
Finále 
 
A: Co řekne Lara po sebrání jakéhokoliv předmětu v TR2? - Aha 
B: Co z Lary nikdy nebude (z rodinného pohledu)?  - Babička 
C: Jak se jmenuje Lařin bývalý přítel z komixů, který se s ní po celou dobu snažil usmířit a 
nakonec při akci s ní zemřel? Příjmením – Chase Carver 
Č: Kvůli postupu ve hře byla Lara nucena jeden tento dopravní prostředek obětovat - Člun 
D: Po zapálení kořenů vypadlo před Laru co? :) - Démonovo Srdce 
E: Které bankovky Lara sbírala? - Eura 
F: Příjmení Alistera - Fletcher 
G: Dárek pro Amelii od Richarda - Ghalali klíč 
H: Na kterém ostrově leží Tokio - Honšú 
CH: Kdo mlátil Laru baseballovou pálkou? - Chlápek 
I: Ve kterém státě se nachází místo, kde Lara v jedné lokaci soupeřila se třemi bossy. - Itálie 
J: Květina rostoucí v Kambodži - Jasmín 
K: Mytologické stvoření z Řecka - Kentauři 
L: Příjmení výtvarného ředitele z Crystal Dynamics - Lindstrom Eric 
M: Jméno nesmrtelné postavy z TR komiksu - Morgan la Fey (MlF) 
N: Mytologičtí nepřátelé v Thajsku - Nága 
O: Zabijí ho bodáky - Octopus 
P: Pomohl Laře tím, že ji dal kód k bytu - Pierre 
R: Zařízení, které Lara odpálila v Nevadě - Raketa 
Ř: Co je zapotřebí, abychom prošli hádankou - Řešení 
S: Sešla z tohoto světa za pomoci elektrické energie - Sophie  
Š: Jaká byla první past použita v TR - Šipky 
T: Která latinská hláška proběhla v TR prvním filmu, jejíž český překlad zní Čas běží? - 
Tempus fugit (TF) 
U: Stav Lary v AoD z pohledu policie - Uprchlík 
V: Lařini „spolupracovníci“ v Nevadě - Vězni 
W: Která místnost Laře chybí v jejím sídle v Cornwallu? - WC 
Z: Na Londýnských střechách je jedna životu nebezpečná věc a není to pád z výšky - Zvon 
Ž: Co uslyšíme, když Lara spadne do vody? - Žbluňk 


