
Scenarij 

Glavni Menu 
V glavnem menuju je le zapisano ime igre in nato lahko izberemo ali želimo prebrati navodila ali pa 

želimo začeti z igro. 

 

Navodila 
Iz glavnega menuja lahko kliknemo na »Navodila za igranje«, ki so prikazana spodaj. Navodila so tudi 

v zvočni obliki.  

      

 

Zunanja Scena 
V zunanji sceni se lahko igralec premika z možičkom, odkriva okolico in poskuša ugotoviti kaj mora 

storiti, da lahko zbeži pred plazom. Ker so tuneli zaprti, baraka zaklenjena, most porušen ima možnost 

le, da gre v hišo. 

 



Hiša 

 

Ko igralec pride v hišo se znajde v prostoru na spodnji sliki. V hiši so različni predmeti in igralec mora 

ugotoviti kaj lahko stori. Stikala ne delajo, ker niso povezana z elektriko, list s PIN kodo ima dva kosa 

strgana in mu ne pomaga, gesla od sefa in PIN kode od tablice ne pozna. Edina možnost, ki mu ostane 

je, da zapusti hišo ali pa da klikne na predalnik. 

 

Predalnik 

 
 

Ko igralec klikne na predalnik se mu naloži zgornja scena. Na levi strani so lučke, ki so na začetku vse 

ugasnjene. S klikom na lučko se ta prižge. Igralec mora v vsaki vrsti z lučkami prikazati število na desni 

strani. Če je lučka ugasnjena je njena vrednost 0, če ne pa 1. Številke na desni strani so vedno naključno 

število med 1 in 15. Število 0 je bilo namerno izpuščeno, ker se mi je dogajalo, da so se pojavile po 3 

ničle. Ta 4 števila so vedno generirana na samem začetku igre in bodo enaka, če bomo šli nazaj iz scene 

in se nato vrnili. Tako imamo na zgornji sliki prikazana števila 1000, 0011, 1100, 0001. Opazimo, da so 

vse lučke pravilno prižgane, razen četrte lučke v tretji vrsti. Ko so vse lučke pravilno prižgane se 

predalnik odpre in v njem dobi žico. 

 

S klikom na vtičnico  doda manjkajočo žico. Tako bodo začela stikala delovati. 



 

 

Stikala 

 

V sceni s stikali mora igralec prižgati luči v tunelih na gori. Odprta sta le tunela 2 in 7, vendar ne more 

vstopiti dokler ne prižge luči, saj je notri tema. Stikala si lahko predstavljamo kot dvojiška števila 1 in 

0. Lahko dobimo število od 000 = 0 in 111 = 7. Na zgornji sliki je s stikali prikazano kako prižgemo drugi 

tunel. Igralec lahko rešuje s poskušanjem, vendar mora vedno ven iz hiše preverjat, kateri tunel je 

odprt in tako zapravi veliko časa. 

Neosvetljeni tuneli zgledajo tako: 

    

Če pa odpre luč v katerem od tunelov zgledajo tako: 

     

 



Tuneli 

 

Ko igralec prižge luč v drugem ali sedmem tunelu lahko vstopi. Tunela sta enaka in v vsakem od tunelov 

dobi enega od dveh listkov, ki jih lahko nato doda na strgan list v hiši. Da pobere liste je dovolj, da se 

sprehodi do njega in se ga dotakne z igralcem. 

Lista zgledata tako: 

    

 

List s PIN kodo: 

         

Z listkom, ki ga igralec pobere v tunelu, mora nazaj v hišo kamor ga s klikom na list s PIN kodo doda. 

Na zgornji sliki so prikazane različne oblike lista s PIN kodo, ki jih lahko dobi odvisno od tega, ali najprej 

dodal spodnji ali zgornji listek ali pa, če je najprej pobral oba listka in ju nato dodal. Slike so nekoliko 

zatemnjene, da se lahko opazi, kje v prvih treh slikah manjkajo kosi lista.  

 

 

 

 

Ko igralec doda oba listka, mora še enkrat klikniti na list, tako da se mu odpre scena v kateri mora 

sešteti dve dvojiški števili, ki sta napisani na teh dveh listkih. Kot naj bi bilo jasno iz napisa nad 

računom, bo ta vsota ravno PIN koda za tablico. Ko sešteje števili si mora vsoto zapomniti in jo vpisati 



v tablico. Če vsoto medtem pozabi se mora vrniti in ponovno sešteti isti števili. Števili se vedno 

generirata na čistem začetku igre in bosta med vsako posamezno igro enaki. Vsako od števil ima 

vrednost med 0000 in 1111. 

