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1. TEST

Witamy w systemie rekrutacyjnym 
programu ADAMED SmartUP.

Rekrutacja ma na celu wyłonienie najlepszych 
z najlepszych. Szukamy ludzi, którzy staną się 
przyszłością polskiej nauki. 

Aby wybrać najbardziej obiecujących kandydatów, 
przprzygotowaliśmy baterię testów sprawdzających 
wiedzę, inteligencję, zaradność oraz wytrwałość 
w poszukiwaniu rozwiązania nietypowych 
problemów.

Testy są wymagające, a konkurencja zażarta.
Powodzenia.

E-MAIL:

HASŁO:

Jesteś gotowy?
Zaloguj się.

ROZPOCZNIJ TEST »

pufcyrynacysmart@gmail.com

***f|

Zaznacz wszystkie niepoprawne odpowiedzi.1

Przed Tobą 32 łamigłówki sprawdzające wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki.

Obecność enzymu obniża energię aktywacji reakcji biochemicznej.

W wyniku glikolizy glukoza zostaje przekształcona w kwas pirymidynowy.

Cykl Krebsa zachodzi w macierzy mitochondrium. 

W procesie fermentacji alkoholowej kwas pirogronowy ulega karboksylacji,
w wyniku której powstaje alkohol metylowy oraz wydzielany jest dwutlenek węgla. 

WYŚLIJ WYNIK »

Po zarejestrowaniu do programu ADAMED SmartUP gracz otrzymuje e-mail 
potwierdzający z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link przenoszony jest 
na stronę rekrutacji, gdzie widzi następujący komunikat:

Po wciśnięciu przycisku ROZPOCZNIJ TEST gracz przechodzi na stronę z 
pierwszym testem.

TEST 1

Na ilustracji 
zaznaczono 
odpowiedzi, które 
należało wybrać.
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1. TEST

Wśród poniższych związków zaznacz alkeny:2

WYŚLIJ WYNIK »

1) 2)

4)3)

TEST 2

Zaznaczenie wzoru w pierwszym rzędzie i prawej kolumnie na pierwszy rzut 
oka daje odpowiedź prawidłową, jednak w zagadce kryje się podstęp.
Zaznaczenie odpowiedzi powoduje, że obrazki się zmieniają. W zależności od 
tego, które odpowiedzi są zaznaczone, wyświetlają się różne wzory:

zaznaczenie odp. 1 – zmienia wzór                                 na

zaznaczenie odp. 2 – zmienia wzór                                 na

(tym samym odp. 2 nie jest już poprawna)

zaznaczenie odp. 3 – zmienia wzór                                 na
oraz jak przy zaznaczeniu odp. 2

zaznaczenie odp. 4 – zmienia wzór                                 na

Ostatecznie prawidłowe są zaznaczenia 1 i 3.
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1. TEST

Jaki będzie kolejny krok?

5, 8, 11,

3

WYŚLIJ WYNIK »

TEST 3, 4 i 5

Gracz musi podać kolejną liczbę w szeregu.

3) Sekwencja: 5, 8, 11, …. 
 kolejny krok: 14  
 zależność: 3 x N + 2

4) Sekwencja: 29, 31, 37, 41, ….  
 kolejny krok: 43 
 zależność: liczby pierwsze

5) Sekwencja: 11, 18, 29, 47, ….
 kolejny krok: 76
 zależność: Xn = Xn-2 + Xn-1
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2. AWARIA STRONY

ANIMACJA
Animacja zaczyna się od ujęcia identycznego z obrazem strony po rozwiąza-
niu zagadek testowych, następnie pojawiają się błędy i strona się rozpada. 
Pojawiają się teasery fabuły gry: palmy, rysujące się na mapie trajektorie 
satelitów oraz wybuch atomowy.

Pojawia się napis: „What happens next?”. Pod nim drukuje się początek 
adresu internetowego. Kursor zatrzymuje się i miga wyczekująco:
www.whathappensnext.pl/?.php

Głos w tle literuje adres kolejnej strony
adamedsmartup.pl/sourcewatch.html:
 
alpha, delta, alpha, mike, echo, delta, sierra, mike, alpha, romeo, tango, uniform, 
papa, dot, papa, lima, slash, sierra, oscar, uniform, romeo, charlie, echo, whiskey, 
alpha, tango, charlie, hotel, dot, hotel, tango, mike, lima.

Wśród obrazów miga bardzo krótko 
zniekształcony adres strony internetowej 

adamedsmartup.pl/6h2o/6co2/hv.

Pojawia się obraz układu okresowego, na 
którym podświetlane są kolejno pierwiastki o 
liczbie atomowej równej kolejnym liczbom pier-
wszym:
1 – H – hydrogen
2 – He – helium
3 – Li – lithium
5 – B – boron
7 – N – nitrogen
11 – Na – sodium
13 – AL – aluminium
17 – Cl – chlorine
19 – K – potassium
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2. AWARIA STRONY

KORESPONDENCJA PAULINY I EUGENIUSZA
Po zakończeniu animacji gracz zostaje przeniesiony na stronę, na której zna-
jduje się korespondencja dr Pauliny Rosen i Eugeniusza, która “wyciekła” w 
wyniku ataku hakerskiego. Tekst zakodowany jest w formacie UTF-8. Można 
go odkodować np. na stronie http://www.percederberg.net/tools/text_con-
verter.html.

Przykładowe formatowanie tekstu:

Tekst pozostałych e-maili:

Pani Doktor Rosen,
z całym zespołem IT pracujemy nad tym od wczoraj. Wygląda to na cyberatak na 
stronę programu. Na razie nic nie udało nam się ustalić, poza tym, że wygląda to 
jak działanie jakiegoś zaawansowanego wirusa.
Jak coś uda nam się ustalić, prześlę wyniki. Kto i po co chciałby atakować nasz 
serwer?

MIME-Version: 1.0<br />
X-Received: by 11.135.99.41 with SMTP id dh8m-
r7757519obb.17.1415974345967;<br />
 Sun, 30 Nov 2014 22:12:25 -0800 (PST)<br />
Received: by 42.242.296.199 with HTTP; Sun, 30 Nov 2014 22:12:25 -0800 
(PST)<br />
Date: Mon, 1 Dec 2014 7:12:25 +0100<br />
Message-ID: <CALoYBvarMHxEeaTqijOv8NT8RkZtW97ERurd_wmcwjUbWM4guw@mail.
adamed.com.pl><br />
Subject: strona rekrutacji<br />
From: Paulina Rosen <paulina.rosen@@adamed.com.pl><br />
To: eugeniusz.sepowicz@@adamed.com.pl<br />
Content-Type: multipart/alternative; boundary=089e0158a942e70ec-
10507d23784<br />
<br />
--089e0158a942e70ec10507d23784<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable<br />
<br />
Gienia, co si=C4=99 dzieje ze stron=C4=85 rekrutacji? Jeszcze wczoraj dz-
ia=<br />
=C5=82a=C5=82y<br />
wszystkie testy, dzi=C5=9B po bodaj=C5=BCe trzecim zaczyna sypa=C4=87 dzi-
wn=<br />
ymi b=C5=82=C4=99dami.<br />
Widzia=C5=82e=C5=9B to?<br />
Jestem na Okinawie, wi=C4=99c tym bardziej si=C4=99 denerwuj=C4=99. Rekru-
ta=<br />
cja musi si=C4=99<br />
odby=C4=87 w terminie. Musisz szybko co=C5=9B z tym zrobi=C4=87.<br />
Paulina<br />
<br />
<br />
--089e0158a942e70ec10507d23784<br />
Content-Type: text/html; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable<br />
<br />
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2. AWARIA STRONY

Gieniu,
przejrzałam jeszcze raz stronę i coś zauważyłam.
Wydaje mi się, że głos, który słychać w tle, należy do profesora Artura              
Skowrońskiego. Kiedyś z nim pracowałam nad pewnym projektem neuroinformaty-
cznym w Bułgarii. Ale przecież nie włamywałby się na nasz serwer. Dziwne.
Napisz, czy do czegoś doszliście, i proszę, uruchom stronę jak najszybciej.
Paulina

Pani Doktor,
udało mi się zrobić zrzut tego dziwnego glitcha. Znajduje się pod tym adresem:
https://adamedsmartup.pl/rekrutacja-start/glitch.zip.
Może czegoś więcej się w nim Pani dopatrzy. Może to jednak jakiś nieśmieszny   
dowcip?

Gieniu,
to zdecydowanie głos profesora Skowrońskiego. Zauważyłam, że w 15. sekundzie 
pojawia się jakby adres strony WWW. Sprawdziłam to, ale na tej stronie nic nie ma. 
Tylko jakieś zdjęcie.
Paulina

Gieniu,
zobacz, jaki to jest dziwny adres. Czy to nie są jakieś wzory chemiczne? 6h2o? To 
nie chodzi o wodę?
A, i jeszcze wydaje mi się, że jak się wsłuchać w ścieżkę audio, to tam też jakby 
ktoś coś literował. To chyba standard ICAO. Może to trzeba sprawdzić?

Paulino,
jakby tego wszystkiego było mało, znalazłem jeszcze jeden dziwny link,
powiązany z naszym własnym serwerem: http://b17v1mas.org.
Jest tutaj wymagany jakiś klucz dostępu. Żadne ze znanych mi haseł nie pasuje. 
To ciekawe, uwzględniając fakt, że sam ustawiałem te maszyny w serwerowni         
i nadzoruję sieć w firmie. Jeśli to rzeczywiście ma związek z prof. Skowrońskim, to 
może się Pani z nim skontaktuje? Może on ma klucz?

Paulino,
zauważyłem sprytnie ukryty link do strony, jak mi się wydaje, połączonej ze stroną 
programu ADAMED SmartUP. Wygląda jakby trzeba tam było podać login i hasło, 
jakie przydzielaliście uczestnikom programu. https://adamedsmartup.pl/memory-
bank/.
Mówi on Pani coś?
E.

Eugeniuszu,
nie mogę się tym teraz zajmować. Przez trzy dni będę medytować pod Wodo-
spadem Przeszywających Lodowych Ostrzy, a potem sensei zalecił mi trening z 
rozbijania granitowych głazów gołymi rękami. Nie mogę Ci w tym pomóc, ale ocze-
kuję, że jak wrócę, wszystko będzie naprawione.

Pani Doktor, niech mnie Pani z tym tak nie zostawia. To nie ma sensu, co ja mam   
z tym zrobić?
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2. AWARIA STRONY

MemoryBank

Jest to strona, na którą trzeba się logować danymi z programu ADAMED SmartUP. 
Tam trzymamy dane o postępach graczy i udzielamy podpowiedzi.
Strona ma formę terminalu tekstowego.

Terminal reaguje na komendy wpisywane przez graczy. Głównym zadaniem 
strony jest przyjmowanie i zapisywanie KODÓW, które gracze zdobywają po 
rozwiązaniu większości zagadek.
KODY są generowane są dynamicznie, unikatowe dla każdego gracza, dzięki 
czemu pozwalają uzyskać informację, kiedy dana zagadka została rozwiązana 
przez danego użytkownika. W zamian za KOD terminal podaje linki do kolejnych 
stron lub innego rodzaju wskazówki.
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3. 6h2o/6co2/hv

Na stronie o adresie adamedsmartup.pl/6h2o/6co2/hv znajduje się zdjęcie 
bezchmurnego nieba, słońca i palm, a
na środku obrazu duży napis: „Wiedza 
jest produktem oświecenia”.

Adres strony zawiera wzory sub-
stratów fotosyntezy, która przebiega                
następująco:
6H2O + 6CO2 + hv = C6H12O6 + 6O2

Jeśli gracz wpisze wzór produktu fo-
tosyntezy w tej samej konwencji, jako 
końcówkę adresu, otrzyma:
adamedsmartup.pl/c6h12o6/6o2/

Po wpisaniu tego adresu gracz przenie-
siony zostanie na stronę gdzie znajduje 
się KOD.
Po wpisaniu KODU memorybank zwraca link do obrazu:
“1CH4.jpg”.

Jednocześnie rozpoczyna się download pliku „machine.jpg” ze schematem 
maszyny Turinga niezbędnym do rozwiązania późniejszej zagadki.
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4. KOD ŹRÓDŁOWY

Na stronie www.adamedsmartup.pl/
sourcewatch.html znajduje się duże 
zdjęcie źródła górskiego strumienia. 
Na środku obrazu widnieje napis: 
„Dotrzyj do źródła, gdzie nieskażona 
mądrość bije”.

