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Stasia na tropie wynalazków

Szanowna Agentko, Szanowny Agencie!

Mam na imię Stasia i piszę do Ciebie w bardzo ważnej sprawie. Może na początek opowiem trochę
o sobie, abyś dowiedział/a się o mnie trochę więcej niż tylko to, że mam osiem lat i wybieram się na
szaloną wyprawę w przeszłość w poszukiwaniu informacji o wynalazkach.
Jak już wiesz, mam na imię Stasia, a imię to wybrali dla mnie rodzice. Podobno zastanawiali się
jeszcze nad Marysią i Zosią, ale w końcu zdecydowali się na Stasię, za co jestem im bardzo wdzięczna.
Lubię swoje imię i myślę, że świetnie do mnie pasuje. Ciekawe czy Ty lubisz swoje imię i czy potrafisz
je zapisać od tyłu?
Na pewno starasz się teraz wyobrazić sobie jak wyglądam, tak jak ja próbuję sobie wyobrazić Ciebie.
Mam osiem lat, uwielbiam skarpetki w paski i szelki. Mam trochę niesforną fryzurę, którą bardzo
trudno uczesać i dlatego nie lubię chodzić do fryzjera. Nie lubię też powideł śliwkowych i trochę się
dziwię, że można je lubić. Czy Ty jadłaś/jadłeś kiedyś powidła śliwkowe? Okropieństwo! Są trochę
lepsze, jeżeli doda się do nich 4 łyżki cukru pudru.
Za kilka dni wyruszam na wyprawę w czasie. Podróżować będę w baaardzo skomplikowanej
maszynie, którą nazywam Wredną Iśką, bo nie poznałam do tej pory bardziej złośliwego
urządzenia. Ten wehikuł cały czas sprawia mi problemy: nie pozwala się porządnie nastawić, ciągle
wyświetla nieznośne komunikaty albo upomina się o paliwo. Wredna Iśka zasilana jest dżemem
truskawkowym, dlatego na pokładzie mamy ogromny zapas słoików w różnych rozmiarach oraz
100 gram miękkiego masła.
Przed chwilą Wredna Iśka wyświetliła na ekranie dwa komunikaty:
umeżd sapaz jinłepuzU oraz MDCCLXXXIII.
Ponieważ wiem, że ta złośliwa maszyna często przestawia litery albo wyświetla komunikaty od tyłu,
udało mi się odczytać pierwszy z nich. Ale co oznaczają te litery w miejscu, gdzie powinna być data?
Przecież lata zapisuje się cyframi!
Chyba muszę poszukać kogoś dorosłego, kto będzie mi to potrafił wyjaśnić.
Jak widać moja podróż rozpoczyna się od złośliwości Wrednej Iśki i jej dziwnych zagadek. Obawiam
się, że bez Twojej pomocy moja wyprawa skończy się tam, gdzie miała się zacząć.
TŁOCZEK to super tajne miejsce na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie, do którego schodzi
się po 180 stopniach. Jest to budynek, w którym mieści się BDSP (Biuro do Spraw Ponadczasowych),
oraz właśnie TŁOCZEK (Tymczasowe Łazienkowe Obserwatorium Czasu i Energii Kinetycznej).
To właśnie z tej super tajnej bazy wyruszam w podróż w czasie, aby odnaleźć jak najwięcej informacji
na temat niesamowitych wynalazków. Mam nadzieję, że korespondencyjnie wyruszysz razem
ze mną.

Chętnie zabrałabym ze sobą moje ulubione zwierzę, czyli lamę, ale niestety lamy źle znoszą podróże
w czasie.
W załączniku pod listem znajdziesz półtorej legitymacji Tajnej Agentki/Tajnego Agenta (do koperty
nie zmieściła mi się niestety 1 szklanka mąki tortowej). Cała legitymacja jest dla Ciebie, a połówka dla
kogoś, kto będzie Ci pomagał. Na swojego pomocnika/pomocniczkę możesz wybrać kogoś dorosłego.
Najważniejsze, żeby ten ktoś potrafił korzystać z encyklopedii. Jestem pewna, że ten dziwny, literowy
komunikat Wrednej Iśki uda Wam się wspólnie odszyfrować.
Ponieważ nasza misja jest tajna, możesz o niej opowiedzieć maksymalnie 452 osobom (gdyby była
ściśle tajna, można by było opowiedzieć o niej tylko 125!).
Poza legitymacjami do listu dołączam instrukcję wykonania Notatnika Tajnej Agentki/Tajnego
Agenta oraz zaszyfrowany przepis na maślane ciasteczka (poszukaj go uważnie w tym liście). Na razie
nie mogę zdradzić więcej szczegółów. Do rozpoczęcia misji pozostało mi tylko 20–25 minut, dlatego
muszę już kończyć. Kolejnego listu oczekuj niedługo.
Pamiętaj, aby zapisywać odpowiedzi na wszystkie pytania, odszyfrowane wiadomości, odkryte daty
i ciekawostki w Notatniku Tajnej Agentki lub Agenta. Do pomocy w naszej misji zgłosiło się wiele
ochotniczek i ochotników. Jeżeli wszystkim Wam uda się rozszyfrować zagadki, ustalić dane, wypełnić
zadania, to na pewno wyprawy w przeszłość staną się bezpieczniejsze i zabawniejsze.
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę do Ciebie pisać. Nie zapomnij uzupełnić
legitymacji Tajnej Agentki /Tajnego Agenta i pozdrowić ode mnie swojej pomocniczki/pomocnika.
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