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Bogen er en rigtig skattejagt, med ledetråde til 12 skatte, der er begravet i 12 byer i Amerika.
Byran Preiss, har i al hemmelighed, begravet 12 plexiglas kasser, med 12 nøgler, ned i jorden, på 12
offelig tilgængeligt sted i USA.
Byran Preiss, nedfældede 12 vers og fik en kunstner til at male 12 malerier udgav disse i tilfældig
rækkefølge i bog ”The Secret”
Maleriet indeholder ledetråde til hvilken by, hvor skatten er begravet, og et af de 12 vers passer til
maleriet, og hvis man kan tyde hvad Byran Priss, har skrevet, vise verset vej til skattens placering.
I denne udgave, ligger de 12 billeder tilfældigt efter hinanden og de 12 vers ligeledes tilfældigt efter
hinanden, det vil sige af man har funden ud af hvilket by der hører til billedet, kan alle vers i
princippet passe til det enkelte billede
Til dato 2021, altså næsten 40 år efter de 12 skatte er blevet begravet, er der kun funder 3, nøgler,
den seneste i Boston, som også er maleriet til forsiden af bogen. Kunstneren har oveni købet skrevet
”BOSTON” midt på bogens forsiden som ingen havde set, kunstneren der havde malet billedet,
fortalte dette for rullende kameraer.
Til hver at de 12 nøgler, findes der en juvel som overdrages til
den der finder nøglen der passer til stenen.
I denne Dinizuli udgave,
har vi gjort det nemt for jer.
Her har vi parret billedet med teksten.
Billedet –
giver jer en startposition
Teksten, under billedet Bekræfter jeres valg af startposition
Og sender jer videre derfra.
Giver jer nye ledetråde til hvor skatten er begravet
Håber det har gjort det lidt nemmere for jer.
Det har taget lang tid at designe denne opgave,
så vi håber i har haft det sjovt med at løse den.
På de næste side kan i se løsningen på denne
Dinizuli version.
TAK FORDI I HVADE LYST TIL AT LEGE MED.

Team Dinizuli

https://spectrumlocalnews.com/tx/san-antonio/news/2019/10/30/-secret--treasure-unearthed-in-boston#

Byron Preiss
(April 11, 1953 – July 9, 2005) Udgav i sammen Ted Mann Bogen ”The Secret” i 1982
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Opgave 1

Aalborgtårnet

Årstal Skulptur
”Noahs Ark” er
opføres i
Mølleparken

Rotunden

Limfjorden
Cimbrertyren

Budolfi Kirke

Seværdigheder

Rolf Roda Reilinger

Utzon Center

Når intet andet virker, kan Ted Mann hjælpe dig videre.
Når du har fundet det du søger, er der meget mere at gøre.

Ted Mann har skrevet ”The Secret” en bog om 12 skatte, gemt i USA.
Billedet giver byen og et rim fortæller hvor skatte er placeret.

Græs & Træer, står skulder mod skulder, nyklippet og stolt.
Vinden suser over stok og sten, men i dag uden vinger.
Mammutblade kigger frem fra sit vinterdække
Bronzeblad trives i både sol og skygge
Urtehaven´s betontrær, står stærkt og stille
Dyr hvid som sne, større end en okse, lever i umiddelbar nærhed
Toner brøler til tider højt og rungende, natten lang.
2 benede dyr klatrer højt i træ.
Båd uden vand står stolt, og venter på dyrenes kommen
Under "BOGEN" er min "skat" placeret.
Men Husk, ingen fysisk ting er placeret her.

En Park - Uden en Mølle
https://www.visitaalborg.dk/ beskriver mølleparken
Bronzeblad, pragtrabarber, parasolblade og mammutblade er bare nogen
af de voksne plantearter der nyder godt af den gode fugtige jord og trives i
skyggen fra de store træer.
Urtehaven
Zoo ligger lige ved siden af parken, her findes bla. Isbjørne, Løver og aber
Båd uden vand – Noa Ark
Og bogen er den ene bølge der ligner en Bog

Noa Ark - Mølleparken

Korrekt svar:
Billede: Ålborg
Mølleparken
Noa Ark
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Parforcejagtlandskabet
Store Dyrehave - Hillerød
Når intet andet virker, kan Ted Mann hjælpe dig videre.
Når du har fundet det du søger, er der meget mere at gøre.

Frederiksborg Slotshave
Ted Mann har skrevet ”The Secret” en bog om 12 skatte, gemt i USA.
Billedet giver byen og et rim fortæller hvor skatte er placeret.