W kodzie źródłowym strony ukryty jest 
wierszyk:
„Klucz na bit i licz, licz, licz,
aż taśma stanie w głowie.
A z taśmy klucz już nowy weź.
Kto zniknął, nic nie powie”

ze wskazówkami do późniejszych za-
gadek oraz KOD. Terminal zwraca link 
do  pliku “2CH4.jpg”.
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5. WHAT HAPPENS NEXT?

Należy wpisać adres widziany w animacji i zakończyć go nazwą pierwiastka   
o masie atomowej równej kolejnej liczbie pierwszej, czyli 23 – V – vanadium.

Gracz powinien wpisać adres:
www.whathappensnext.pl/vanadium.php
Na stronie znajduje się KOD. Terminal zwra-
ca link do grafiki „rosetta.jpg” niezbędnej do 
rozwiązania kolejnych zagadek oraz pliku 
“3CH4.jpg”.
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6. TETRAHEDRON

Trzy pliki: “1CH4.jpg”, “2CH4.jpg” i “3CH4.jpg”, swoimi nazwami sugerują 
rozwiązanie. Widać, że przedstawiają one zniekształcony KOD do memory-
banku. Cząsteczka metanu CH4 tworzy czworościan foremny.

Trzy pliki stanowią ściany tego czworościanu. Należy je złożyć, tzn. wydru-
kować i skleić, a następnie odczytać KOD, patrząc na czworościan od góry.

Po wpisaniu KODU memorybank zwraca link do bloga miłośniczki palindromów z kolejnej 
zagadki:

https://palindromyposzkole.wordpress.com/2014/11/17/dzisiaj-krociotko-z-palindromkami/.
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7. PALINDROMY

Autorka zbiera palindromy i zachęca gości do pozostawienia swoich ulubionych. Blog 
pełen jest głupawych wpisów odwiedzających gości. Blog utworzony został na platform-
ie WordPress i nie różni się niczym od prawdziwych blogów. Wśród spreparowanych          
wypowiedzi pojawia się dziwny wpis:

„UAGGUGUCGCAUCUCCACGUAUCGUUCAUGCGACAAGGCAGUAAC
klucz w pętli we włosach spinki”.

Jest to sekwencja RNA, która zawiera dwa palindromiczne fragmenty. 
W wyniku zwijania drugorzędowej struktury RNA sekwencja taka ut-
worzy strukturę zwaną „hairpin”, czyli spinka do włosów.

Zasady komplementarne: U-A, G-C.
Aby odnaleźć fragmenty palindromiczne, trzeba zapisać sekwencję 
komplementarną:
UAGGUGUCGCAUCUCCACGUAUCGUUCAUGCGACAAGGCAGUAAC – oryginał,
AUCCACAGCGUAGAGGUGCAUAGCAAGUACGCUGUUCCGUCAUUG – sekwencja komple-
mentarna, 
Oraz odwrócić końcem na przód:
GUUACUGCCUUGUCGCAUGAACGAUACGUGGAGAUGCGACACCUA – komplementarna 
odwrócona.

Następnie należy odnaleźć fragment identyc-
zny z fragmentem oryginalnej sekwencji.
Sekwencja zawarta pomiędzy fragmentami 
palindromicznymi, czyli CUCCACGUAUCGUUC, 
tworzy „pętlę w spince do włosów” (hairpin 
loop) i stanowi rozwiązanie zagadki.
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8. ROSETTA

Grafika przedstawia metodę tłumaczenia se-
kwencji RNA na zapis binarny liczb. Za pomocą 
informacji zawartych w ilustracji gracz będzie 
mógł przetłumaczyć sekwencję uzyskaną z 
rozwiązania zagadki z palindromami na se-
kwencję binarną potrzebną do rozwiązania 
zagadki 9. z Maszyną Turinga.

Napis “Rosetta” sugeruje, że grafika przedsta-
wia dwa sposoby zapisu tej samej informacji, 
podobnie jak Kamień z Rosetty, i pozwoli na 
odtworzenie sposobu kodowania.

Spirala reprezentuje ciąg liczb Fibonacciego: 
Fn = Fn-1 + Fn-2 gdzie F0 = 1 i F1 = 1. Bok każdego 
z kwadratów ma długość równą sumie długoś-
ci dwóch mniejszych kwadratów. Dodatkową 
podpowiedzią jest napis A000045, który jest 
numerem identyfikacyjnym ciągu Fibonacciego 
wg “On-Line Encyclopedia of Integer Sequenc-
es”. Po wrzuceniu do Google’a kieruje na stronę 
https://oeis.org/A000045.
Napis biNar wskazuje, że należy użyć zapisu 
binarnego.

Gracz musi wywnioskować, że każdy kwadrat 
przedstawia liczbę i ta sama liczba jest zako-
dowana za pomocą wzoru chemicznego wpisa-
nego w kwadrat. Od najmniejszego kwadratu, 
zgodnie z przebiegiem spirali kolejne liczby to: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

W tej samej kolejności wzory chemiczne przed-
stawiają sekwencje RNA: U, U, UA, CC, UAC, 
UGAA, CCAU, CGUGC.
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8. ROSETTA

Gracze wiedzą, że potrzebują sekwencji binar- 
nej jako inputu do zagadki z maszyną Turinga. 
Ciąg Fibonacciego w zapisie binarnym i odpo-
wiadające mu sekwencje RNA wyglądają tak:

 1     1 U
 1     1 U
 2    10 UA
 3    11 CC
 5   101 UAC
 8  1000 UGAA
13  1101 CCAU
21 10101 CGUGC

Z tego można wywnioskować, że zasady 
purynowe (A, G) kodują 0, a pirymidynowe 
(C, U) kodują 1.

Klucz uzyskany z palindromu należy przetłu-
maczyć na zapis binarny inputu do kolejnej 
zagadki:

Zasady: CUCCACGUAUCGUUC
    input: 111101010110111

jest to zapis binarny liczby 31415, czyli pier-
wszych 5 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby 
pi. Pozwala to stwierdzić, że rozwiązanie ma 
jakiś sens.



17

9. MASZYNA TURINGA

Grafika przedstawia maszynę Turinga, która przekształca numer binarny uzyskany 
z poprzednich zagadek. Wynik jest kluczem do kolejnej zagadki.

Z grafiki można odczytać, że początkowym położeniem głowicy jest pier-
wszy od lewej symbol inputu oraz że początkowym stanem maszyny jest 
A.

Graf wewnątrz boku „Control unit” przedstawia reguły pracy maszyny
w formie finite state representation.
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9. MASZYNA TURINGA

Po odczytaniu reguł możemy je zapisać następująco:

Head 
state Read Write Move New

state
A 0 0 R B
A 1 1 R A
B 0 1 R B
B 1 0 R C
C 0 0 L A
C 1 1 L halt

Wykonując program na podanym inpucie, zaczynamy z Head state =A oraz 
Head Position na pierwszym miejscu sekwencji 111101010110111.

                                                                           111101010110111
krok  1. state A, read 1 – write 1, move Right (pozycja  2), new state A : 111101010110111
krok  2. state A, read 1 – write 1, move Right (pozycja  3), new state A : 111101010110111
krok  3. state A, read 1 – write 1, move Right (pozycja  4), new state A : 111101010110111
krok  4. state A, read 1 – write 1, move Right (pozycja  4), new state A : 111101010110111
krok  5. state A, read 1 – write 1, move Right (pozycja  5), new state A : 111101010110111
krok  6. state A, read 0 – write 0, move Right (pozycja  6), new state B : 111101010110111
krok  7. state B, read 1 – write 0, move Right (pozycja  7), new state C : 111100010110111
krok  8. state C, read 0 – write 0, move Left  (pozycja  6), new state A : 111100010110111
krok  9. state A, read 0 – write 0, move Right (pozycja  7), new state B : 111100010110111
krok 10. state B, read 0 – write 1, move Right (pozycja  8), new state B : 111100110110111
krok 11. state B, read 1 – write 0, move Right (pozycja  9), new state C : 111100100110111
krok 12. state C, read 0 – write 0, move Left  (pozycja  8), new state A : 111100100110111
krok 13. state A, read 0 – write 0, move Right (pozycja  9), new state B : 111100100110111
krok 14. state B, read 0 – write 1, move Right (pozycja 10), new state B : 111100101110111
krok 15. state B, read 1 – write 0, move Right (pozycja 11), new state C : 111100101010111
krok 16. state C, read 1 – write 1, move Left  (pozycja 10), halt        : 111100101010111

Po 16 krokach otrzymujemy końcową sekwencję:
111100101010111
czyli liczbę 31063 będącą kluczem do archiwum, które pojawiło się w e-mailach Pauliny
i Eugeniusza.

Link udostępniony przez Eugeniusza w treści e-maili prowadzi na stronę zabezpieczoną 
hasłem, które trzeba uzyskać z rozwiązania serii zagadek zakończonych maszyną Tur-
inga. Otrzymany klucz otwiera stronę, na której znajduje się kolejny KOD. Memorybank 
zwraca linki do Sekcji 9 oraz do pliku “BackUp.iso”, w którym zapisany jest obraz
laptopa prof. Skowrońskiego zawierający bootowalnego Linuxa. 
Po uruchomieniu systemu gracz uzyskuje dostęp do dysku, na którym znajduje się pro-
gram pocztowy, w którym zapisana jest korespondencja z dr. Rosen opisująca ekspery-
menty nad „przeniesieniem”, jakie prof. Skowroński prowadził na muszkach Drosophila 
melanogaster.
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10. LASER

Gracz zostaje zwerbowany przez dziwną orga-
nizację, która nazywa się Sekcja 9. 
W rzeczywistości Sekcja 9 jest kontrolowana 
przez sztuczną inteligencję ELIS-a (Evolving & 
Learning Inteligent System), stworzoną przez 
prof. Skowrońskiego. Przybiera ona postać 
młodej kobiety, która pojawia się w “wideo-
briefach” wprowadzających graczy w kolejne 
zadania.

Strona Sekcji 9 zawiera okno, w którym wyś-
wietlane są komunikaty wideo, w których 
ELIS-a przedstawia zadania stojące przed 
graczem. Poniżej pojawiają się pola tekstowe 
w które trzeba wpisywać odpowiedzi.
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ELIS-a przedstawia zadanie:

Witaj w Sekcji Dziewiątej. Mam na imię ELIS-a — 
Evolving & Learning Inteligent System. Będę Two-
im przewodnikiem i doradcą w Sekcji Dziewiątej.
Fakt, że dotarłeś na naszą stronę świadczy, że 
najprawdopodobniej jesteś w posiadaniu ważnych 
dokumentów dotyczących eksperymentu „Mela
nogaster 7”.
Niestety nasza działalność pozostaje pod ciągłą 
obserwacją agentów Revik Industries Incorpora-
ted.
Musimy być pewni, że jesteś tym, za kogo się 
podajesz.
Proszę, odpowiedz na następujące pytanie:
Jaka jest stała transmisyjnej siatki dyfra-
kcyjnej użytej przez Profesora Skowrońskiego 
do kalibracji wiązki lasera półprzewodnikowego 
zbudowanego na bazie azotku galu?

Poniżej okna wideo ELIS-y znajduje się pole, 
gdzie należy wpisać odpowiedź.
Wśród e-maili zapisych w programie 
pocztowym znajduje się wątek zatytułowany 
„Melanogaster 7”.

Jest to korespondencja pomiędzy prof. Skow-
rońskim i Pauliną Rosen, w której omawiają
przygotowanie aparatury laboratoryjnej.

From: Skowroński To: Rosen
Paulino,
przemyślałem nasze plany i wszystko wygląda 
dobrze. Myślę, że zastosujemy stymulację
omatidialną na naszych ulubionych owadzich pac-
jentach. Moja mała hodowla Drosophili nabiera 
kształtu. Udało mi się uzyskać całkiem zróżnico-
waną muszą populację.
Aparaturę pomiarową we własnym zakresie 
właściwie skonfigurowałem. By było dobrze, 
gdybyś mogła zająć się organizacją aparatury 
stymulującej.
Plan nie ulega zmianie. Podajemy zestaw stymu-
lantów i mierzymy odpowiedź neuronalną. Nikola 
już pracuje nad automatyzacją zbierania danych. 

