
“Вавилонська вежа”



Ідея:

Вавилонська вежа - це такий собі епітет, яким 

нагороджують масштабний, але ще незавершений проект.

Сюжет будівництва вежі схожий з поставленим завданням 

гри: якщо немає згоди в будівельників, не вийде завершити 

проект і досягти мети. Але в нашому випадку, при 

належному вмінні і великому бажанні вийде закінчити 

спільну справу.



Тематика квеста:

У гру вплітається сюжет, при 

якому команди, що почали гру у 

дусі суперництва, ближче до 

кінця усвідомлюють, що для 

завершення необхідно об'єднати 

зусилля.



Механіка квеста:

Кожна окрема локація - 

"цеглинка" в загальний проект 

вежі. Основні етапи - це певні 
місця приміщення або 

території, оформлені 
особливим чином, з агентами 

або частинами загальної 
картинки.



Опис:
Вся гра проходить в ігровій системі. Як мінімум у одного гравця 

команди є смартфон з доступом в інтернет (але бажано у всіх). Після 

кожного успішно пройденого завдання команда отримує кодове 

слово, вводить його в ігрову систему і отримує наступне завдання.

Гра лінійна, зі зміщеною послідовністю. 

Таким чином, всі команди пройдуть всі 
завдання, але в різний час.



Загальна мета:
У команд є основа для збірки (А). 

Кількість стрижнів дорівнює кількості команд. За кожне виконане 

завдання команда отримує частину конструкції, які потрібно буде 

нанизати в фіналі на стрижень (В).

Якщо все зібрано правильно (С), в кінці ми повертаємо всю 

конструкцію, де буде видно логотип компанії, що грає, або тематичне 

зображення.
А В С



Приклад завдань:
ЗЛОМ

Команда отримує загадку з номером кімнати. У 

цій кімнаті стоїть комп'ютер з паролем на вхід. 

Агент контролює комп'ютер і дає ввідну 

інструкцію. Команда повинна виконати логічне 

завдання, щоб ввести отриманий код не в 

смартфон, а в вікно введення пароля. На 

робочому столі буде потрібний документ.



ТАЄМНА КІМНАТА

Перед входом до кімнати команду зустрічає агент. 

Один учасник з команди повинен провести 

контроль якості різних продуктів і відрізнити 

оригінальні від неоригінальних.

Реалізовано це наступним чином, потрібні 
літери кодового слова нанесені тільки на 

певних продуктах. Ситуація нестандартна тим, 

що один гравець команди знаходиться в 

повній темряві, а команда спостерігає за ним 

за допомогою камери нічного бачення.



Фінал

По завершенню квесту, команди-лідери 
першими усвідомлюють той момент, що 
досягти мети можливо тільки об'єднавшись 
- і почнуть підтягувати інші команди на свій 
рівень. Тільки на цьому рівні, об'єднавшись 
всі разом, команди зможуть завершити 
будівництво наміченого проекту.



“Вавилонська вежа”


