LÖSNINGAR TILL

HT-2021

D*LOCK är en aktivitet, som pågår under Disciples LAN & Chillax. Skapare är Wenny
Sallbring, Simon Lerpard och Alfred Wrigfors. Övriga i Disciples LAN & Chillax Crew och
andra ledare har inte varit inblandade i arbetet med D*LOCK.

0:1 – REBUS

NORR – R + DISK + FILM + BIO = NORDISKFILMBIO = NORDISK FILM BIO

Svar:
Nordisk Film Bio

0:2 – OMVANDLING
7E5

Detta är ett hexadecimal tal. Konvertera hexadecimal (bas 16) till
decimal (bas 10), då får du svaret 2021. (Googla på t.ex. 0x7E5)

Ledtrådar:
- 0x7E5

Svar:
2021

0:3 – DEN SVAGA LÄNKEN
Välkommen till Disciples LAN & Chillax Kluringar, vi kan börja med och
ta reda på om du är den svaga länken eller den skarpaste kniven i
lådan. Ett tips är att bilda ett lag och samarbeta med flera personer,
det brukar hjälpa. Lycka till!

Majoriteten av texten länkar till Wikipedia:Random och är helt
irrelevant.
Det gömmer sig en annan länk i länken, markerad med röd färg. Den
länkar till låten Anchor av Hillsong, på Youtube. Översätt sedan
låttiteln till Svenska.

Ledtrådar:
- Wikipedia är ganska inkonsekvent...
- Finns det fler än en länk?
- Översätt låttiteln till svenska

Svar:
Ankare

0:4 – Oh, bother…
Homo sapiens
Oryctolagus cuniculus
Panthera tigris
Equus africanus asinus
Megascops asio
Sus scrofa domesticus
Macropus rufus
Loxodonta africana
Apis mellifera
Thomomys bottae

Människa
Kanin
Tiger
Åsna
Uggla
Gris
Känguru
Elefant
Honungsbi
Kindpåsråtta

Christopher Robin
Kanin
Tiger
Ior
Uggla
Nasse
Ru
Häffaklumpen
HONUNG!!!
Sorken

Ledtrådar:
- Dessa har en gemensam nämnare.
- Om du inte kommer på detta, är du nog rejält trött.
- Välkända karaktärer.
- Svaret är deras gemensamma vän.

Svar:
Nalle Puh

0:5 – TAURUS
7000076 (P)
6600302 (I)
6302523 (N)
8600939 (G)
6101943 (V)
8309615 (I)
6203321 (N)
6301728 (S)
1511034 (T)
Å
(Å)
6203168 (N)
6335871 (G)
Gå in på inet.se och sök upp varje artikelnummer. Ta första bokstaven i
artikelns namn (oftast blir det tillverkarens namn)

Ledtrådar:
- https://inet.se
- Första bokstaven

Svar:
Pingvinstång

0:6 – THE ENGLISH PASSWORD
Many Bothans died to bring back this information.

PERSONEN I VIDEON SKRIVER ORDET “COOPERATION”

Ledtrådar:
- Kolla på videon väldigt noga
- Svaret finns i videon
- Det krävs mycket samarbete

Svar:
Cooperation

1:1 – BÖRJAN? (Svensk översättning av Inception)
1. Tänk inte på elefanter
2. Hotellrum 528 ligger ovanför
hotellrum 491
3. Fisher
4. Extraktor, Point man, Arkitekt,
"Förfalskare", Kemist,
Arbetsgivare
5. Mal
6. Flygvärdinnan Miranda är
kusin med scen-instruktören
7. The Alternate State
8. Vi bygger ett hus på en klippa
9. Labyrint
10.Taxi 2305
11.Penroses trappa
12.Hans (sv) + Rum (de) =>
528491
13.Tåg 3502
14.Non, je ne regrette rien

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Översatt citat från filmen
Förklaras i filmen
Efternamnet på en karaktär i
filmen
Översatta roller av
lagmedlemmarna i filmen
En karaktär i filmen
Christopher Nolan regisserar
filmen och hans kusin (Miranda) är
med i filmen som flygvärdinna
Står på alla registreringsskyltar på
bilarna i drömmarna
Översatt citat från slutet av filmen,
från Cobbs barn
Arkitekten i filmen måste vara
duktigt på att skapa labyrinter
Numret på Taxibilen i drömmen
Är en direkt referens till filmens
innehåll
Rum på tyska (de) = Zimmer =>
Hans Zimmer => 528491 (vilket är
en låttitel av Hans Zimmer och
referens till filmen)
Numret på tåget i drömmen
En låttitel på en låt som används
vid flera tillfällen i filmen

