RESET MANUAL - Het Wildeman Geheim
Je hebt het Wildeman Geheim helemaal uitgeplozen. Je weet wie Simon Boekanier heeft
vermoord, en hebt cruciale informatie over lot van Abigail doorgegeven aan haar zus. 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 speelkaarten en sorteer ze: van 1 naar R voor harten, ruiten,
klaveren en schoppen. Doe het elastiekje er omheen.
2. Trek het ijzerdraadje weer uit tot een onherkenbare vorm. Rijg het muntje er doorheen en
bind het dicht als een soort klein armbandje. Steek dit samen met de speelkaarten en het
luciferboekje in het kleine witte zakje.
3. Bevestig het kleine kladbriefje (om de signaalwoorden mee te vinden) weer aan de brief
gericht aan Philip Bie, met behulp van het hoekclipje. Heb je dit briefje beklad? Print dan
pagina 2 van dit bestand uit.
4. Heb je de brief van Simon aan Havik (21 december 1974) beklad? Print dan pagina 3 van dit
bestand uit.
5. Strijk het geldbiljet zo goed mogelijk recht – rol het zo nodig op in tegenstelde richting. Plak
het met kleine stukjes plakband vast op de brief van Simon aan Havik. Het biljet dekt de
hele tekst af die begint met ‘We moeten versleuteling gebruiken…’
6. Rol het fotorolletje op en stop het in het zwarte busje. Doe het papieren strookje weer in de
sleutelhanger en bevestig de sleutelhanger aan de sleutel. Stop sleutelhanger, viltje
en fotorolbusje samen in de papieren zak.
7. Maak een stapel van al de volgende onderdelen: het beschadigde
kaartje, de brief aan Bie, het papieren zakje, de brief aan Havik en de
papieren zak. Zorg dat de stapel niet groter is dan de doos. Doe de stapel
in de stoffen tas, en vouw deze dicht zodat hij in de doos past.
8. Plaats de stoffen tas in de doos en leg het groene kaartje van Abigail
er bovenop. Je pakket is hersteld!

