmeennttoo
SSoopprraannnnaattuurraallee iinnvveeccee ddeell mmaazzzzoo BBeessttiiee.. UUnn IIbbrriiddoo AAbbiittaattoorree ddeell PPrrooffoonnddoo èè uunn mmoossttrroo uunniiccoo..
UUssaa aannccoorraa ll''aattttaaccccoo ssppeecciiaallee ddeell sseeggnnaalliinnoo SSeegguuggiioo ddii TTiinnddaallooss..

SSee ddeevvee ccoopprriirree uunnaa tteesssseerraa,, iill CCuussttooddee ppiiaazzzzaa llaa nnuuoovvaa tteesssseerraa ssoopprraa ll''oorriiggiinnaallee,, aassssiiccuurraannddoossii
cchhee llee ppoorrttee ccoonnnneettttaannoo aadd aallttrree ppoorrttee eessiisstteennttii.. OOggnnii ooggggeettttoo nnoonn aannccoorraa rriivveellaattoo iinn ssttaannzzee cchhee
vveennggoonnoo ccooppeerrttee vviieennee rriippoossttoo aa ffaacccciiaa iinn ggiiùù nneellllaa ssccaattoollaa..

SSee ddeevvee rriimmppiiaazzzzaarree uunnaa tteesssseerraa,, iill CCuussttooddee rriimmuuoovvee ddaall ggiiooccoo llaa tteesssseerraa eessiisstteennttee ee ppiiaazzzzaa
qquueellllaa nnuuoovvaa iinn mmooddoo cchhee ssiiaa ccoonnnneessssaa aallllaa ppoorrttaa ppiiùù vviicciinnaa oo aall ccoorrrriiddooiioo ddii uunnaa tteesssseerraa vviicciinnaa..
OOggnnii ooggggeettttoo nnoonn aannccoorraa rriivveellaattoo iinn ssttaannzzee cchhee vveennggoonnoo rriimmppiiaazzzzaattee vviieennee rriippoossttoo aa ffaacccciiaa iinn
ggiiùù nneellllaa ssccaattoollaa..

CCaarrttee eesspplloorraazziioonnee
MMeettttii ddaa ppaarrttee llee sseegguueennttii ccaarrttee eesspplloorraazziioonnee:: aasscciiaa,, ccoolltt ..3388,, CCoolltteelllloo,, LLaanntteerrnnaa,, VViinnoo SSaattuurrnniioo,,
SSeeddaattiivvoo,, FFuucciillee,, MMaazzzzaa,, WWhhiisskkeeyy,, NNiieennttee ddii iinntteerreessssaannttee xx77.. QQuueessttee ccaarrttee ccoommppoonnggoonnoo
ll''iinnvveennttaarriioo:: qquuaannddoo ttii vviieennee iinnddiiccaattoo ddii ppiiaazzzzaarree uunnaa ccaarrttaa rraannddoomm,, ppeessccaannee uunnaa
ddaallll''iinnvveennttaarriioo ((qquueessttoo ppuuòò ccaauussaarree llaa ppeessccaa ddii 22 ccaarrttee NNiieennttee ddii IInntteerreessssaannttee ccoonnsseeccuuttiivvee))

BBaaggnnoo 11
44AA:: CChhiiaavvee dd''aarrggeennttoo,, IInnddiizziioo 55
44BB:: NNiieennttee ddii IInntteerreessssaannttee,, RRaannddoomm

CCuucciinnaa
44AA:: NNiieennttee ddii IInntteerreessssaannttee,, RRaannddoomm
44BB:: CChhiiaavvee dd''aarrggeennttoo,, IInnddiizziioo 55

SSaalloonnee
33AA:: PPaarroollaa dd''oorrddiinnee,, IInnddiizziioo 33,, AArrmmaaddiieettttoo cchhiiuussoo,, PPaassssaaggggiioo ccuussttooddiittoo
33BB:: NNiieennttee ddii IInntteerreessssaannttee,, DDee VVeerrmmiiss MMiisstteerriiiiss,, PPrroovvaa ssccoonnvvoollggeennttee,, PPaassssaaggggiioo tteerrrriiffiiccaannttee