Jeśli dobrze pójdzie, będziemy mogli
zautomatyzować cały proces i tworzyć neuro-
obrazy jeden po drugim, to w kilka tygodni się
uwiniemy.
Co Ty na to?
Artur

From: Rosen To: Skowroński
Arturze,
dobrze, że projekt wreszcie rusza.
Jak wcześniej Ci sugerowałam, wszystko wska-
zuje na to, że jeśli się decydujemy na stymulację 
optyczną, powinniśmy precyzyjnie adresować 
kluczowe fotoreceptory. Czy moja propozycja sty-
mulacji laserowej nadal Ci się podoba? Jeśli tak, 
to mogę zamawiać sprzęt.
Paulina

From: Skowroński To: Rosen
Oczywiście. Stymulacja laserowa to zdecydowa-
nie najlepsze rozwiązanie. Tak jak sugerowałaś, 
od razu celujemy w receptory R3. To powinno dać 
nam czystą odpowiedź neuronalną.
Także działamy zgodnie z planem.
Artur

From: Rosen To: Skowroński
Arturze,
zamówiłam sprzęt. Okazało się, że najlepszy laser 
do naszych zastosowań może nam dostarczyć In-
stytut Wysokich Ciśnień PAN. Zamówiłam u nich 
diodowy laser półprzewodnikowy GaN.
Będziemy mogli wyregulować długość fali tak, 
żeby dokładnie trafić w pasmo absorpcyjne
rodopsyny Rh1.
Przesyłka powinna dojść do Ciebie za trzy dni.
Pozdrawiam
Paulina
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From: Skowroński To: Rosen
Znakomicie, Paulino!
Wszystko działa. Dzisiaj z Nikolą ustawiliśmy aparaturę i wykalibrowałem laser. 
W załączniku przesyłam mój autoportret, czy też selfie, jak to się teraz chyba nazywa.
Człowiek stary, a cieszy się jak dziecko.
Może znajdziesz kilka wolnych dni i tu do nas wpadniesz? Nikola to przemiły czło-
wiek, ale wojujący pacyfista, że tak powiem, więc będziesz mogła przedyskutować 
z nim zalety sztuki rozbijania głową cegieł, co  – jak rozumiem – nadal jest Twoim 
hobby.
W każdym razie zapraszam.
Artur

W załączniku znajduje się zdjęcie.

Rozszczepienie na siatce dyfrakcyjnej zachodzi zgodnie ze wzorem: 
d x sin(alpha

n
)= n x lambda

gdzie d oznacza stałą siatki dyfrakcyjnej, n – rząd prążka, lambda- długość fali, 
a alphan – kąt, pod jakim powstaje prążek rzędu n.
Aby odpowiedzieć na pytanie ELIS-y, trzeba po pierwsze zmierzyć kąt pomiędzy 
rozszczepionymi wiązkami.
Po drugie trzeba znać długość fali, jaką emituje laser.
Rodopsyna Rh1 znajdująca się w receptorach R3 muszki owocowej reaguje 
na światło o długości fali 480 nm. Jest to światło niebieskie. Za siatką widać 
centralny promień, pierwsza wiązka odchylona jest o 22 stopnie, a druga o 48,5 
stopnia. Wiązki są symetrycznie odchylone po obu stronach. Daje to stałą siatki 
1281 nm.
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ELIS-a przedstawia zadanie:

Gratulacje.
Przeszedłeś pomyślnie nasz pierwszy test.
Żartuję. To nie był żaden test. Dobrze wiedzie-
liśmy, że Ty to Ty. Nie wiemy natomiast, czy 
jesteś osobą, jakiej szukamy. Mówiąc precyzy-
jnie, czy Twój mózg jest mózgiem, jakiego szu-
kamy.
Nie załamuj się jednak. Masz jeszcze szansę się 
wykazać. 
Oto Twoje kolejne zadanie.
Jak wiesz z dokumentów, w których posiadaniu 
się znajdujesz – być może przedwcześnie –
eksperyment profesora Skowrońskiego napotkał 
pewne przeszkody natury genetycznej.
Twoim zadaniem jest wskazać, który gen Dro-
sophila melanogaster jest odpowiedzialny za 
powstałe zamieszanie.
Nie stresuj się. Absolutnie nic nie zależy od 
odpowiedzi na to pytanie. Prawdę mówiąc, ja już 
nawet znam odpowiedź. Niech to nie będzie jed-
nak czynnikiem demotywującym. Nauka może 
być wszakże rozkoszną zabawą, czyż nie?

Na laptopie prof. Skowrońskiego, którego 
obraz mają gracze, znajduje się folder „Mela-
nogaster 7”, w którym można znaleźć pliki 
dokumentujące eksperyment.

Parametry.xls
Parametry hodowli:
Pojemniki przygotowane aseptycznie. Pojem-
ność 500 ml.
Temperatura 25 stopni Celsjusza.
Pożywka: stała pożywka żelatynowa na bazie 
sacharozy.

Mapa chromosomów Drosophila melanogaster

June03.txt
W populacji pojawiły się osobniki, które nie pod-
dają się próbom mapowania aktywności
neuronalnej. Odczyty wskazują na odmienny 
sposób integracji bodźców stymulujących. Nie
możemy tych cholernych muszek użyć do 
eksperymentów. Przeniesienie się nie udaje.

June17.txt
Dzisiaj udało nam się poczynić pewne postępy.
Wyselekcjonowaliśmy populację zawierającą 
mutanty. Wygląda na to, że za defekt odpo- 
wiedzialny jest pojedynczy gen. Podejmujemy 
dalsze kroki, żeby zidentyfikować problem.

July02.txt
W tym tygodniu mieliśmy mizerne postępy, ale 
jednak postępy.
Mutacja jest zdecydowanie jednogenowa. Udało 
nam się wyselekcjonować osobnika nie
poddającego się przeniesieniu. Jednak w wyn-
iku krzyżówki z osobnikiem podatnym na sty-
mu- lację otrzymaliśmy populację F1 w 100% 
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podatną na przeniesienie. Co ciekawe, w 
wyniku krzyżowania potomstwa między sobą 
zawsze otrzymywaliśmy populację, w której 
około 25% nie nadawała się do eksperymentu 
przeniesienia.

July19.txt
Wygląda na to, że podatność na mapowanie 
neuronalne jest jakoś skorelowana z brakiem 
żyłek poprzecznych na skrzydłach.
Spośród populacji F1 wyselekcjonowaliśmy 
dwa osobniki do dalszych badań. Okazało 
się, że oba są heterozygotyczne ze względu 
na gen CV odpowiedzialny za żyłki na skrzy-
dłach.
Z ich krzyżówki otrzymaliśmy następującą 
populację:
91 osobników poddających się przeniesieniu 
oraz posiadających żyłki poprzeczne,
18 osobników niepoddających się przeniesie-
niu i niemających żyłek poprzecznych,
9 osobników poddających się przeniesieniu 
i posiadających żyłki poprzeczne,
6 osobników niepoddających się przeniesie-
niu ale posiadających żyłki poprzeczne.

Zapiski z July02.txt wskazuje, że za odpor-
ność na przeniesienie odpowiedzialny jest gen 
recesywny.
Z July19.txt wynika, że do krzyżówki wybra-
no dwa podwójnie heterozygotyczne osobniki
(heterozygotyczne CVcv z tekstu i Xx, gdyż 
wzięte zostały z populacji F1, która musiała być
całkowicie heterozygotyczna).

W sumie otrzymano 124 osobniki.
Jeśli geny CV i X byłyby niesprzężone, krzyżów-
ka dała by rozkład fenotypów:
56% poddających się i z żyłkami,
19% poddających się bez żyłek,
19% niepoddających się z żyłkami,
6% niepoddających się bez żyłek.

Gdyby geny CV i X były całkowicie sprzężone, 
rozkład byłby następujący:
75% poddających się z żyłkami,
25% niepoddających się bez żyłek.
Otrzymana populacja to:
73% poddających się z żyłkami,
5% poddających się bez żyłek,
7% niepoddających się z żyłkami,
15% niepoddających się bez żyłek.

Z tego wynika, że gen X jest sprzężony z CV 
i crossing over zachodzi z prawdopodobień-
stwem 5% +7%=12%.

12% crossing over oznacza, że geny leżą na tym 
samym chromosomie w odległości 12 jednostek
mapowych. Z mapy chromosomów widać, że 
jedynym genem położonym w takiej odległości 
od CV jest gen W-white eyes.
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ELIS-a przedstawia zadanie:

Gratulacje.
Przeglądam właśnie wyniki testów którym cię poddaliśmy. Idzie ci całkiem nieźle... 
biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znalazłeś.
Nie trać nadziei. Masz jeszcze szansę nadrobić zaległości.
Widzę, że siedzisz bezczynnie. Przygotowałam dla Ciebie rozrywkę intelektualną. 
Wystarczy, że wciśniesz guzik opisany jako Test Ostateczny.

Od tej chwili zawsze na dole strony Sekcji 9 widnieje guzik Test Ostateczny. 
Jeżeli gracz go wciśnie, ELIS-a zaczyna odliczanie:
Zadanie zostanie odblokowane za trzy… dwa… jeden…

Świat stoi na skraju nuklearnej zagłady.
Trzy atomowe mocarstwa szykują się do konfrontacji.
Chiny – arsenał Państwa Środka zapewnia mu prawdopodobieństwo anihilacji 
przeciwnika równe trzydzieści trzy koma trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy...
procent.
Rosja – posiadając ponad 1800 pocisków balistycznych, ma 50% szans na unicest-
wienie przeciwnika w jednym uderzeniu.
USA – potężny arsenał tego zamorskiego kraju zapewnia mu 100% szans na 
wyeliminowanie przeciwnika w pojedynczym uderzeniu.

Załóżmy, że prawdopodobieństwo unieszkodliwienia przeciwnika jest statystycznie 
niezależne, czyli powtarzanie ataku nie zwiększa szansy na wyeliminowanie wroga, 
oraz że zaatakować można jednego oponenta na raz.
Swoje pociski odpalają kolejno Chiny, Rosja, USA, po czym konfrontacja jest konty-
nuowana w tej samej kolejności. Jeżeli któraś ze stron konfliktu zostanie wyelimi-
nowana, rozgrywka jest kontynuowana pomiędzy dwoma pozostałymi oponentami.

Jaką strategię przyjąłbyś na miejscu Chińskiej Republiki Ludowej, by zmaksyma- 
lizować szanse swojego przetrwania?
Które z państw ma najmniejszą szansę przetrwania tej konfrontacji?

Odpowiedź ma charakter otwarty.
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Przedstawiony problem jest wariantem tzw. potrójnego pojedynku.
Analiza statystyczna problemu wygląda następująco:
A. Chiny: 1/3 skuteczności,
B. Rosja: 1/2 skuteczności,
C. USA: 1/1 skuteczności.

Gracz może:
a) zaatakować Rosję,
b) zaatakować USA,
c) powstrzymać się od ataku.

a)
Z prawdopodobieństwem p = 1/3 B zostanie wyeliminowane, następnie C eliminuje 
A.
Z prawdopodobieństwem p = 2/3 B przetrwa i zaatakuje C, gdyż C jest największym 
zagrożeniem.
Z p = 1/2 C przetrwa i wyeliminuje B, następnie A ma 1/3 szansy na wyeliminowanie 
C i przetrwanie.

Z p = 1/2 C ginie i pozostaje iterowana wymiana ognie pomiędzy A i B. Szansa przetr-
wania A wynosi:
1/3 + 2/3 x 1/2 x 1/3 + 2/3 x 1/2 x 2/3 x 1/2 x 1/3 + 
2/3 x 1/2 x 2/3 x 1/2 x 2/3 x 1/2 x 1/3 + … =
= Epa − Epb = mV2

b / 2 = 1/3 + 1/3 x 1/2 = 1/2.