Prenrose staircase är en referens i filmen

Ledtrådar:
- Mal är ett förnamn, Fisher är ett efternamn
- Ett annat ord för scen-instruktör är regissör
- Du söker efter en filmtitel
- “Don't think about elephants”
Svar:
Inception

1:2 – Vad vill vi flyga?

Det finns en raspberry pi med knappar och LED-lampor på. Leta upp den och
starta “blue mode” genom att först klicka på den blåa knappen (blå lampa tänds).
Sedan klicka i färg-sekvensen enligt bilden ovan. Låten “Jag vill bli pilot - Doris och
Knäckebröderna” börjar då spelas och där i sjunger de bland annat att han vill
flyga en concorde.

Ledtrådar:
- Du letar efter en vit dosa med knappar och lampor på.
- Navigera via de blåa och röda knapparna. Håll nere båda för att byta läge.
- Klicka på knapparna i rätt ordning enligt bilden (röd, blå, blå, blå, blå etc..)
- Vad sjunger han i låten att han vill vill flyga för något?
- Passagerarflygplan över ljud hastigheten, dock inte Tupolev Tu-144

Svar:
Concorde

1:3 – THE QUEEN’S GAMBIT
d4 d5, c4 dxc4, e4 Nc6, Be3 Nf6, Nc3 e5, d5 Ne7, Bxc4 Ng6, f3 Bd6, Qd2 Bd7, Nge2 a6, Bb3 b5, a4 OO, O-O Qe7, Rac1 Nh5, g3 h6, Bc2 Rab8, axb5 axb5, Ra1 Ra8, Bd3 Bb4, Rxa8 Rxa8, Qc2 Bc5, Nd1 Bd6,
Nf2 Nhf4, Rc1 Qg5, Kh1 Qh5, Ng1 Nxd3, Nxd3 f5, Nc5 Bc8, Rf1 Ne7, Qd3 fxe4, fxe4 Qg6, Kg2 Kh7, Nf3
Ng8, Nh4 Qg4, Nf5 Nf6, h3 Qg6, Ne6 Ra4, b3 Rxe4, Nxd6 Bxe6, dxe6 cxd6, e7 d5, Bc5 Qe8, Qf3 Qc6,
b4 Qe8, Qf5+ Kh8, Qxf6 gxf6, Rxf6 Qh5, Rf8+ Kg7, e8=Q Re2+, Kf1 Qxh3+, Kxe2 Qg2+, Rf2 Qe4+, Kd2
1-0

1.
2.
3.

Spela spelet enligt noteringen, och du kommer till den högra spelplanen.
Plocka ut bokstäverna från den vänstra spelplanen där alla schackpjäser står i värdesordning.
(Kung, Dam, Torn, Löpare, Bonde)
Börjar man med vit så får man “SCHACK MATT!” (med undantag av bönderna, de är i blandad
ordning)

Ledtrådar:
- Spela spelet enligt noteringen
- Värdet på pjäserna spelar en liten roll
- Harmon vs. Borgov -> https://lichess.org/zbNlJc0R
- Slutplaceringen är viktig!

Svar:
Schack matt!

1:4 – SOM EN SVENSK
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Kolla ner på tangentbordet, översätt till siffra, sedan till boksäver. Sök sedan på
t.ex. Google och du får troligtvis “Dunkirk” som första träff.

Ledtrådar:
- Kolla ner
- Varje grupp separeras med mellanslag
- Varje grupp blir ett nummer
- Varje nummer kan omvandlas till bokstäver

Svar:
Dunkirk

1:5 – DE SNURRAR RUNT
“Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt..”. Titeln indikerar att det handlar om bussar.

