Ta med mobilen UT OCH lös ett deckarfall!
Hjälp Moa och Måns i Hemliga
Klubben och lös Deckarfall i
Alingsås. Helt GRATIS!
Hemliga Klubbens Deckarapp är mycket mer än ett mobilspel. Barn och familjer får röra på sig ute och ta sig till olika
platser för att spana efter hemliga ledtrådar. Ledtrådarna dyker upp i appen och genom information om de misstänktas
bakgrund och vad de gjort, kan man lösa deckarfallen och
ju duktigare du är desto mer poäng och troféer får du. Allt
med hjälp av en smartphone eller läsplatta, Moa och Måns i
Hemliga Klubben hjälper er allt eftersom.

Det är spännande, roligt och klurigt

Appen bygger på bokserien om Hemliga klubben av
Susanne MacFie, men deckarfallen är nya och finns inte i
bokform, däremot är de misstänkta hämtade från böckerna.
Det går också att sitta still och lösa deckarfall, men man får
mer poäng om man löser fallen när man rör på sig utomhus.
Man kan både läsa och lyssna på texterna i appen.

Lös deckarfall inomhus. Ladda ner appen
Hemliga Klubben. Välj Deckarfall - Spela inomhus.
Välj svårghetsnivå och starta. Välj de markerade
platserna på kartan och samla ledtrådar. Lycka till!

Olika svårighetsnivåer

Det finns dessutom tre olika svårighetsnivåer. Så man kan
lösa samma deckarfall tillsammans med lika svårighetsnivå.

Flera språk

Appen finns också på svenska, norska, danska, finska och
engelska. Appen väljer per automatik det språk som mobilen
eller läsplattan är inställd på. (Default är engelska)

Platser och städer

Fler länder, städer och fler språk kommer att släppas löpande. Finns inte din ort med så mejla till info@memostories.se,
så ser vi till att ordna det.

Lös deckarfall utomhus. Ladda ner appen
Hemliga Klubben, välj Deckarfall - Spela utomhus Sverige - Alingsås. Där hittar du alla platserna man
kan börja spana på. Lycka till!

Deckarkalas

Via appen och på memostories.se går det dessutom att
boka deckarkalas och lösa deckarfall precis där du bor.

För skolor, föreningar och organisationer

Sedan kan man dessutom lösa deckarfall i skolan eller på
andra ställen tillsammans med sina kompisar. Boka och lös
deckarfall som ligger i närområdet eller till platsen dit ni skall
åka. Det avgör fantasin och den som bokar.
På memostories.se kan du läsa mer.

Ladda ner appen
via qr-koden ovan
eller sök efter
”Hemliga klubben”
direkt i App Store
eller Google Play.