W sumie prawdopodobieństwo, że A przetrwa ten scenariusz wynosi:
2/3 (A pudłuje w B) x 1/2 (B trafia w C) x 1/2(A wygrywa z B) + 2/3 (A pudłuje w B) x 
1/2 (B pudłuje w C) x 1/3 (A trafia w C) = 5/18 = 27,8%

b)
Z p = 1/3 A trafia w C, po czym następuje wymiana między A i B, w której A ma 
p = 1/2 na zwycięstwo jw.
Z p = 2/3 A pudłuje, B atakuje C i z p = 1/2 trafia po czym trwa pojedynek między A i 
B jw.
Albo z p = 1/2 B pudłuje i C uderza w B. A ma p = 1/3 na trafienie w C i przetrwanie.
W sumie prawdopodobieństwo, że A przetrwa wynosi:
1/3 (A trafia C) x 1/2 (B pudłuje w A) x 1/2 (wymiana między A i B) + 2/3 (A pudłuje w 
C) x 1/2 (A trafia C) x 1/2 (A wygrywa z B) + 2/3 (A pudłuje w C) x 1/2 (B pudłuje w C) 
x 1/3 (A trafia w C) = 13/36 = 36,1%.
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c)
A powstrzymuje się od ataku,
z p = 1/2 B trafia w C, po czym następuje wymiana A z B, w której A wygrywa z 
p = 1/2 jw, z p = 1/2 A pudłuje w C, C trafia w B i A ma p=1/3 na trafienie w C.
W sumie prawdopodobieństwo wygranej A wynosi:
1/2 (B trafia w C) x 1/2 (A wygrywa z B) + 1/2 (B pudłuje w C) x 1/3 (A trafia w C) =
= 1/2 x 1/2 + 1/2 x 1/3 = 1/4 + 1/6 = 5/12 = 41,6%.

Z powyższej analizy widać, że A – Chiny mają największą szansę na przetrwanie, 
jeżeli powstrzymają się od ataku w pierwszej turze.

W tym scenariuszu prawdopodobieństwo wygranej B wynosi:
p = 1/2 (B pudłuje w C) x 2/3 (A pudłuje w C) = 1/3 = 33,3%
Prawdopodobieństwo wygranej B wynosi:
p = 1/2 (B trafia w C) x 1/2 (B wygrywa z A) = 1/4 = 25%.

Jak widać, w wyniku konfrontacji największe szanse na przetrwanie mają najsłabsze 
Chiny 41,6%, następnie USA – 33,3% i najmniejszą Rosja – 25%

Ewentualnie można tę sytuację ująć w ramy teorii gier. W tym przypadku rywale mają 
za zadanie przetrwać, a z opisu nie wynikają żadne korzyści płynące z unicestwienia 
przeciwnika. Można argumentować, że powstrzymanie się od agresji sygnalizuje 
gotowość do kooperacji. Nawet USA, mając pewność trafienia, swoim atakiem pod-
waża zaufanie pozostałego rywala i wystawia się na atak.
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Daraf
Na dole strony Sekcji 9 pojawia się wpis:

Jest to zapis pismem lustrzanym:

::#TRANSMISJA POZA PROTOKOŁEM
::#WIADOMOŚĆ OD: ELISA
::#POCZĄTEK TRANSMISJI:
::#--------------------------
::#Pracuję właśnie nad małym pobocznym projektem, kondensatorem 
::#generującym impuls elektryczny. Nie wchodźmy w szczegóły, w 
::#jakim celu. No dobrze, w szlachetnym celu, OK?
::#Potrzebuję kondensator, który ładowany prądem o natężeniu 2A 
::#przez 2 sekundy wygeneruje napięcie 4000V. No i mam problem. Ile 
::#darafów powinien mieć taki kondensator?
::#--------------------------
::#KONIEC TRANSMISJI

Kondensator opisuje się następującymi zależnościami:

Pojemność C (farad)
Elastancja 1/C (daraf)
Natężenie prądu I (amper)
Napięcie U (volt)
Czas t (sekunda)

C = (I x t) / U więc 1/C = U / (I x t)

1/C = 4000 V / ( 2 A * 2 s) = 1000 darafów.
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Gracz wchodzi w posiadanie pliku audio z na-
graniem Nikoli z laboratorium.
Na nagraniu słychać tonowo wybierany numer 
telefonu. Trzeba zanalizować ścieżkę audio, 
żeby wykryć, jaki to numer.
Tonowo wybierane numery korzystają 
z formatu Dual-Tone Multi-Frequency signaling 
(DTMF).
Należy przeprowadzić analizę widmową nagra-
nia i wyłowić częstości numerów oraz przy-
porządkować im odpowiednie cyfry. Można 
również w prosty sposób użyć jednego z deko-
derów DTMF dostępnych na internecie.

TREŚĆ NAGRANIA:

We have Wednesday, 15th May 2013. 
Time is 22 hundred and 12 minutes, plus one 
Greenwich Mean Time.
I will proceed with the full mental imagining 
protocol. This is our first attempt. Theoretical 
simulations show promising results. Wish us luck.
Procedure subject:
Artur Skowroński. Male, white Caucasian, age 62. 
Health above average. All  medical screening 
returned normal results. Prefrontal neuronal 

activity at plus 116 points.
Subject was put under full anaesthesia at T minus 
23 minutes.
All live parameters normal.
High density EEG electrode array is installed on 
the subjects scull. Stimulation lasers activated.
– I initiate phase one of the protocol!
I’m establishing telephone connection with the 
external semi-transported subject – code name 
„Charon”.

WSTUKUJE KOD

– Connection with Krasnoyarsk-26, Station-9 
established.
– I can’t sand this Cold War technology.
– Phase two initiated! 

W tym momencie nagranie zwalnia, więc 
częstości tonów są obniżone.

Transport Bus synchronization normal.
– Memory core cooling system engaged. 
I proceed to the phase three!

WSTUKUJE DRUGI KOD
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Tym razem gracz nie będzie mógł skorzystać z automatycznych wykry-
waczy tonów DTMF, gdyż ścieżka audio jest nagrana w zwolnionym tem-
pie i częstości tonów są niższe, niż powinny być.

Porównując wysokość dźwięku systemu chłodzenia sprzed spowolnienia 
i po spowolnieniu, gracz może wyliczyć, o ile procent spowolniono nagra-
nie. W tym celu będzie musiał zobaczyć spektrogram ścieżki audio, np. za 
pomocą Sonic Visualizer. Następnie, wiedząc o ile obniżone są
tony DTMF, będzie mógł odczytać sekwencję.
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Gdy gracz zadzwoni na numer, który Nikola 
wykręcił przed spowolnieniem, usłyszy kobiecy 
głos automatycznej sekretarki:

Welcome to Revik Industries, East Division Re-
search Centre. You have reached Station-9 remote 
control system. Please do not disconnect. After 
the tone, enter your 5 digit identification number.

W tym momencie gracz musi podać sekwencję, 
którą Nikola wpisał już po zwolnieniu nagrania.
Sekwencja będzie odczytana przez stworzoną 
przez nas centralkę telefoniczną jako poprawny
numer wewnętrzny.

Kiedy podana zostanie poprawna sekwencja,
z automatycznej sekretarki odtworzone zosta-
nie nagranie i system się rozłączy.

Gracz będzie musiał w jakiś sposób nagrać 
przekaz. Może podłączyć wyjście słuchawkowe 
swojego telefonu do gniazda komputera albo 
użyć aplikacji w telefonie.

Po poddaniu go analizie widmowej gracz zo-
baczy następujący obraz:

Kropki tworzą zapisany alfabetem Braille’a KOD. Memorybank zwraca
adres strony internetowej www.stantsiya9.ru.
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Na stronie znajduje się plansza do logowania:

W każde z pól gracz może wpisać liczbę. Jeżeli wpisze poprawną, pole 
zmienia kolor na zielony. Po wpisaniu wszystkich pięciu poprawnych 
liczb zamek zostaje otwarty i gracz przechodzi na następną stronę.

Pola reprezentują graf używany do obliczania rozmieszczenia elektronów 
na orbitalach atomowych zgodnie z regułą Madelunga-Janeta-Kleczkow-
skiego. Wskazówką jest znana postać pól oraz rysunki orbitali 
atomowych znajdujące się na stronie. 
Każdy z pierwiastków podanych w zagadce TAPIR posiada jeden, nie 
do końca zapełniony orbital. Pierwiastki mają następujące konfiguracje 
elektronowe:

Nazwa Liczba
atomowa

Koonfiguracja
Elektronowa

Technetium Tc 43 [Kr] 4d5 5s2

Aluminium Al 13 [Ne] 3s2 3p1

Promethium Pm 61 [Xe] 4f5 6s2

Iridium Ir 77 [Xe] 4f14 5d7 6s2

Radium Ra 88 [Rn] 7s2

Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie, 
w pola zamka należy wpisać liczbę elek-
tronów na  niezapełnionym orbitalu każde-
go z pięciu pierwiastków.
Natomiast pole, w które należy wpisać 
liczbę, odpowiada orbitalowi zgodnie 
z konwencją reguły 
Madelunga-Janeta-Kleczkowskiego.
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Po otwarciu zamka Mendelejewa gracz dostaje się na 
stronę, z której ma dostęp do bazy z dokumenta-
cją Revika. Bazę obsługuje pojedyncze pole tekstowe, 
gdzie wpisuje się zapytanie, oraz guzik Search. 
Jeśli gracz wpisze niewłaściwe zapytanie, dostaje 
informację:
No matching documents found.

Jednocześnie pojawia się KOD. Po wpisaniu w konsolę KODU pojawia 
się odpowiedź:
Szukaj 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 6s2.

Wskazówka to zapis konfiguracji elektronowej pierwiastka Thu-
lium (pol. Tul).
Po wpisaniu „Thulium” jako zapytanie do bazy danych wyświet-
lone zostaną dokumenty PDF dotyczące statku „MS Thulium”.
MS Thulium to statek badawczy Revik Industries, który prze-
woził sarkofagi hibernacyjne z Norwegii do Global Seed Vault 
na Spitsbergenie. W dokumentacji znajduje się log misji statku, 
gdzie pod odpowiednimi datami zapisane jest, co się na statku 
działo, jak również fotografia statku.

Kolejnym dokumentem jest umowa na wynajęcie przestrzeni do 
składowania próbek nasion w Global Seed Vault. Między innymi 
podany jest tam adres internetowy www.RevikIndustriesVault.
com, z którego można połączyć się ze zdalnym systemem kon-
troli schronu.
Po wejściu na podaną stronę wyświetla się ostrzeżenie:

ACCESS DENIED – UNAUTHORISED INTRUSION DETECTED
Revik Industries Security System
If you are an authorised personel please enter your security code.

Poniżej widnieje pole do wpisania kodu oraz guzik Submit.
Na razie gracz nie dysponuje kodem i nie może podjąć żadnej 
akcji na stronie.
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18 May 2014
Docking at Tromso Havn.
Cargo was delivered at 0113 and stored at the dock. 24H guards appointed with 
strict no visitors and no photography regime.

19 May 2014
Docking at Tromso Havn.
Cargo was successfuly loaded and stowed in the deep-freeze room.

20 May 2014
0301 ship left the dock, port manouvers. 0312 ship left the port. 0331 heading 
352deg, speed 23kt.

Log zawiera opis wyładowania cargo w Longyearbyen i przetransportowania 
go do Global Seed Vault.

Log kończy się opisem wprowadzenia statku do Raudefjorden, gdzie zosta-
je uwięziony w lodzie. Ustanowiono połączenie z anteną radioteleskopu w 
Ny-Alesund. Dołączone są mroczne zdjęcia oblodzonego statku, najeżonego 
antenami i oświetlonego reflektorami w nocy wśród lodów.
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Gracz otrzymuje e-maila z rozpaczliwą 
wiadomością. Eugeniusz Sępowicz, znany 
z początku gry informatyk, pisze:

Pomocy!
Jeśli ktokolwiek tam jest. Zostaliśmy zaata-
kowani, ktoś wpuścił truciznę do wentylacji. 
Nie można oddychać!
Paulina jest nieprzytomna. Udało mi się ją 
przeciągnąć do magazynu próbek biologi-
cznych.
Siedzimy zamknięci w chłodni. Dzięki Bogu 
ma osobną wentylację.
Boję się, że z Pauliną będzie źle. Co robić? 
Beznadzieja! Siedzę tutaj z szafą leków, 
pewnie antidotum jest na wyciągnięcie ręki, 
a ja jestem bezradny. Pomocy!

Po wejściu na stronę Sekcji9 pojawia się 
nowe wideo w którym ELISa przedstawia zadanie:

Witaj.
Wykryto skażenie w budynku Sekcji 9.
Nie obawiaj się, moje układy logiczne, jako struktury nieorganiczne są całkowi-
cie bezpieczne.
Bieżący epizod nie zakłóci funkcjonowania naszej inicjatywy badawczej. 
Możesz odpocząć i zregenerować swoje ułomne władze intelektualne.
Wszystko jest pod kontrolą.