Hemlig länk: https://dlock.nu/secrets/pr1v4t3gps.php
(Visar massor av olika koordinater)
Enklast men långsammaste sättet att lösa denna på är att helt enkelt plotta ut en
stor mängd koodrdinater på kartan. Då visas rutten till Busslinje 34 i Malmö.
Det lite mer avancerade sättet, men betydligt snabbare (om man vet hur man gör) är att studera
källkoden och insé att varje gång du besöker sidan, så sparas den koordinaten som visas till din
dator. Du har alltså en lista på alla koordinater tillgängligt. Du kan hämta listan och formatera den så
att den passar till tjänster som GeoPlotter (https://mobisoftinfotech.com/tools/plot-multiplepoints-on-map/) eller liknande.
T.ex. följande JavaScript–kod kan köras på sidan. Och då får du fram en lista av alla koordinater du
sett på sidan.
console.log(Object.values(JSON.parse(localStorage.getItem("WW91IGRlc2VydmUgYSBsaXR0bGUga
GVscCwgaGVyZSdzIGFsbCBjb29yZGluYXRlcyB5b3UndmUgb3BlbmVkIHVwIGJlZm9yZS4="))).toString(
).replace(/\[/g,"\n").replace(/\]/g,’’))
•
•
•
•
•
•
•

Besök sidan MÅNGA gånger
Öppna utvecklarkonsolen
Skriv in Javascript kommandot ovan
Kopiera listan av koordinater
Klistra in i GeoPlotter
Tryck “Update map”
Sen har du resultatet à

Ledtrådar:
- Källkoden kan hjälpa dig att samla
- Det är en linje
- Ordet linje är en del av svaret
- Tänk på något grönt i Malmö

Svar:
Busslinje 34

1:6 – 3301
Det finns gömd text i denna bild. Den syns inte på bilden,
men om du använder ett verktyg för att analysera bildens
metadata så kan du hitta denna länk: https://dlan.nu/wpcontent/uploads/2020/02/3301-d_lock.png
Ett exempel på ett sådant verktyg är “String Extraction”
här: https://29a.ch/photo-forensics
På dlan.nu länken ovan så hittar du en annan bild, gör du
på samma sätt på den bilden så hittar du ordet “Apelsin”.

Apelsin

Ledtrådar:
- Cicada
- Ladda ner
- Bakom

Svar:
Apelsin

Refererar bland annat till Cicada 3301:
https://www.youtube.com/watch?v=I2O7blSSzpI

2:1 – A DNS MAGICIAN
http://dlock.nu -> A <- CNAME <- TXT
DNS är ungefär som internets telefonbok. Och hela denna uppgiften innbär att du
kan hantera/läsa den samt göra tillfälliga lokala modifieringar för att komma dit vi
vill. Mer info kring hur DNS fungerar beskrivs väldigt bra av Carl Emil Nikka i
ledtrådarna. Du kan t.ex. använda https://dnstoolbox.io/ för att slå upp värden.
Det finns olika typer av DNS-värden, A, CNAME och TXT är några av dem
dlock.nu = Ett domännamn
A = Berättar vilken IPv4 adress som skall användas
CNAME = Är ungefär som en genväg till en ett annat DNS namn
TXT = Är bara rent text, inget speciellt
1. Slå först upp TXT värdet på dlock.nu, då får du svaret: find-secret-ip.dlock.nu
2. Slå upp CNAME värdet på find-secret-ip.dlock.nu, då får du svaret:
dlock.at.dlan21ht.secret.ip.dlock.nu
3. Slå upp A värdet på dlock.at.dlan21ht.secret.ip.dlock.nu, då får du svaret:
98.128.248.131
Vi har nu kommit fram till en IP adress. Och om du försöker slå upp A värdet av
dlock.nu så ser du att det inte är samma IP. Men nästa del går ut på att tvinga en
lokal ändrinng av dlock.nu till att peka mot vår nya IP (98.128.248.131) istället och
sen navigera till http://dlock.nu i webbläsaren. Omskrivningen kan göras på manga
olika sätt, men ett enkelt sätt att göra detta är att använda https://skipdns.link. Mata
där i dlock.nu och vår nya IP. Sen fixar de resten, då borde du hamna på
TheMovieDatabase hemsida, närmare bestämt på filmen “The Prestige”.

Ledtrådar:
- Kloka ord från Karl Emil Nikka: https://youtu.be/XLG8axzLIHc
- DNS Tool Box: https://dnstoolbox.io/
- Sista steget: https://skipdns.link/
- Leta först upp det hemliga IP-numret via DNS Tool Box och skriv
sedan in värdena i sista steget!

