
1. kolo 
 
1. Křestní jméno Kurtisova otce. - Konstantin 
2. Shiva je bůh z... - Hindiusmus 
3. Kolik typů nepřátel je možno zabít v demu TR:U? - 5 
4. Co drží Winston v rukou? - Podnos, konvičku a šálek 
5. Jméno Kurtisova dědy? - Gerhardt 
6. Ve kterém roce byla Lara s Von Croyem v Kambodži? - 1984 
7. Koho Lara nazvala opicí? - Larson v TR5 
8. Jaký tvar měly secrety v Anglii v TR:L? - Kříž 
9. Kolik lustrů v levelu Bartoli's Hideout v TR2 měnilo svou polohu? – 2 
10. Co má Lara na hrudi u obleku Sola v Anniversary místo nápisu Sola? – Znak Razielova 
klanu 
11. Jak se jmenuje známá amatérská animovaná série od tvůrce tombraidertrailerman? – 
Animated Croft 
12. Jak se jmenuje Lařin „parťák“ ve druhém TR filmu, kterého na konci zabila? – Terry 
Sheridan 
13. Proč Lara zničila tréninkového robota v prvním TR filmu, který pro ni sestrojil Bryce? – 
Měl za úkol ji zabít 
14. Jak se jmenuje značka aut, na které Lara dělala reklamu ve francouzštině? – Seat 
15. Na kterou reklamu jako jedinou jsou nepovedené záběry a kolik jich bylo? – Lucozade, 2 
16. Jak se říká jevu, kdy jsou všechny planety vyrovnané v jedné řadě? – Planetární 
konjunkce 
17. Jak se jmenovala písnička, která hrála v ukázkách TR: The Lost Artifact? – Behind Every 
Good Woman 
18. Jak se jmenuje parodie, ve které vystupuje lovec jídla s pivním pupkem? – Tum Raider 
19. Kdo nahrál soundtrack k TR:AoD? – Londýnský symfonický orchestr 
20. Vyjmenujte 3 známé série amaterských ševelů – TR: Legacy, Unfinished Business, Time 
Odyssey,  Revenge of Osiris, atd. 
21. Ve kterém díle mohl hráč poprvé použít zaměřovač? – TR4 
22. Kolik levelů včetně Lařina sídla a bonus levelu obsahuje TR3? – 21 
23. Co má Werner Von Croy na holi? – Šakalí hlava 
24. Proč se Lara nedostala se svým průvodcem v Anniversary až k bráně do jeskyní? – 
Prasknul žebřík 
25. Jak se jmenuje skladba ze soundtracku k TR:AoD, co měla něco do činění s řádem Světla? 
– The Dance of Lux Veritatis 
26. Co na vás posílal drak z TR4 ve městě mrtvých? – Sarančata 
27. Jmenujte 3 levely, jež byly přibaleny jako základní k TR editoru – Tutorial, The Tomb of 
Seth, Temple of Karnak, Coastal Ruins, Catacombs, Cleopatra’s Palaces, City of the Dead 
28. Co má Zip na rameni? – Tetování - čárový kód 
 