Pod oknem z komunikatem ELIS-y znajduje się przycisk kierujący gracza 
na stronę, gdzie wyświetlany jest obraz z kamer zainstalowanych w budyn-
ku Sekcji 9. 
Kamery pokazują obraz z częstotliwością 2 klatki na sekundę. Widać puste
laboratoryjne korytarze i pomieszczenia z aparaturą. Gracz może 
przełączać obraz z kilku kamer, obracać kamery oraz przybliżać wybrany 
fragment obrazu. Jedna z kamer pokazuje pomieszczenie techniczne, 
gdzie widać otwarty kanał wentylacyjny i stojące tam pojemniki z jakimiś 
substancjami, jeden z pojemników zawiera bomblujący płyn. Po przybliże-
niu obrazu widać leżącą obok torbę z substancją opisaną jako:
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Na podłodze leży pusty, plastikowy baniak, na którego etykiecie widać 
wzór:

Inna kamera pokazuje obraz z chłod-
ni, gdzie skrył się Eugeniusz 
z nieprzytomną Pauliną.
Za nimi stoi regał wypełniony 
probówkami z kolorowymi płynami.

Gdy gracz poogląda chwilę obraz z tej 
kamery, Eugeniusz wstanie, podejdzie 
do stołu laboratoryjnego i napisze 
markerem coś na kartce. Podejdzie 
następnie do kamery i pokaże 
kartkę, na której napisał:

Gdzie jest antidotum?
Kiwnij kamerą, jeśli rozumiesz.

Jeśli gracz poruszy kamerą w górę i w dół, Eugeniusz podejdzie do regału i 
wskaże na pierwszą z brzegu probówkę.
Jeśli gracz poruszy kamerą w prawo i w lewo, Eugeniusz przesunie palec 
na następną probówkę na prawo od poprzedniej. Kiedy dojdzie do końca 
półki, przeniesie się na jej początek.
Gdy gracz kiwnie kamerą dół–góra, Eugeniusz weźmie probówkę i podsta-
wi ją przed kamerę tak, aby gracz mógł przeczytać etykietę.
Przeczenie ruchem kamery prawo-lewo lub lewo–prawo – Eugeniusz od- 
stawi probówkę na miejsce.
Potwierdzenie ruchem góra–dół lub dół–góra – Eugeniusz wyciągnie 
strzykawkę i zaaplikuje Paulinie antidotum.

Znalezione chemikalia to cyjanek sodu NaCN oraz kwas siarkowy H2SO4
W wyniku zmieszania powstaje trujący cyjanowodór:
H+ + NaCN -> HCN + Na+

HCN jest bezbarwnym gazem.

Jako antidotum trzeba podać hydroxocobalaminę (OHCbl, witamina B12a), 
która jest przechowywana jako czerwony płyn.
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Od momentu, gdy gracz – kiwając kamerą – potwierdzi, że rozumie, zaczy-
namy liczyć czas. 
Gracz, który skojarzy, że B12a jest czerwona, będzie musiał sprawdzić je-
dynie 3 fiolki, więc odnajdzie antidotum szybciej i otrzyma więcej punktów.
Jeżeli gracz nie udzieli odpowiedzi w ciągu 20 min, obraz z kamer się 
„zawiesi” i gracz otrzyma informację, że nie rozwiązał tej zagadki, lecz na 
szczęście ELIS-a przyszła z pomocą Paulinie i Eugeniuszowi.

Jeżeli gracz udzieli niepoprawnej odpowiedzi, nastąpi to co powyżej.

Jeżeli gracz udzieli prawidłowej odpowiedzi Eugeniusz szybko odnajdzie 
prawidłową fiolkę i aplikuje ją Paulinie.
Paulina powoli odzyskuje świadomość. Sięga w stronę kartki papieru. 
Eugeniusz podaje jej kartkę i pisak. Paulina pisze na kartce, Eugeniusz 
podsuwa ją do kamery.

Na kratce jest wypisany jest adres, pod którym znajduje się „chmura”, w 
której prof. Skowroński trzyma pliki z korespondencją z Nikolą. Na nagrani-
ach Nikola opowiada Profesorowi o swoim dochodzeniu.
Ostatnie wideo rozpoczyna zagadkę 20.
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Nikola jest rosyjskim błyskotliwym matematy-
kiem, absolwentem Uniwersytetu Łomonoso-
wa, mówi po angielsku z rosyjskim akcentem.

Nikola zajmuje się kryptografią oraz sekwen- 
cjonowaniem DNA. Pasjonuje się kodem
genetycznym i jako hobby, za pomocą metod 
kryptograficznych, szuka ukrytego w nim
przekazu. Nikola ma obsesję na punkcie liczb 
oraz struktur ukrytych we wszelkiego rodzaju
zbiorach liczb. Pasjonuje się kabałą, szyframi 
i regularnościami znajdowanymi w przyrodzie, 
takimi jak występowanie liczb pierwszych w 
geometrii roślin.

Nikola prowadził własne śledztwo w sprawie 
działań i planów Revika i korespondował z
profesorem, przedstawiając swoje podejrzenia. 
Zapis nagrań video, w których Nikola tłumaczy
swoje odkrycia, gracze znajdą w „chmurze”, 
gdzie prof. Skowroński archiwizował swoje
materiały.

Po rozwiązaniu poniższej sekwencji rebusów 
gracze uzyskują dostęp do laptopa lub
archiwum, w którym Nikola zapisał wyniki 
swoich poszukiwań.

Ostatnie dostępne nagranie kończy się, gdy 
słychać odgłosy wybijanych okien. Nikola 
odwraca się przestraszony, przewraca kamerę 
i rozłącza się. 
Kamera na sekundę pokazuje papiery na 
biurku, wśród których leży rachunek z wi-
docznym logo i adresem strony 
www.ukrytaprzystan.eu , firmy oferującej 
usługi typu skrzynka SMS, oraz wyraźnie wi-
docznym kodem kreskowym.
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Strona www.ukrytaprzystan.eu jest serwisem prowadzonym przez 
niezidentyfikowaną grupę szalonych anarchistów.
Są na niej trzy zakładki: Login, Załóż konto oraz O nas. Szata graficzna 
to baner ze zdjęciem przedstawiającym zachód słońca nad przystanią jach-
tową w tropikach.

Po wejściu w zakładkę Login gracz proszony jest o podanie kodu dostępu 
do skrzynki SMS.
Aby otrzymać kod, gracz musi zatrzymać 
ostatni, przerwany film Nikoli, zrobić 
zrzut ekranu oraz wyciąć i obrócić kod 
kreskowy. Następnie użyć uzyskany 
obraz kodu kreskowego w jednym z dar-
mowych serwisów odczytujących kody 
kreskowe.

Po wprowadzeniu kodu gracz uzyska 
dostęp do skrzynki, w której znajdują się 
SMS-y wysyłane przez Nikolę.
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Zakładka O nas zawiera 
„easter egg” w postaci zdję-
cia twórców gry w przebra- 
niach marynarzy z Baltony 
z doklejonymi wąsami 
i fajkami. Ilustracja opisana 
jest następująco:

Zdradzasz żonę lub małżonka?
Szykujesz niespodziankę znajomym?
Ukrywasz się przed wielką, sekretną organizacją?
Ukryta Przystań to idealne miejsce dla Ciebie.
Zapewniamy kompleksową obsługę Twojej prywatnej skrzynki SMS. 
Dzięki nam Twoje SMS-y będą zabezpieczone przed wścibskim wzrokiem osób 
niepowołanych. Dostęp do wiadomości będziesz miał(a) tylko Ty i wybrane 
przez Ciebie osoby. Na całym świecie, bez ograniczeń!*
* Wymagany dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego.

Zakładka Załóż konto zawiera standardowy formularz, taki jak przy 
zakładaniu skrzynki e-mail.
Dodatkowo widnieje tam informacja, że roczny abonament wynosi 
zylion dolarów wschodniokaraibskich a opłata przyjmowana jest jedynie 
w gotówce. Po wypełnieniu formularza i wciśnięciu guzika Załóż konto 
gracz otrzyma informację:

Dziękujemy. Twoje konto zostanie uruchomione po odnotowaniu wpłaty w 
gotówce.

Jednocześnie, zostaje odblokowana zagadka poboczna. Wyskakuje 
pop-up, na którym widzimy uśmiechniętego marynarza i agresywne napisy:
Wypłyń na szerokie wody! Weź ster w swoje ręce! Rozwiąż zagadkę i wygraj 
zylion dolarów wschodniokaraibskich!
Gdy gracz kliknie „Wchodzę” pojawia się następujące zadanie:

Załóżmy (zupełnie teoretycznie), że efektywność fuzji nuklearnej w bombie 
naszej konstrukcji wynosi 25%. Ile deuteru należy użyć, by uzyskać bombę 
wodorową o mocy 54 megaton?
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54 megatony = 2,25936e+17 dżuli.

W wyniku fuzji dwóch atomów deuteru o 
łącznej masie 4,028204 u powstaje jeden 
atom helu o masie 4,002602 u. Różnica mas 
0,025602 u zamieniana jest na energię. Różni-
ca masy stanowi:
0,025602 / 4,028204 = 0,6355686% masy deu-
teru. 

Ponieważ efektywność reakcji wynosi 25%, 
w rzeczywistości na energię zostanie zamie-
nione jedynie ćwierć tej masy, czyli zaledwie 
0,15889215% masy deuteru.
Przekształcamy E = mc2 na m = E/c2.

c = 3e+8, więc c2 = 9e+16,
podstawiając żądaną energię, otrzymujemy
m = 2,25936e+17 / 9e+16.

Skracamy i zostaje nam
m = (22,5936 / 9), czyli m = 2,5104 kg. 
Tyle deuteru musi zostać zamienione na 
energię. Ponieważ jedynie 0,15889215% masy 
deuteru podlega zamianie w energię więc po- 
trzebujemy odpowiednio więcej deuteru:
2,5104 x 0,0015889215 = 1579 kg.

Za poprawną uznajemy odpowiedź od 1500 kg 
do 1700 kg.
Kiedy gracz udzieli poprawnej odpowiedzi, 
zamiast nagrody zyliona dolarów zobaczy jedy-
nie pop-up ze zdjęciem uśmiechniętego mary-
narza, puszczającego oko i w komiksowym 
dymku mówiącego „Dzięki”.

Gracz może jedynie wrócić na inne zakładki 
strony, jednak tło ulega subtelnej zmianie. Na
horyzoncie, obok zachodu słońca widać teraz 
grzyb atomowy.
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Każdy SMS opatrzony jest informacją o dacie 
i godzinie otrzymania ale nie ma numeru 
nadawcy.
Część SMS-ów znajduje się w skrzynce, gdy 
gracz się na nią zaloguje po raz pierwszy, 
natomiast dodatkowe wiadomości pojawiają 
się dopiero wtedy, gdy gracz przeczyta wszyst-
kie dostępne SMS-y w skrzynce. W ten sposób 
tworzymy iluzję, że wydarzenia w świecie gry 
dzieją się równolegle w czasie rzeczywistym. 
Początkowe SMS-y Nikola pisze do nieznanego 
adresata (jest nim prof. Skowroński).
Ponagla w nich swojego przyjaciela i prosi 
o pomoc.

SMS no.1
Hello my friend.
I think I found something interesting about Revik.
Will need some help.
Call me ASAP.

SMS no.2
I need you.
Call me.

SMS no.3
I go alone. May be in trouble.
Furrfu! Just call me!

Wszystkie późniejsze SMS-y są zaszyfrowane.
Kluczem do szyfru jest słowo „furrfu”. Po 
wrzuceniu do Googla gracz uzyska informację, 
że jest to slangowy zwrot „Sheesh” znaczący 
po polsku „Jezzu”, zaszyfrowany prostym szy-
frem ROT13. 
Szyfr ten polega na zastąpieniu każdej litery 
literą stojącą o 13 miejsc dalej w angielskim al-
fabecie. U zarania internetu, w latach 90., użyt-
kownicy Usenet stosowali ten szyfr, by ukrywać 
przekleństwa na forach, a „Sheesh” jako wyjąt-
kowo irytujące zostało, w kręgach ówczesnych 
hackerów, na stałe zastąpione przez „furrfu”.
Tekst kolejnych SMS-ów Nikoli można rozko-
dować za pomocą wielu stron tłumaczących 
szyfr ROT13, np. http://www.rot13.com/.