Svar:
The Prestige

2:2 – RUBIK SQUARE

Du ska helt enkelt lösa denna Rubiks kub och hålla koll på alla tecken. (Det går även
att mappa “bitarna”, vilket i detta fallet är samma sak som att lösa den)
När den är löst, så plockar du ut bokstäverna/tecknen från den vänstra kuben i
ordningen som beskrivs i den högra kuben. Du bör då få en text-sträng som ser ut
såhär: B32:KNQXI33SEBAXEZLQN4QE64DFOJQSAUTPORQXG===
B32 syftar på att det är Base32, så om du avkodar base32 från resten av strängen så
får du: Sator Arepo Opera Rotas
Notera att alla dessa är palindrom som är en del av Sator Square, därav “Square”
istället för “kub” i titeln. Det ord som saknas är ”Tenet”.
S A T O R

Ledtrådar:

A
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S

- Håll koll på alla tecken
- Alla tecken måste vara i rätt ordning, följ siffer-kuben
- B32 kan läsas som Base32
- Ingen höjdare på kuben? 'oStar Square' kanske kan förvränga sig
istället?
- Svaret är en filmtitel och ett palindrom
Svar:
Tenet

2:3 – THE 1
04732116992625610410757582610568757521825780091089961003254532269910221060310944133109975603870275251048451009601056821550394302699181010903038181106366803751073678916485911865793410410963133044105778
39201090971886818352203870210628587037092799551010724220235348314037682109231065222421012108463101910050103806710557100310419905588338237333710247906106608251010100108859781292911101010108924931081068
22170377106410022610633578868109520864371106905159710691115101611034218092715889107455270797605345162874398810155860920333313861210103010101491010669741514946256088548610071883101079777510510253387397
30514910047812391001013918993181009983102102036854565862049710381041739810710107352610755577100810724145860732748997604025599636492070567973760951075045107301006602131705101001001837571091061810719764
64651822221125102817071109240927641959008931010310546794101027688210771531077037101394102257101010731835472762071275578106102641042218724910120108906149534099071677403292761033016503152510210646908761
62923636303104791107880230101101561030571775691482910106444561024845452267180105481045038247622620335102497265106168995268101062192201009104384092850104102860410648152101009590087661649110821417976991
25715277432195259563441783228952025103710448131663031327187135768310498327101023363652524558661099783101020460562880697599312102798184103642229908571101561032875841638021085471639651089307586110677175
56104532301224778661000420221054583124141076100561108836790102710610810997581891016176011083410105624108241000657510370621081016146685892648951079817192510357235721018118932101898308172911048888715191
03080787381842306301064612575496108349849495317579209552997696258905896226723869938101400788573451061104021317991099681066710078072247310050057810410472998003078023312468180510331322682410851003099201
16100881661330078810885637012862486100851710140698446589931053017442101042364746422197066073188876174359810948156106993660101701109601847099058091410710869954955100228282767915637366231010901036900157
82519904753231010403746524501653061100053916535108929053706231747764490405287099166403012346367410108694010753386896976210910097983681023551710293299702168010666710725811047494191034756399603296511510
38659063612074026445346337301042885991532331027316066927133096110709500855711095889536210065951020010776567810899775247710359896913445409531076112209311032544110210653277103410248077104646510909532953
31033809176917260950690180493949170210895260551689853945570021310234865577741010105866667109710443285435028224904106098939079915739547853798599102100284103535451087101031510238109445048101075789070103
21034322038045216289621017000015820136815438110096194001746376675286105445518462047961544658772601051041684176235932460319151100628131089103594173821803810284305549105108698290102314148510901711491284
27004641910151108316147619164321358270571028952477806547652296318108483102522649710226700704637802540010321892078068180343110251097264421919105379449857403010260145648267604493510410261377657909238672
97110461068163358448224109595399603102491036911081107053029701552180938477260781628961225076943761089001951816731789656156329110131277373677891016109521089768440045085686001042742029722541441054108510
75659145679991062877752375765699177834220719290310912690731718810155313101064104610655190285418702225523565691104169782246096066001065618521027870692311681981500717510103424752309394324642633589133906
65320393269100057841586310910346731318428047545178210210085041625260583428676103935173549292978533510300160404108410669721010102621031043101010200328152453416301185967107081276742103109868106093207277
