
 

	

RESET MANUAL - Het Medusa Rapport 
	

	Je hebt archiefstuk HLN.DJ (‘Het Medusa Rapport’) helemaal uitgeplozen. Je weet wat 
Abigail Boekanier heeft ontdekt, waarom ze de S.E.A. heeft verlaten en waar ze zich 
schuilhoudt. Jij kent alle geheimen, maar nu zijn je vrienden aan de beurt! 
  
LET OP: Bevat spoilers! Lees dit alleen als je alles hebt opgelost! 
 

WAT MOET WAAR? 

1. Verzamel de 5 plakbriefjes en plak ze op elkaar. 
 

2. Draai de gevoelige schijf in de floppydisk, zodat de transparante  
sticker niet meer zichtbaar is. Steek de floppy met de sticker naar beneden  
in het bijbehorende hoesje. Doe de uitdraai van het bestand #22391-JM.rqNx en de  
floppy samen in de bubbelenvelop.  

 
3. Plak het blauwe etiket weer op de bubbelenvelop. Gebruik zo nodig plakstift rond de 

randjes. Is het etiket gescheurd? Print dan de laatste 2 pagina’s van dit bestand 
dubbelzijdig uit. Let op dat je print zonder te schalen, dan past het precies.  

 
4. Bevestig de 5 stukken landkaart met behulp van de paperclip aan de brief van Charles 

Maggis, De grootste stukken kun je een slag vouwen, zodat het beter past. 
 

5. Verzamel de volgende documenten in de archiefmap: de plakbriefjes, de brief van Maggis 
(met stukken landkaart), de rode map met uitgescheurde pagina’s, de brief van Bie, de 
bubbelenvelop en de uitgescheurde boekpagina. 

 
6. Doe de foto in het lijstje en pak het lijstje in met het vloeipapier. Staat er een heel duidelijke  

vouw in het vloeipapier, die de puzzel deels verklapt? Verfrommel het papier  
dan zo veel als nodig. 

 
7. Doe nu alles in de blauwe doos: de hangmap, het 
fotolijstje, de laatste pagina van het transcript, het 
‘OVERZICHT DOCUMENTEN’ en de kleine Puzzelpost-flyer 
met de opdracht. 

 
8. Stop de brief van Helena in de groene envelop en doe de 

eerste pagina van het transcript erbij. Deze envelop kun je bovenop leggen, of 
apart houden. Zorg ervoor dat je vrienden deze brief eerst lezen.   

 