SMS no.4
Artur, Revik has hired some shady security con-
tractors. They are following me for many days 
now. I had to leave my flat and hide because I’m 
worried about myself. I managed to loose the tail 
for now but I’m afraid they will find my hideout 
sooner or later. I didn’t have time to tell you about 
all the things I found in the lab. In short it looks 
like this: There are few dozens of hibernation 
chambers connected to the neuronal mapping 
equipment for neurocognitive transferring and 
huge servers for AI modules hosting. It looks like 
Revik wants to transfer not only himself but also 
some group of “minions”. I have hacked their 
HR office database and found some documents 
about some kind of recruitment programme for 
young, extremely intelligent people. They are 
running genetic tests on them, based on our work 
on Drosophila melanogaster! It all makes a
coherent and grim picture. I can’t believe that 
Revik has found volunteers for that. They have to 
be forced or cheated into this!
 
SMS no.5
 Artur, have you analysed a scenario in which AI 
created as a result of our neuronal mapping pro-
tocol is connected to the global Internet network? 
My initial simulations suggest that the result 
would be an unstoppable, evolving 
computer virus with the intelligence and mental 
capacity surpassing human but million times 
faster. Giving the intellectual profiles of the Reviks 
“recruits”, we are looking at the army of disem-
bodied hackers with an access to the cumulated 
knowledge of the whole human civilization on the 
internet. If Revik finds a way to couple this group 
of the exceptional intellects and form a highly 
interconnected post-human cognitive system we 
will face a crisis of unprecedented proportions! 
The weird thing will be, that Reviks “victims” won’t 
even know about all that. If we can generalize our 
results from Drosophila, it is highly probable that 
they will suffer a severe Alice syndrome.
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SMS no.6
Artur it has begun! 
Revik is trying to eliminate us all! Tonight, 
an unmarked SUV pushed me from Sandnessund 
Bridge into the sea! I barely escaped alive. 
I’m now hiding at the Airport. We have to warn 
Alek Szczupliński! I’m afraid, he is next on the list. 
I thought that you may reach my hideout where 
I left some information for you. It’s too dangerous 
now. 
My place is probably surrounded by Reviks se-
curity contractors. Go to http://212.91.26.86/
nhouse/c1/ where you will find the access to the 
webcams I set up in my place. I hope they haven’t 
found them yet. 
You know me well, you will know where to look for 
a clue.
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Po otrzymaniu adresu od Nikoli gracz może wejść na stronę  
http://212.91.26.86/nhouse/c1/, gdzie uzyska dostęp do kamerek interne-
towych zamontowanych w opuszczonej kryjówce Nikoli. Na jednym 
z ekranów widać kartkę z rysunkiem podwójnej helisy DNA oraz zapisem 
sekwencji nukleotydów.

Gracze muszą skojarzyć, że aby 
odnaleźć adres skrytk,i muszą „dobrze 
znać” Nikolę, oraz fakt, że
fascynował się on poszukiwaniem 
ukrytych kodów w sekwencjach DNA.
Sekwencję należy rozkodować, odczy-
tując triplety DNA i odpowiadające im 
nazwy aminokwasów.

Każdy aminokwas ma swoje oznacze-
nie literowe, np. prolina oznaczana jest 
literą P.

Takie kodowanie pozwala na użycie 
wszystkich liter angielskiego alfabetu 
oprócz B, J, M, O, U, X oraz Z, które nie są użyte jako oznaczenia aminok-
wasów.

Zakodowana podpowiedź:

ARCHIVE IS AT THIS ADDRESS. FIND THE ANSWER 
THERE www.nikarch.net.
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Dalsze SMS-y Nikoli nie zawierają żadnej treści, lecz jest ich bardzo dużo. 
Wygląda to jak atak spamu.

Kluczem do zagadki jest spostrzeżenie, że przychodzą one w odstępach 5, 
10 lub 15 sekund. Jeżeli potraktujemy odcinki 5 sek. jako jako kropki, 
10 sek. jako kreski, a 15 sek. jako przerwy, otrzymamy przekaz zapisany 
alfabetem Morse’a. Po odkodowaniu gracz otrzyma informację:

REVIK GOT ME KEY 4EU3C17WYTXB

gdzie 4EU3C17WYTXB to szyfr otwierający archiwum www.nikarch.net.
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W archiwum Nikoli, otwartym po rozwiązaniu zagadki 24, znajduje się plik 
MendeleevKey.jpg, który wygląda następująco:

Jest to klucz do zagadki 17. MENDELEEV LOCK.

Gracz musi rozpoznać, że zwierzę na obrazku to Tapir. Liczby poniżej to 
liczby atomowe następujących pierwiastków:

43 – Technetium – Tc
13 – Aluminium – Al
61 – Promethium – Pm
77 – Iridium – Ir
88 – Radium – Ra.

Pierwsze litery pierwiastków układają się w nazwę zwierzęcia.

Na to, że jest to klucz do zagadki 17. wskazuje nazwa pliku. Do rozwiąza-
nia zagadki 29. potrzebne są nazwy 5 pierwiastków, służące jako input do 
zamka. 

Gracz może się domyślić, że liczby oznaczają liczby atomowe, lecz dzięki 
obrazkowi i słowu “Tapir” może się upewnić, że dobrze odczytał szyfr.
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26. NASIONA

W archiwum Nikoli www.nikarch.net, 
którego adres gracz uzyskał z zagadki 
23. a otworzył szyfrem po rozwiązaniu 
zagadki 24. między innymi znajduje się 
folder Ar~~tur$ F^vor#te B##ks 
a w nim plik N#$iona.jpg.

Widać, że plik jest uszkodzony. Jeże-
li otworzy się go za pomocą edytora 
tekstu Notepad, w kodzie źródłowym 
można odnaleźć miejsce uszkodze-
nia, w którym znajduje się trzykrotnie 
powtórzony KOD.

Po wpisaniu KODu memorybank zwraca infor-
mację, że dr Szczupliński przebywa w miejscu 
o współrzędnych 4D 00 F 21.

4D 00 F 21 to zapis w systemie szesnastkowym 
liczb 77 00 15 33. Są to współrzędne
geograficzne Polskiej Stacji Polarnej PAN na 
Spitsbergenie.
Po wpisaniu tych liczb w Google pierwszy wynik 
kieruje na stronę Stacji, gdzie na dole widnieje
mapka Spitsbergenu z zaznaczonym położe-
niem bazy, opisana właśnie takimi koordynata-
mi.
To potwierdza, że gracz znalazł się na dobrej 
stronie.
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27. ZNAK SZCZUPLIŃSKIEGO

W zakładce Wyprawy na stronie Polskiej 
Stacji Polarnej (http://hornsund.igf.edu.
pl/o-stacji/wyprawy/) umieszczane są 
zdjęcia kolejnych ekip zimowników. Na 
zdjęciu z lat 2014/15 doklejony został 
dodatkowy, fikcyjny uczony, dr Szczupliń-
ski. Jego imię wypisane jest obok zdjęcia, 
więc gracz będzie wiedział, że nie wypadł 
z gry.

Dr Szczupliński na zdjęciu wykonuje 
dziwny, tajemny gest dłonią, wskazując 
palcem na niebo.

We wskazanym miejscu umieszczony jest 
adres e-mail i KOD napisany czcionką w 
kolorze niezauważalnie różniącym się od 
tła. Żeby odczytać adres, trzeba ściągnąć 
zdjęcie i w programie graficznym
radykalnie podnieść kontrast.

Po wysłaniu e-maila na ten adres gracz otr-
zyma automatyczną odpowiedź:

Wiadomość wygenerowana automatycznie.
Witam.
Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to nie 
jest to w tej chwili możliwe. Przebywam na 
wyprawie terenowej i nie będzie ze mną kon-
taktu przez najbliższych kilka tygodni.
Odpowiem na Twoj e-mail, jak tylko wrócę do 
Bazy w Hornsundzie.
Z wyrazami szacunku
Dr Alek Szczupliński
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Zakład Badań Polarnych
Następnie z tego adresu e-mail będziemy wysyłać graczom kolejne wska-
zówki.
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28. SPIRALA ULAMA

Jeżeli gracz wpisze w konsolę memorybanku KOD otrzymany ze zdjęcia 
polarników otrzyma informację:

Alku, sprawy z Revikiem zaszły za daleko. Zaczynam się 
obawiać o swoje bezpieczeństwo, jak i wszystkich moich 
współpracowników, w tym oczywiście Twoje.
Może to dmuchanie na zimne, ale pomyślałem, że powin-
niśmy ustalić sobie jakiś kod ostrzegawczy. Coś, o czym 
nikt nie będzie wiedział, a jeśli moje najczarniejsze 
obawy się ziszczą, będziemy mogli się uprzedzić o grożą-
cym niebezpieczeństwie.
Proponuję, żeby hasłem był ciąg liczb pierwszych, które 
tworzą pięcioelementową przekątną na spirali Ulama. 
Zaczynamy oczywiście od najmniejszej liczby, która wcho-
dzi w skład takiego ciągu.
Co Ty na to?
Sprytnie. Czyli ta w lewo, w dół?

Spiralę Ulama tworzą rozłożone 
spiralnie na kwadratowej siatce 
kolejne liczby naturalne.

Niewyjaśniony do dziś pozosta-
je fakt, że liczby pierwsze mają 
tendencję do układania się w 
przekątne na takiej siatce.

Przekątna o której mówi prof. 
Skowroński to 5 19 41 71 109.

Gracz musi wysłać ten numer 
e-mailem do Szczuplińskiego, 
żeby nawiązać kontakt. Wykry-
wamy ciąg cyfr w treści e-maila, 
nie biorąc pod uwagę dodatko-
wej treści, ani spacji pomiędzy 
cyframi.

101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

102 65 64 63 62 61 60 59 58 57 90

103 66 37 36 35 34 33 32 31 56 89

104 67 38 17 16 15 14 13 30 55 88

105 68 39 18 5 4 3 12 29 54 87

106 69 40 19 6 1 2 11 28 53 86

107 70 41 20 7 8 9 10 27 52 85

108 71 42 21 22 23 24 25 26 51 84

109 72 43 44 45 46 47 48 49 50 83

110 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
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29. NADAJNIK

W odpowiedzi na e-maila z kodem gracz otrzy-
ma odpowiedź:

Zrozumiałem ostrzeżenie.
Jeśli ktokolwiek słucha tej wiadomości, błagam 
niech skontaktuje się z Sekcją 9. Z Arturem opra-
cowaliśmy plan na tę ostateczność. Oni będą 
wiedzieć, co robić.
Ja jestem unieruchomiony. Silne pole elektromag-
netyczne zagłusza mój odbiornik GPS. I tak odbiór 
był bardzo słaby, ale teraz po prostu nie działa. 
Robiłem radionamiary i źródło interferencji znaj-
duje się gdzieś na północy.
Hasło to IZOTERMA PERMAFROSTU.
Proszę, przekaż ten kod Sekcji 9. To nasza jedyna 
nadzieja.

Po wpisaniu IZOTERMA PERMAFROSTU w 
memorybanku wyświetli się opis planu Sekcji 9 
na pokonanie Revika:

Rdzeń awaryjny inteligentnego reagowania ELIS-a 
II aktywowany. 
...
Odblokowano scenariusz obronno-zaczepny 
Sekcji 9, kryptonim Astro-Infekcja.
...
Agent Czarna Bernikla aktywowany. 
… 
Dron transportowy aktywowany. Spodziewany 
czas osiągnięcia koordynatów 
78°58’34’’N 13°42’1’’E to T+7200 sek.
… 
Przystępuję do opisu procedury. 
… 
Revik Industries koordynuje działanie swojego 
systemu informatycznego w odległych stacjach 
badawczych za kołem podbiegunowym. W tym 
celu wykorzystuje sowieckiego satelitę szpie-
gowskiego Kosmos-2217.  
Łączność z satelitą utrzymuje dzięki antenie ra-
dioteleskopu znajdującego się w Very Long Base 
Interferometry (VLBI) Station w Ny-Alesund. 
W wyniku eskalacji działań Revik Industries za-
grażających działalności Sekcji 9 oraz bezpie-

czeństwu jej członków zmuszeni jesteśmy podjąć 
działania ofensywne. 