63991084638939015134616557969230691328816663105730101329104795759143056106444591044428747279416110258876108611331993814423441779650210879417879389021097027814274534981054477572109413107100827111032839
10839107104034811228099331010455582160611037172608221010647106289696267658164447051221375230420106784987594710536740810612846151071103131035911206109579756107461107921029171108427415560142468574508961
06250161486006855899848109875449541204035480999691059822413548510888191010705161016910712337022438956689104519295661310409106105918957320291052210984280360810864008010477324127226680931049270969340848
10368774710717754705558937514106821091990326976746904110187109551964609210488407891588292121228482601101398498992585610602103391091262014103826624409446061033811078314305046327521007062801418100477134
10176305796395829915645784813235618493585490810403110710395876054104643714010051339623005672455310931022694100174304415128085823610108001910009695092837547039871031069826517531066562397903262533636751
01941107279805310101446422118201577339701041741095926877054101305937716788191098903101010642410809710955210105830390910510108101451010874107658521063291794156321719899010066800691041030181027106669947
53210957475731296422692775024809558948218056251095491010867070840107426550033961001587015100437244546813126810029737898536102982106041056100332618797321091838479039153251084109103844231310991111046101
08105577842163111010107963124922101476561087469167210327100101011034103777686612985837083278905443771069941710215405103188105233910462101460554541039915014410144105496310103371045104660316386279216838
02403104910103224010175122573800469108208138072827182864324855521379802181084846247310411136975010285109579610936526184774107199021104971049852585210782964312110771593156231028774287377010780761104106
51490060366921015310935042386710977555600250481071010456407977104503810998063215415741215561008068932080450730228571103990506101041818103628070409100102106220276728272355041950907789142873270871101021
72072019763891069905107963652212417532192810336710225910310101203107948061961092651097685437701700045063849109761191827718231004794105117966550101083942106914819511571027377116358216108510252206710812
08461876775011001366761051024101098706104263665555059920445082089861574691005271137420101036723733254342684735461051001547732268662531064613144973598576759410348038610786991099729647100897323846061327
71010053027591076082389075969797106969648476706657809271047461090623696923386615656859672102710416183257408810652079028441096194987353657350568321081332103776799266812101350061082101002553118103340360
41042510717942410335355402522629166208112807470659835616821139552255363910474974909065582734511275744591086410372056855811915110775909657004817810709980840810771886209370988157022956027713814572632867
93249627273002765870766361017811340043790775101039460105577586310425727964167414810010698901084612110559661010571017310618145361576728810744810270210357101013281057126005614841098437226100635646690469
15079163483792216451716107664261013391805706102825102101049321066672910320271284708007310110368868417630176716582103810024101540501610246922102756661034104228405103618487330879907526010496610610880152
55117384617012859135812518409819403359103830926559731012871010071005107106203560916031103534108117693210101894102111005525591010389810851778178109472010631009024137765233021691068101019130306038911083
18011010390110210910860838920910623033961040532842107810616210410376199663641076579441046106985132294460297810610784761936176307787108900286768433100771061010138828082105108910411071077710516319108314
03394263268710927661782923710508821343910496810047831027798778181030676410661510657535232359653108257363274710517102264671009214098810742333319284310677331618284203490137381981026756556100101056833965
50577283310101060823160410529819105874106302352374383653109861094902878193868085903517013836405212100150416268210107262342101754104382107458105680109749460662878100201421066593091516138359069140220200
31029474016046803906584710537828503677460371052102103683251012651080010041069580271569531036267850101101064082457276625703143627220501052950478432440210410152551951080869109285343100212010962263884102
92101001010102540500102279101010474352717489798724600800631301662010101064534855510657043721055105143005573847549163310119010107914849210728128104823105688689100346373542958171102729989094796981005267
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Det här är ett väldigt långt tal. Men om du tar varje siffra för sig och konverterar
till ett binärt tal (t.ex. 1 = 1, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 100 osv..)
Då får du ett ännu längre tal med massor av ettor och nollor. Räkna antalet 1:or
och där har du svaret (14603 st)