Her er simpelt, naturligt og fuld af overraskelser, Men intet er tilfældigt, eller overladt til fantasien.
Her lever Kaper og karusse omkring hele dette område, og her findes en Stenhøj, en Bautasten og en grotte.
Her er alle danske træer er repræsenteret, Bøg, Eg, Lind, Elm, osv. et rent "Træernes Noas Ark"
Frederik II, gav området som tjenestejord til en præst i 1570erne, og i 1600-tallet, blev jorden hovedsagelig brugt som
Vang til græsning af de Grå heste, som var brændemærket med en "Kongekrone over granatæble"
Frederik VII's lod i 1850 et hus opfører her, i dag står syd gavlen stadig tilbage.
Min ”Skat” ligger begravet under en sten mærket "1850"
Men Husk, ingen fysisk ting er placeret her.
Kaper og karusse er ferskvands Fisk – DVS. det er en Ø i et ferskvands sø i Hillerød
De går heste gik ved Præstevang som var en del af Store Dyrehave.
Hør den interessante historie om Fantasiens Ø, med endnu flere detaljer på audioguiden, tlf. +(45)99400515.
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlaeg-din-tur/fantasiens-oe-gdk620564

Brændemærke

Hus på Fantasiens ø
år 1905

Korrekt svar:
Billede: Hillerød
Fantasiens ø
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Vordingborg set med Google Earth

Når intet andet virker, kan Ted Mann hjælpe dig videre.
Når du har fundet det du søger, er der meget mere at gøre.
Erik´s far, skuer over landskabet
Toppen, den skræpper, og se i den rigtige retning, mod "Worthyng.
Min "Skat" er begravet under den store sten, mod sydøst
Men Husk, ingen fysisk ting er placeret her.

Statue af Kong
Valdemar Sejr

Guldgåsen, vender
næbet mod Syd

"Worthyng", ligger Syd for gåsetårnet,
og antagelig betyder "Stedet med
vagtposten".

Korrekt svar:
Billede: Vordingborg
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Helsingør indre by set med Google Earth

Holger Danske

Marienlyst Slot

Kong Erik af Pommerns Mindebrønd på Torvet Helsingør
Når intet andet virker, kan Ted Mann hjælpe dig videre.
Når du har fundet det du søger, er der meget mere at gøre.
I år 1231, nævnes stedet, for første gang.
Porten til Skandinavien, dette er.
Det er her, han under jorden, venter.
Kong Christian 4´s far, sit lysthus, bygger her.
”At være eller ikke være, det er spørgsmålet.”

– Helsingør https://da.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r
– Helsingør https://da.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r
- Holger Danske – (Helsingør (Kronborg Slot, Genopført af Kong Christian 4))
- Marienlyst Slot opført af kong Frederik 2.
-Hamlet, Prins af Danmark
-”To be, or not to be: that is the question”

Min "Skat" for foden af løven´s forben,
Der hvor ”han” evigt hviler.
Men Husk, ingen fysisk ting er placeret her.
Marienlyst Slot

Samme sten
Set fra begge sider

Korrekt svar:
Billede: Helsingør
Marienlyst slot
Prins Hamlet´s Grav

- Prins Hamlets gravsten. Står i Kongens have, lige bag Marienlyst Slot
Den ene side har en ”Enhjørning” – en ”Løve”, på den anden.
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Kamelhovederne
og Løvehovederne
Bornholm

Østerlars Rundkirke Bornholm
Bornholm

Østerlars Kirke er sognekirke i Østerlarsker
Sogn i Bornholms Regionskommune.
Kirken er den største af Bornholms i alt
fire rundkirker.

Hammerfyr – Bornholm
Helleristninger
Madsebakke ,
Mindestenen ved Store Fyr
Bornholm
http://www.367ture.dk/
Når intet andet virker, kan Ted Mann hjælpe dig videre.
Når du har fundet det du søger, er der meget mere at gøre.
Dette bygningsværk findes overalt i verden,
der er 7 i hele Danmark,
men kun 4 her.
Den ene er større og ældre end alle de andre.
Her venter skibakke med skilift, på vinter.
Vand løber langs med Thors ryg.
Hvor lys og mørke mødes, men kun om dagen,
en ”brusen” kan høres meget tydeligt her.
I ”monsteres” mund er min ”skat” begravet

Kobbeå Jernbane viadugt

Korrekt svar:
Billede: Bornholm
Østerlars
Kobbeå vandfald