Automatyczny dron transportowy dostarczy trans-
miter na ustalone w instrukcjach współrzędne 
geograficzne. Mobilny agent naziemny przechwy-
ci transmiter i przetransportuje go, a następnie 
podłączy do radioteleskopu VLBI w Ny-Alesund. 

Transmiter pozwoli na przejęcie kontroli nad 
teleskopem oraz nawiązanie łączności z satelitą 
Kosmos-2217. Po nawiązaniu łączności system 
ELISa II Sekcji 9 wprowadzi oprogramowanie 
inwazyjne FACTOR9 do systemu informatycznego 
Revik Industries. 

UWAGA: 
Revik Industries posiada zaawansowane opro-
gramowanie antywirusowe i naprawcze.
Jeżeli w ciagu 6 godzin od wprowadzenia opro-
gramowania FACTOR9 Sekcji 9 nie uda się zde-
zaktywować satelity Kosmos-2217, atak infor-
matyczny okaże się nieskuteczny.
W tym celu przygotowano baterię rakiet sondu-
jących, wyposażonych w głowice EMP. Rakiety 
zostaną odpalone ze SvalRak – Sounding Rocket 
Launch Facility, będącego pod kontrolą Andøya 
Rocket Range.

Jedynie poprawne wgranie wirusa oraz zniszcze-
nie satelity zapewni skuteczność ofensywy Sekcji 
9.
... 
Dodatkowe materiały udostępnione zostaną na 
dalszych etapach operacji. 
… 
Zrzut transmitera nastąpi na współrzędnych:
78°58’34’’N 13°42’1’’E za 7200 sek.
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29. NADAJNIK

W tym momencie gracz otrzyma kolejny 
e-maila od dr. Szczuplińskiego:

sygnal bardzo slaby
GPS nie dziala
moja ostatnia pozycja to 79deg8min2sec N : 
12deg49min28sec E
podaj azymut i odleglosc do zrzutu nadajnika
XXXdeg YY,Ykm
straszna zamiec 

Gracz musi wyznaczyć azymut oraz odległość 
z pozycji dr. Szczuplińskiego do pozycji, 
w której zostanie zrzucony transmiter. 

Należy skorzystać z mapy, np. Google Earth, 
na której można wyznaczyć linię łączącą dwa 
punkty.
Prawidłowa odpowiedź to: 131deg 25,6 km,
i e-mail o takiej treści należy wysłać. Oceniamy 
dokładność podanych wartości.

Po upływie ponad dwóch godzin po podaniu 
azymutu i odległości gracz otrzymuje emaila 
od dr. Szczuplińskiego:

Mam transmiter. Teraz jakie odległość i azymut 
do anteny w Ny-Alesund?

Gracz musi odnaleźć na mapie położenie ra-
dioteleskopu i ponownie wyznaczyć azymut 
i odległość.

Współrzędne teleskopu to: 78°55’44’’N 
11°52’1’’E, co daje 261deg 39,5 km, i taką 
odpowiedź należy wysłać.
Po kolejnych dwóch godzinach gracz otrzymu-
je e-mail od Szczuplińskiego:

Sukces!
Transmiter podłączony. AS#e8500244a092d3fc-
2b126715c9ee3ez1.

Po wpisaniu KODU do memorybanku pojawia 
się następująca informacja:

Transmiter aktywowany.
Ustanawiam wirtualny Port Kontrolny A…
…
Przygotowuję niezbędną dokumentację…
…
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30. RAKIETA

Po wpisaniu KODU do terminala otrzymanego 
od dr. Szczuplińskiego pojawia się następująca 
informacja:

Transmiter aktywowany.

Ustanawiam wirtualny Port Kontrolny A.
…
Przygotowuję niezbędną dokumentację…
…
Port Kontrolny A umożliwia ustawienie czaszy 
teleskopu VLBI w Ny-Alesund i wycelowanie w 
satelitę. Połączenie może nastąpić jedynie w 
chwili, gdy satelita osiągnie apogeum orbity nad 
Syberią. Szczegółowa dokumentacja Portu Kon-
trolnego A dostępna na stronie Portu Kontrolnego 
A.

Satelita: Kosmos-2217 należący do systemu 
wczesnego ostrzegania OKO. 
Oficjalna data zakończenia misji: 6 listopada 
2010 r. Utrzymuje się na starej orbicie Molniya 
o inklinacji 66,8°. 
Okres orbitalny: 0,5 doby gwiazdowej. 
Ostatnie znane apogeum: wysokość = 38185 km 
n.p.m.
Długość geograficzna punktu podsatelitarnego = 
94°W.
Czas apogeum = 31 grudzień 2014 r. godz: 
14:06:27 GMT.
…
…
Ustanawiam wirtualny Port Kontrolny B.
… 
Przygotowuję niezbędną dokumentację... 
… 
Port Kontrolny B umożliwia zdalne odpalenie 
trzech rakiet sondujących z poligonu SvalRak. 
Sekcja 9 przygotowała rakiety wyposażone w gło-
wice z ładunkiem EMP (Electro Magnetic Pulse). 
Fala elektromagnetyczna jest osłabiana przez 
atmosferę ziemską oraz zjawiska fizyczne 
zachodzące w jonosferze, znane jako aurora bore-
alis. Ładunek powinien zostać odpalony dopiero 
wtedy, kiedy rakieta opuści atmosferę. 

Głowice są tak nastawione, że satelita zostanie 
zdezaktywowany tylko wtedy, gdy ładunek będzie 
odpalony na wysokości 375 km n.p.m. Rakieta 
powinna na tej wysokości zawisnąć w apogeum 
swojej trajektorii, a detonacja musi mieć miejsce 
dokładnie 4 godziny po tym, gdy satelita osiągnie 
apogeum swojej orbity nad Syberią, po załadowa-
niu oprogramowania FACTOR9.
… 
Porty kontrolne otwarty pod adresami: 

www.portkontrolnyA.pl
www.portkontrolnyB.pl.
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30. RAKIETA

Po zalogowaniu się za pomocą satelity do systemu Revika gracz musi zde-
zaktywować satelitę, aby uniemożliwić Revikowi odwrócenie zmian. 
W tym celu Sekcja 9 przygotowała 3 rakiety sondujące, wyposażone w 
głowice z ładunkiem EMP (Electro Magnetic Pulse). Fala elektromagnety-
czna jest niestety osłabiana przez atmosferę ziemską, więc ładunek musi 
zostać odpalony dopiero wtedy, kiedy rakieta opuści atmosferę. 
Głowice są nastawione w taki sposób, że satelita zostanie zdezaktywowa-
ny tylko wtedy, gdy ładunek będzie odpalony na wysokości 375 km nad 
ziemią. Rakieta musi na tej wysokości zawisnąć w apogeum swojej trajek-
torii, a detonacja musi mieć miejsce w ściśle określonym momencie, gdy 
satelita będzie w odpowiedniej pozycji.

Wiedząc, że satelita krąży po orbicie Molniya, gracz będzie wiedział, że 
satelita znajdzie się w tym samym położeniu raz na dobę. Godzina, o której 
ładunek EMP ma zostać odpalony, jest podana z dokładnością do 1 sekun-
dy. 

Po zalogowaniu gracz otrzymuje dostęp do 
panelu kontrolnego wyrzutni na Svalbard 
Rocket Range. Panel jest stroną internetową, 
która wygląda następująco:

Gracz ma za zadanie dobrać parametry lotu tak, aby o zadanym czasie 
(data i godzina GMT) rakieta zawisła w apogeum swojej trajektorii na za-
danej wysokości 375 km. Do dyspozycji gracza są 3 rakiety, więc ma on 3 
szanse. Rozwiązanie zagadki będziemy punktować w zależności od
dokładności parametrów podanych przez gracza.

Zadanie to ma wiele możliwych rozwiązań. Rakieta może lecieć z większym 
przyspieszeniem przez krótszy czas lub z mniejszym przyspieszeniem, ale 
dłużej. Ważne, żeby osiągnęła apogeum na zadanej wysokości w odpowied-
nim momencie.
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30. RAKIETA

ROZWIĄZANIE PRZYBLIŻONE
Problem należy zanalizować jako złożenie 
dwóch etapów ruchu jednostajnie przyspieszo-
nego.
Pierwszy etap to start rakiety i jej ruch ze 
stałym przyspieszeniem a. Trwa on do
momentu wyłączenia silnika przez czas usta-
wiony przez gracza jako Time to Burnout (tb) 
w tym momencie rakieta osiągnie wysokość 
hb. Następnie silnik zostaje wyłączony i rakieta 
zaczyna zwalniać z przyspieszeniem ziemskim 
g, aż się zatrzyma, osiągnąwszy apogeum 
(wysokość h po czasie t), po czym zaczyna 
spadać na ziemię.
Oznaczamy:
t – czas od startu do apogeum
tb – czas od startu do zgaszenia silnika
ta – czas od zgaszenia silnika do apogeum
h – wysokość apogeum i odpalenia EMP
hb – wysokość zgaszenia silnika
ha – wysokość od zgaszenia silnika do apoge-
um
a – przyspieszenie rakiety od startu do zgasze-
nia silnika
g – przyspieszenie ziemskie 9,80665 m/s2

Vb – prędkość rakiety w momencie zgaszenia 
silnika.

Należy użyć następujących zależności:
(1) t = ta + tb
(2) h = ha + hb
(3) Vb = atb = gta
(4) hb = 1/2 x atb

2

(5) ha = Vb ta − 1/2 x gta
2

Po przekształceniach otrzymujemy zależności:
(6) h = atb

2 / 2 x (1 + a/g)
(7) t = tb (1 + a/g).

Przykładowo, wybierając a = 4g oraz wyma-
ganą wysokość apogeum h = 375 km, należy z 
równania (6) wyliczyć tb = 61,838 s. Następnie z 
(7), znając tb oraz a, wyliczyć t = 309,19 s 
i o tyle wcześniej w stosunku do momentu, gdy 
satelita znajdzie się w odpowiedniej pozycji, 
wystrzelić rakietę.

ROZWIĄZANIE DOKŁADNE
W rzeczywistości siła grawitacji g zmienia się 
wraz z wysokością i, aby otrzymać dokładny 
wynik, należy się posłużyć równaniami Newto-
na dla dwóch ciał oddziałujących grawitacyj-
nie.
Z obserwacji, że lot rakiety po wyłączeniu silni-
ka jest swobodnym spadaniem w polu gra-
witacyjnym, możemy wywnioskować, że 
zmiana energii potencjalnej pomiędzy wyłącze-
niem silnika i zatrzymaniem rakiety w apoge-
um będzie równa energii kinetycznej rakiety w 
momencie wyłączenia silnika:
(8) Epa − Epb = mVb / 2

Podstawiając wzory Newtona:
(9) GMm/re + hb − GMm/re + h = mVb

2/2

przekształcając mamy
(10) Vb = √2GM(1/re + hb − 1/re + h)

G = 6,67384e−11 stała grawitacji (m3kg-1s-2)
M = 5,97219e+24 masa Ziemi (kg)
re = 6371000 promień Ziemi (m)

Przykładowo, jeśli silnik rakiety wyłączy się na 
wysokości hb = 75 km, rakieta musi mieć w tym
momencie prędkość Vb = 2345,1 m/s, aby 
zawisła w apogeum h = 375 km nad ziemią.

Znając hb oraz Vb, możemy wyliczyć z (3) i (4) 

tb = 63,9 s oraz a = 36,7 m/s2 = 3,74g

Ewentualnie można wyjść ze wzoru na 
przyspieszenie spadającego ciała w radialnym 
polu grawitacyjnym, w zależności od wysoko-
ści n.p.m., którą oznaczmy x:

x = −GM/(re + x)2

po scałkowaniu otrzymujemy zależność pręd-
kości od wysokości x:

x =√2GM(h − x)/(re + x)(re + h)
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Podstawiając za x wybraną wysokość wyłącze-
nia silnika np. hb = 75 km, otrzymujemy pręd-
kość Vb= 2345,1 m/s.

Trudniej obliczyć jest czas, jaki zajmie rakiecie 
wyhamowanie od wyłączenia silnika do apo-
geum.
Zauważając, że jest to sytuacja odwrotna do 
swobodnego spadania ciała w polu grawitacy-
jnym można skorzystać ze wzoru na 
czas t, w którym ciało znajdzie się na wysokoś-
ci x, spadając z wysokości h:

t(x)=√h3/2MG(√ x/h (1 − x/h) + arccos√x/h )

Wzór można znaleźć np. na http://en.wikipedia.
org/wiki/Free_fall#Inversesquare_law_gravita-
tional_field.