Ledtrådar:
- Det handlar inte om Taylor Swift, utan 1 siffra i taget.
- Det finns bara 10 sorters personer i världen, de som förstår och de
som inte gör det.
- Manuell räkning är nog möjlig, men ett hjälpmedel som excel, C#,
Javascript etc. är att föredra
- Hjälpmedel C# eller Spreadsheet
Svar:
14603

2:4 – "I CAN’T REMEMBER TO FORGET YOU" - SHELBY
Titeln är en referens till filmen Memento, vars story utspelar sig bakifrån. Den
hintar även om saker man kanske glömt bort, eller borde kanske glömt bort
(Tidigare års kluringar och svar i detta sammanhang)
Figure it out

Två

VT18-2.1

Framtiden färgas av historien

Hjärta

HT17-2.9

Fett

Glädje

VT19-2.1

Unite

Ice climbers

HT19-1.6

Wiki that

Nationalsången

HT18-2.3

Visar framtiden

Korset

HT19-2.6

Klura på den, du

Klocka

VT18-2.3

Budskap från ovan

Rymden

VT18-1.1

Cake time

Allahjärtansdag

VT18-1.10

Yum yum

Disciples

HT17-1.7

Call me, maybe

Eurovision Song Contest

HT17-2.7

Game play

Högtalare

VT19-1.10

Tuff-tuff-tåget

Tacos

HT19-1.7

Listan består av titlar från föregående D*LOCKS. Ta reda på vilket svar respektive
fråga hade, och plocka sedan ut första bokstaven från varje svar. Läs det baklänges
(nedifrån och upp) och lägg in passande mellanslag så får du ”The Dark Knight”

Ledtrådar:
- Du letar efter svar?
- Första bokstaven är värdefull
- Du söker efter en filmtitel
- Vår historia spelar jättestor roll i sammanhanget!
- Figure it out betyder samma sak som Tuff-tuff-tåget

Svar:
The Dark Knight

2:5 – MAIN THEME
$160,000,000 är bara början
$150,000,000 är som 1 SEK
$40,000,000 är en magisk summa
$205,000,000 är lite fyrkantig
$185,000,000 är glömsk
$165,000,000 är ett huvudtema

Inception (1.1 Början?)
Dunkirk (1.4 Som en svensk)
The Prestige (2.1 A DNS magician)
Tenet (2.2 Rubik Square)
The Dark Knight (2.4 I can’t remember…)
Interstellar (2.5 Main theme)

Denna kan vara lite klurig, den kan också vara jättenkel. Beror lite på vilken
infallsvinkel man har. Inser du direkt att alla filmer som nämnts är från Christopher
Nolan så är denna jätteenkel. Annars kan du ta den långa vägen också:
Varje rad kan översättas till en film, genom att säga vilken budget filmen hade samt
en ledtråd till vilken D*LOCK fråga filmtiteln refererades till. Och för att göra det lite
mer intressant så refererar även denna fråga till en film, Interstellar. Main theme är
nämligen känd låttitel av Hans Zimmer gjord för Interstellar. Googlar du på Main
theme så är det relativt hög sannolikhet att den låter dyker upp direkt.
Main theme betyder också huvudtemat för denna års D*LOCK. Vilket visade sig vara
en del filmer. Alla filmer som har refererats till hittills är producerade av Christopher
Nolans eller hans produktionsbolag, Syncopy Inc. (Inception, Dunkirk, The Prestige,
Tenet, (Memento), The Dark Knight, Interstellar)

Ledtrådar:
- Siffrorna (eng)
- 'Deja vù' och något nytt
- Du söker efter en person
- Siffrorna är en budget med koppling till tidigare frågor
- Main theme: https://youtu.be/UDVtMYqUAyw

Svar:
Christopher Nolan

2:6 – THE GRAND FINAL (BOOOOM!)
Välkommen till den stora finalen, hoppas att ögon och öron
fungerar. Självklart håller vi oss till huvudtemat och var inte
rädd att klyva början, den smäller inte så som slutet gör.
Lycka till med både biologin och fysiken, du lär behöva båda!
BÖRJAN -> (länk till en hybrid ljudfil, BÖRJAN.wav)
SLUTET -> (länk till en hybrid ljudfil, SLUTET.wav)

