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PIREUS
Jedná se o athénský přístav, ležící pár kilometrů
za městem, právě tam, kde má Filopopulos svůj krámek.
Tady se člověk nenudí, pořád je co pozorovat: Obchodní
lodě, válečné triéry či námořníky, kteří sem připluli
z celého Středozemí.

EKKLÉSIÁ
Jde o veřejné shromáždění. Právě zde se odehrává
veškerý politický život starobylého města. Zkus

KDE HLEDAT PODEZŘELÉ

(MÍSTA MŮŽEŠ PROZKOUMAT V LIBOVOLNÉM POŘADÍ)

se zaposlouchat do často velmi živých rozhovorů
athénských občanů! Můžeš tu potkat i řečnícího
Kranióna a možná nasbíráš cenné informace.

DIVADLO
Je čas na pořádnou podívanou! Eudoxia nikdy
nepromešká žádné představení. Pokud se ti poštěstí
tady zhlédnout tragédii nebo komedii, měj oči na
stopkách i nastražené uši! A dobře sleduj herce. Kdoví,
co by ti mohli prozradit.

TVŮJ DOMOV
Tady jsi na domácí půdě. Přestože to tady znáš, toto
místo ti ještě neodkrylo všechna svá tajemství...
A čas zde tráví jedna z podezřelých, Robustis.
Vrať se sem a pořádně prohledej všechna zákoutí.

PANATHÉNAJSKÉ SLAVNOSTI
Svátek zahajují velkolepá sportovní klání. Hlavně sem
nechoď dřív, než prozkoumáš všechna ostatní místa.
Tuhle část si nechej na konec svého dobrodružství.
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PIREUS
Musíš urychleně vystopovat Filopopula. Poté, co opustil tvůj dům, vrátil se do svého krámku
v Pireu, athénském přístavu.
Problém je, že pěšky je to do Pirea poměrně dlouhá cesta. Není poblíž nějaká kára nebo vozík,
který by tě přiblížil k přístavu, ať neztrácíš drahocenný čas? Rozhlížíš se kolem dokola…
Jé! U všech bohů, copak je to támhle v uličce?

Posílá ti snad takhle zčistajasna oslíka sám bůh Hermés? Ať je to jak chce, není čas na přemýšlení:
Popadneš dobrodruha Odyssea a nasedneš na svého parádního válečného oře. Hurá vpřed!

Na cestě do Pirea

...pokračovat po dlouhé

...dokud se nedostaneš

...kde narazíš

musíš nejdříve

dlážděné cestě mezi

k pobřeží...

na krámek toho

vyjet z města...

dvěma vysokými zdmi

lumpa Filopopula.

hradeb…
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PŘEJEŠ SI BUJNÉHO
OPEŘENCE, KTERÝ

VÍTEJ V MÉM

TI VYHRAJE VŠECHNY

ZÁZRAČNÉM KRÁMKU!

MAPU TĚCHTO ZEMÍ, NEZBYTNOU

DOSTANOU POD RUKU

PRO ZAČÍNAJÍCÍHO OBCHODNÍKA?

FILOPOPULOVI, LÉTÁ

NEBO VZÁCNÝ SANDÁLEK

PEŘÍ DO VŠECH

S DIOVÝM OSOBNÍM

SMĚRŮ!

PIREUS

KOHOUTÍ ZÁPASY?

Z HOLUBŮ, KTEŘÍ SE

VĚNOVÁNÍM?

„Ehm... Můžu vidět třeba tu mapu?“ zakoktáš.
A tady máš Řecko jako na dlani! Pozorně si mapu prohlédni... Některé informace by pro tebe
mohly být důležité.

DELFY
KORINT
ATHÉNY
OLYMPIE

MYKÉNY
SPARTA

DOUFÁM,

ŽE MÁŠ PENÍZE!

BUĎ SI TU MAPU KUP,

NEBUDE DÁVAT LEKCE

TY NEŘÁDE!

ZADARMO!

NEBO ODSUD ZMIZ,
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MAZEJ ODSUD,

FILOPOPULOS TI

ZEMĚPISU JEN TAK

08.09.2020 9:22:01