GGuuaarrddaarroobbaa
55AA:: rraannddoomm,, SSttaannzzaa bbuuiiaa
55BB:: rraannddoomm,, PPoorrttaa aa cchhiiuussuurraa rruunniiccaa
SSoollaaiioo ddeellll''AAttttiiccoo
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22AA:: ffrraassee mmaaggiiccaa,, IInnddiizziioo 22,, FFoorrzziieerree
22BB:: RRuubbiinnoo ddii RR''LLyyeehh,, IInnddiizziioo 11,, RRoommppiiccaappoo,, SSeerrrraattuurraa mmaaggiiccaa

IInnggrreessssoo
55AA:: RRaannddoomm,, PPoorrttaa cchhiiuussaa aa cchhiiaavvee
55BB:: RRaannddoomm,, SSttaannzzaa bbuuiiaa

CCoorrrriiddooiioo 11
55AA:: RRaannddoomm,, PPoorrttaa aa cchhiiuussuurraa rruunniiccaa
55BB:: RRaannddoomm,, PPoorrttaa cchhiiuussaa aa cchhiiaavvee

CCaammeerraa ddaa lleettttoo ddeeggllii oossppiittii
5A: Niente d'interessante, Random, Porta bloccata
5B: Chiave d'ottone, Indizio 4, Porta bloccata

SSttaannzziinnoo--RRiippoossttiigglliioo
22AA:: RRuubbiinnoo ddii RR''LLyyeehh,, IInnddiizziioo 11,, RRoommppiiccaappoo,, SSeerrrraattuurraa mmaaggiiccaa
22BB:: FFrraassee mmaaggiiccaa,, IInnddiizziioo 22,, FFoorrzziieerree,, EEnnttrraattaa ssbbaarrrraattaa

BBaaggnnoo 22
55AA:: IInnddiizziioo 44,, CChhiiaavvee dd''oottttoonnee
55BB:: NNiieennttee ddii iinntteerreessssaannttee,, RRaannddoomm

CCaammeerraa ddaa lleettttoo ppaaddrroonnaallee
33AA:: NNiieennttee ddii iinntteerreessssaannttee,, DDee VVeerrmmiiiiss MMiisstteerriiss,, PPrroovvaa ssccoonnvvoollggeennttee,, PPaassssaaggggiioo tteerrrriiffiiccaannttee
33BB:: PPaarroollaa dd''oorrddiinnee,, IInnddiizziioo 33,, AArrmmaaddiieettttoo cchhiiuussoo,, PPaassssaaggggiioo ccuussttooddiittoo

CCaarrttee rriimmaanneennttii:: ppiiaazzzzaa uunnaa ccaarrttaa aa ccaassoo ddaallll''iinnvveennttaarriioo iinn ooggnnii ssttaannzzaa vvuuoottaa rriimmaassttaa

PPrroollooggoo::
LLaa nneebbbbiiaa sseemmbbrraa aavveerr aavvvvoollttoo aanncchhee ll''iinntteerrnnoo ddeellllaa ccaassaa;; ppootteettee aa mmaallaappeennaa ddiisscceerrnneerree llaa vvoossttrraa
mmaannoo ddii ffrroonnttee aa vvooii.. QQuuaannddoo cchhiiuuddeettee llaa ppoorrttaa ppeerr ssooffffooccaarree iill ssuuoonnoo ddeellllee oonnddee cchhee ssii
iinnffrraannggoonnoo ssuullllaa ssccoogglliieerraa,, sseennttiittee llaa ccaassaa ppeerrccoorrssaa ddaa uunn ttrreemmiittoo ccoommee ssee aavveessssee vvoolluuttoo cchhee llaa
ppoorrttaa vveenniissssee cchhiiuussaa..
VVii rriivvoollggeettee aallllaa ssttaannzzaa ee ccoonn llaa tteessttaa rreecclliinnaattaa aassccoollttaattee iinntteennssaammeennttee nneell nniieennttee cchhee vvii cciirrccoonnddaa..
PPootteettee sseennttiirree uunn rruubbiinneettttoo ssggoocccciioollaarree ddaa uunnaa ssttaannzzaa vviicciinnaa;; ffoorrssee cchhii hhaa llaasscciiaattoo llaa ppoorrttaa aappeerrttaa
hhaa ddiimmeennttiiccaattoo ddii cchhiiuuddeerrlloo??

5A: Niente d'interessante, Random, Porta   Incastrata
5B: Chiave d'ottone, Indizio 4, Porta   Incastrata
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