Ännu fler kopplingar:
Ludwig Göransson ska göra
musiken till Nolans nya film
Oppenheimer. Därav är
BÖRJAN.wav från honom.
BÖRJAN.wav skall dessutom
inverteras, därför passar
såklart även låttiteln
INVERSION in jättera! J
(Ursprunget är från Tenet, som
dessutom utspelar sig både
framlänges och baklänges)

Det här är den stora finalen på årets D*LOCK. Det finns referenser överallt! Båda .wav filerna är ”hybridfiler” och består
av en .wav fil och en .zip fil vardera. Alla .wav-filer går att spela upp med en ljudspelare (t.ex. VLC). Hybridfilerna kan
döpas om till .zip istället för .wav
Hybrid: BÖRJAN.wav

1. Ljud: BÖRJAN.wav (originalet av INVERSION – Ludwig Göransson)
ZIP: BÖRJAN.ZIP

Hybrid: SLUTET.wav

2. Ljud: INVERSION – Ludwig Göransson 2.wav (mix)

3. Ljud: SLUTET.wav (Rober Oppenheimer “beklagar” sig över atombomben, spelas upp baklänges)
ZIP: LOS ALAMOS.ZIP

4. Video: LOS ALAMOS.mp4 (Video om första atombomben)

Förklaringar av interna ledtrådar:
- BOOOOM! i titeln och “den smaller inte så som slutet gör” hintar om en stor smäll. Och att den går att uppleva i SLUTET.wav -> fil 4
(video).
- Ögon och öron fungerar = Hintar om att vi kommer hantera ljud, men även “synligt ljud” i form av spektrografi
- “Klyva början” = Att BÖRJAN.zip består av två viktiga delar. Ordet klyva används även för att hinta om kärnfusion
- Biologi = Katherine Oppenheimer, Fysik = J. Robert Oppenheimer, alla ledtrådar och hintar. pekar mot J. Robert Oppenheimer,
förutom den absolut sista delen av BÖRJAN. Endast för att ha med en ”joker” i svaret, Katherine.
- “Du lär behöva båda”, honom för att inse efternamnet och henne för att få slutgilltiga svaret
Såhär löser du uppgiften:
1. Kopiera BÖRJAN.wav till BÖRJAN.zip, packa upp .zip-filen med WinRAR
2. Lägg in båda .wav filerna (1 och 2) i ett Audacity projekt, invertera den ena (effects->invert) och spela upp båda baklänges
(effects->reverse), då får du intruktioner om förra frågans film (Interstellar) och vilket meddelande som skickades via
bokhyllan (STAY) (... - .- -.--)
3. Det finns en fysisk knapp på plats (har används i tidigare frågor), gå till den och klicka in morse-koden. (Rött läge)
4. Ett ljudklipp spelas upp från en högtalare, spela in det! Och öppna det med Audacity på datorn
5. Ändra klipp-vy till “Spectogram” och högerklicka på den vertikala linjalen och välj “Logaritmic”-skala.
6. Du bör då se ordet Katherine högst upp i skalan (fast ev. lite otydligare, beroende på hur bra mikrofon du hade)

7.
8.
9.

Så där har du början. Slutet är egentligen den lätta. Bara det att Christopher Nolans kommande film (juli 2023) handlar om
Oppenheimer, innebär att du borde börjat med att testa just det namnet direkt. Men om du fortfarande inte har koll på
Christopher Nolan, så finns åtminstone SLUTET.wav
Öppna SLUTET.wav i audacity och spela upp det baklänges (effects->reverse). Just det klippet är ett känt klipp, kopiera det han
säger och sök på Google. Du får garanterat fram J. Rober Oppenheimer
Om du fortfarande inte skulle vara säker på vad det handlar om, så finns även fil 4. (LOS ALAMOS.mp4). De snackar både om
den första atombomben och om J. Rober Oppenheimer. Den slutar för övrigt med en smäll! J

Ledtrådar:

- BÖRJAN refererar fortfarande till INCEPTION
- Audacity är ett extremt bra verktyg!
- Det kanske finns något zip-arkiv någonstans? WinRAR är att föredra i så fall
- Självklart söker du efter Oppenheimer, men vad händer i början?
- Baklänges, invertera, morse och spektrografen är något du lär ha nytta av

Svar:
Katherine Oppenheimer