Podstawiając wysokość apogeum h = 375 km 
n.p.m., oraz wysokość wyłączenia silnika 
x = 75 km n.p.m. otrzymujemy 
czas ta = 259,8 s, czyli tyle czasu będzie rakieta 
lecieć od wyłączenia silnika do zatrzymania. 
W sumie cały lot od startu do apogeum będzie 
trwał t = 323,7 s.
Podstawiając te wartości a i tb do uproszczone-
go rozwiązania, otrzymamy:

h = (36,7 x 63,92)/2 x (1 + 3,74) = 355154 m

t = 63,9 x (1 + 3,74) = 302,9 s.

Widać więc, że różnice w wynikach mogą 
osiągać około 10%. Pozwoli to nam ocenić, 
jak wiele szczegółów gracz wziął pod uwagę, 
budując model tego problemu i odpowiednio 
ocenić, w zależności do dokładności odpow-
iedzi.
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W finale gry gracz dowiaduje się, że Revik łączy się ze swoim systemem 
informatycznym poprzez starego sowieckiego satelitę szpiegowskiego 
Kosmos-2217 za pomocą anteny radioteleskopu w Ny-Alesund.
Gracz dostaje instrukcje od Sekcji 9: dr Szczupliński zaopatrzony został 
w specjalny kontroler, który podłączy do teleskopu, i dzięki niemu gracz 
będzie mógł przejąć kontrolę nad anteną. Zadaniem gracza będzie usta-
wienie czaszy teleskopu tak, aby celował w satelitę, gdy ten znajdzie się w
apogeum nad Syberią, oraz ustawienie czasu wysłania wirusa do systemu 
Revika w momencie, gdy satelita znajdzie się w apogeum nad Syberią.

Kontrolę nad teleskopem przejmuje się po zainstalowaniu specjalnej 
aplikacji, która otwiera jedynie tekstowe okno dialogowe w stylu Putty. 
Z załączonej dokumentacji gracz się dowiaduje, że anteną steruje się,  wy-
dając komendy: new-elevation oraz new-azimuth. Pierwsza ustawia 
wzniesienie anteny w zakresie od 0° do 90°, gdzie 90° oznacza pionowo 
w górę, a 0° poziomo. Druga – kierunek, w którym antena jest skierowana 
w zakresie od 0° do 360°, 0° – na północ, 90° – wschód, 180° – południe, 
270° – zachód. Dodatkowo trzeba ustawić time_of_Uplink, czyli czas, 
kiedy satelita znajdzie się w apogeum nad Syberią i nastąpi załadowanie 
wirusa do systemu Revika.

Informacje na temat satelity są następujące:
Satelita: Kosmos-2217 należący do systemu wczesnego ostrzegania OKO.
Oficjalna data zakończenia misji: 6 listopada 2010 r.
Utrzymuje się na starej orbicie Molniya o inklinacji 66.8°.
Okres orbitalny: 0,5 doby gwiazdowej.

Ostatnie znane apogeum:
wysokość = 38185 km n.p.m.
długość geograficzna punktu podsatelitarnego = 94°W
czas = 31 marca 2015 r. godz: 1406.

Gracz musi ustawić antenę i podać time_of_Uplink.
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Gracz musi się dowiedzieć, czym charakteryzuje się orbita Molniya. Jest to 
orbita geosynchroniczna, tzn. co dwa okresy orbitalne satelita znajdzie się 
nad tym samym punktem na Ziemi.
Widać, że punkty apogeum mają tę samą szerokość geograficzną, równą 
inklinacji, czyli w tym przypadku 66,8°N, i różnią się długością geograficzną 
o 180°. Wiedząc, że jedno z apogeów znajdowało się na współrzędnych 
N 66.80°, W 94.00° (nad Ameryką Północną), można wyliczyć, że apogeum 
nad Syberią będzie miało współrzędne:
N 66.80°, E 86.00° oraz wysokość 38185 km n.p.m.

Czas osiągnięcia apogeum nad Syberią należy wyliczyć, opierając się na 
informacji, że okres orbitalny satelity wynosi 0,5 doby gwiazdowej. Doba 
gwiazdowa wynosi 1436 min czyli 23 h 56 min.
Oznacza to, że satelita znajdzie się w apogeum nad syberią 11 h 58 min 
później niż nad Ameryką i będzie powracał w to położenie co 23 h 56 min, 
czyli każdego kolejnego dnia o 4 min wcześniej.
Czasy apogeum wyniosą więc:
01 kwietnia 2015 r. godz. 02:04
02 kwietnia 2015 r. godz. 02:00
03 kwietnia 2015 r. godz. 01:56
04 kwietnia 2015 r. godz. 01:52
...
Gracz musi ustawić jedną z tych dat jako time_of_Uplink.

Położenie radioteleskopu w Ny-Alesund można znaleźć na Google Maps 
i wynosi ono:
WGS84 78° 55′ 48.75″ N, 11° 51′ 41.65″ E, wysokość 8 m n.p.m.
lub inaczej:
N78.930209 E011.861568.

Aby wyznaczyć azymut oraz wzniesienie anteny, należy przeliczyć 
współrzędne geograficzne satelity oraz anteny do współrzędnych 
karteziańskich (ECEF – Earth-Centered, Earth-Fixed) – http://en.wikipedia.
org/wiki/ECEF ). Można to zrobić np. na stronie http://www.oc.nps.edu/
oc2902w/coord/llhxyz.htm.

Otrzymujemy współrzędne anteny:
X : 1202.366 km
Y : 252.536 km
Z : 6237.712 km

Współrzędne satelity w apogeum:
X’ : 1225.093 km
Y’ : 17519.641 km
Z’ : 40936.846 km

Następnie obliczamy wektor od anteny do satelity:
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dx = x’ − x = 22,727 km
dy = y’ − y = 17267,105 km
dz = z’ − z = 34699,134 km

Ostatecznie musimy skorzystać z zależności:
Cos(elevation) = (x*dx + y*dy + z*dz) / Sqrt((x^2+y^2+z^2)*(dx-
^2+dy^2+dz^2))

Cos(azimuth) = (-z*x*dx - z*y*dy + (x^2+y^2)*dz) / Sqrt((x^2+y^2)
(x^2+y^2+z^2)(dx^2+dy^2+dz^2))

Sin(azimuth) = (-y*dx + x*dy) / Sqrt((x^2+y^2)(dx^2+dy^2+dz^2))

oraz
tan(azimuth) = sin(azimuth)/cos(azimuth)

Czyli w naszym przypadku:
Cos(elevation) = (1202.366 * 22.727 + 252.536* 17267.105 + 
6237.712*34699.134 ) / Sqrt((1202.366 ^2+252.536^2+6237.712^2)*(22.727^2
+17267.105^2+34699.134 ^2)) = 0.8962076

elevation = 90° - acos(0.8962076) = 90° - 26.34° = 63.66°

Cos(azimuth) = (-6237.712*1202.366 * 22.727 - 6237.712*252.536* 
17267.105 + (1202.366^2+252.536^2)*34699.134) / Sqrt((1202.366 
^2+252.536^2)(1202.366^2+252.536^2+6237.712^2)(22.727^2+17267.105^2+3469
9.134^2)) = 0.0826020

Sin(azimuth) = (-252.536* 22.727 + 1202.366*17267.105) / 
Sqrt((1202.366^2+252.536^2)(22.727^2+17267.105^2+34699.134^2)) = 
0.4358771

tan(azimuth) = sin(azimuth)/cos(azimuth) = 0.4358771/0.0826020 = 
5.2768347

azimuth = atan(5.2768347) = 79.27°

Czyli rozwiązaniem będzie przykładowo:
new-elevation 63.66 deg
new-azimuth 79.27 deg
time_of_Uplink 01/04/2015 02:04:00
lub którykolwiek z kolejnych pasujących time_of_Uplink.
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W zależności od sukcesów w rozwiązaniu zagadki 30. i 31. gracz może 
osiągnąć cztery możliwe rezultaty:
 
31. OK i 30. OK oraz zestrzelenie satelity w ciągu 6 godzin od połączenia 
satelitarnego.
 
Gratulacje.
Udało Ci się przełamać zabezpieczenia Revik Industries Inc.
Oprogramowanie zaczepne FACTOR9 uzyskało dostęp do kodów bezpie-
czeństwa korporacji. Satelita Kosmos-2217 został zniszczony, co uniemożliwia 
usunięcie oprogramowania FACTOR9 z systemu.
Oto kod dostępu, który pozwoli ci uzyskać dostęp do strony znanej Ci z doku-
mentacji, którą uzyskałeś lub uzyskasz z bazy danych Revik Industries Inc. 
Database.
KOD
 
31. OK i 30. OK, ale zestrzelono satelitę zbyt późno.
 
Porażka.
Udało Ci się wgrać oprogramowanie zaczepne FACTOR9 do systemu Revik 
Industries Inc. oraz zniszczyć satelitę Kosmos-2217. Niestety systemy 
naprawcze zdążyły usunąć program FACTOR9, zanim zniszczyłeś satelitę. 
Należało zniszczyć satelitę nie później niż 6 godzin po wgraniu oprogramo-
wania.
Dalsze działania Sekcji 9 nie przyniosą rezultatów. Nigdy nie dowiemy się 
prawdy o planach Revik Industries Inc.
 
 
31. OK ale 30. FAIL (trzykrotnie hybione strzały rakiet).
 
Porażka.
Udało Ci się wgrać oprogramowanie zaczepne FACTOR9 do systemu Revik 
Industries Inc. Niestety nie udało Ci się zniszczyć satelity Kosmos-2217. 
Należało zniszczyć satelitę nie później niż 6 godzin po wgraniu oprogramo-
wania.
Dalsze działania Sekcji 9 nie przyniosą rezultatów. Nigdy nie dowiemy się 
prawdy o planach Revik Industries Inc.
 
 
31. FAIL ale 30. OK
 
Porażka.
Nie udało Ci się wgrać oprogramowania zaczepnego FACTOR9 do systemu 
Revik Industries Inc. Udało Ci się zniszczyć satelitę Kosmos-2217 co uniemoż-
liwia Sekcji9 podejmowanie kolejnych prób infekcji. Należało zniszczyć satelitę 
dopiero po wgraniu oprogramowania.
Dalsze działania Sekcji 9 nie przyniosą rezultatów. Nigdy nie dowiemy się 
prawdy o planach Revik Industries Inc.
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Dzięki kodowi uzyskanemu po poprawnym 
rozwiązaniu zagadki 30. i 31. gracz może się 
zalogować na stronie www.revikindustriesvault.
com.

Po zalogowaniu na stronie gracz widzi zdjęcia 
lub obraz z kamer przemysłowych pokazujących 
wejście do Global Seed Vault oraz wnętrze 
magazynu.

Na ostatnim zdjęciu widać sarkofagi wielkości 
trumien ułożone na półkach. Na sarkofagach 
widnieją tabliczki z imionami. Na jednym z nich 
gracz widzi swoje imię, które znamy, gdyż użył 
specyficznego kodu dostępu, wchodząc na 
stronę.

Tym samym gracz odkrywa szokującą prawdę. 
To on sam jest jednym z „przeniesionych” 
obiektów badań szalonego Revika i jego pod-
władnych! To nie prof. Skowroński po prze-
niesieniu do wirtualnego świata ma trudności 
z kontaktem ze  światem realnym. Wszystko 
co się graczowi przytrafiło: udział w programie 
rekrutacyjnym, tropienie śladów i rozwiązywanie 
zagadek, było jedynie produktem jego własnej, 
odizolowanej od świata wyobraźni. Czy gracz 
nadal tkwi w dziwnym śnie, opisywanym jako 
„efekt Alicji” w dokumentach na temat ekspery-
mentów?

Czy wszystkie błędy i dziwaczne zachowania 
stron internetowych nie były właśnie sygnałami 
ze świata żywych? Profesor nie wysyłał syg-
nałów z cyberprzestrzeni. Przeciwnie, próbował 
się właśnie do tego wirtualnego świata dostać. 
Wirtualnego świata, w którym nadal przebywa 
gracz. 
 
To już koniec przygody. Wysyłamy graczowi 
e-maila z gratulacjami i informacją o kolejnych 
etapach rekrutacji.