 

  



Tablica 
 

 

Ko igralec odpre tablico se mu najprej odpre okno, kjer mora vpisati PIN kodo, ki jo je pred tem 

izračunal na listu. Če kode še ne ve ali pa jo je pozabil se lahko vrne v hišo. Po pravilno vpisani PIN kodi 

se nato naloži glavni meni tablice, kjer lahko igralec izbere ali želi začeti igro, se vrniti nazaj, ali pa 

prebrati navodila: 

 

Navodila so razdeljena v dva dela. V prvem delu je opisano kako deluje igrica na tablici, v drugem delu 

pa kako se igralec znotraj igrice premika med kvadratki za vpis vrednosti in kako se premakne na polje 

rezultat, kjer mora rezultat potrditi. Vsa navodila so posneta in se začnejo predvajati, ko igralec odpre 

sceno z navodili.  

   

  



Igralec prične z igrico na prvi stopnji. Tukaj mora pretvarjati dvojiška števila v desetiška. V sceni je 

balon, ki pada proti špicam. Igralec mora število na desni pravilno pretvoriti, preden se balon dotakne 

špic. Odvisno od hitrosti pretvarjanja števil igralec dobi od 25 do 100 točk. Če se balon dotakne špic 

izgubi 25 točk, ne mora pa imeti negativno število točk. Število točk ki jih prejme, je odvisno od višine 

balona v sceni. V pomoč so igralcu kvadratki na desni strani, kjer si lahko pomaga in vpisuje vmesno 

vrednosti. Tako bi na spodnjem primeru lahko napisal 0+4+2+0 ter nato s klikom na TAB vpisal rezultat 

6 pod napisom »Rezultat«. Igralec lahko zaključi igro, če je dovolj hiter, že po treh balonih, lahko porabi 

za to stopnjo več kot 10 poskusov ali pa je sploh ne uspe zaključit. Mislim pa, da je balon dovolj 

počasen, da bi moralo vsakemu uspeti. 

  

 

 

 

Ko igralec zbere 300 točk je prva stopnja zaključena, odpre se mu menu, kjer dobi navodila za drugo 

stopnjo: 

 

 

V drugi stopnji mora igralec pretvarjati desetiška števila v dvojiška števila. Ponovno mora zbrati 300 

točk, za prehod v naslednjo stopnjo. Opazimo, da je prvi kvadratek v prvi vrsti nekoliko večji. To je 



zato, ker lahko igralec dobi za pretvoriti tudi dvomestna števila do 15. Tudi tukaj so igralcu v pomoč 

kvadratki, kjer lahko izvaja algoritem za pretvarjanje iz desetiških v dvojiška števila. 

 

 

Po zbranih 300 točk se lahko premakne v naslednjo stopnjo: 

 

 

V tretji stopnji mora igralec seštevati dvojiška števila. Podobno kot pri listu s PIN kodo ima tudi tukaj 

na voljo kvadratke v katere vpisuje števila. Ponovno mora zbrati 300 točk, da lahko nadaljuje igro. 

  

Po končani tretji stopnji sledi še četrta, kjer ima vse 3 aktivnosti združene. Vsakič se naloži eden od 

treh primerov. V tej stopnji mora zbrati 500 točk in nato se pojavi okno v katerem pišejo štiri 

številko. Te štiri številke so geslo za sef. 



 

 

Sef 
 

 

V sceni s sefom mora igralec vtipkati geslo sefa. Številke vpisuje s klikanjem na tipke. Z rdečim gumbom 

lahko zbriše vnos, z zelenim pa vnos gesla potrdi.  Če je geslo napačno se mu vnos izbriše, če pa vpiše 

pravilno geslo se ponovno naloži scena znotraj hiše, kjer mora klikniti na sef, da ga odpre. Ko se sef 

odpre lahko iz njega vzame ključ. To je ključ od barake v katero sedaj lahko vstopi.  

 

 



Baraka 

 

V baraki se nahaja orodje in skrinja. Edini predmet na katerega lahko klikne je skrinja. Ko klikne na 

skrinjo, se naloži spodnja scena, kjer se pojavijo števila do 31. Skrinjo je treba odkleniti. Ključ pa 

pretvorba dobljenega števila v dvojiško.  Rezultat se tako kot v prejšnjih aktivnostih vpiše v kvadratke 

nad številom. Če je vpisana številka napačna, se vnos zbriše, če pa je pravilna, se ponovno naloži 

notranjost barake z odprto skrinjo. 

 

V skrinji je sekira, ki jo igralec pobere in odnese s seboj iz barake. 

 

 



Drevo in reka 

                  

 

Igralec se sprehodi do reke. Most čez reko je porušen, zato potrebuje sekiro, s katero poseka drevo, 

ki stoji ob reki in nato prečka reko po drevesu.    

 

Drevo poruši tako, da z miško klikne nanj, nato pa se po drevesu sprehodi čez reko. 

 

 

 

 

Konec 
Igralec nadaljuje s hojo.   Naloži se še zadnja scena, v kateri piše, da je uspešno zaključil igro.  



Če želi, lahko igro igra ponovno. Sedaj že pozna celoten postopek, vendar bodo primeri v vsakem 

poizkusu drugačni.  

 

Igralec mora igrico končati v maximalno v 30 minutah. Po preteku 30 minut se naloži scena, ki igralca 

opozori da je dovoljeni čas potekal in mora začeti znova.  

 

  



 


