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Jesteś świadkiem morderstwa. Przed śmiercią dostojnik wręcza ci naszyjnik. Jesteś oskarżony o 
morderstwo i musisz uciekać. Tak zaczyna się twoja przygoda. 
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  RODZINNA WIOSKA 

• Porozmawiaj z uzdrowicielem, wypytaj go o wszystko.  

• Idź do domu - wejście pomalowane na czerwono.  

• Przed wejściem do domu, na ziemi leży łopatka – zabierz ją. 

 

 

 

• W środku z koszyka zabierz sakiewkę z ziarenkami kakaowca. To miejscowa waluta.  
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• Wyjdź z domu i skieruj się do domu uzdrowiciela (kolor niebieski). Porozmawiaj z nim.  

• Uzdrowiciel poprosi, aby mu podać mu kadzidło.  

• Podejdź do trzech posągów.  

• Pierwszy z lewej ma ukryty schowek na piersiach.  

 

 

 

• Otwórz go i wyjmij kadzidło. Podaj je uzdrowicielowi.  

• Porozmawiaj z nim kolejny raz. Opowie ci o dziwnej chorobie, rodzicach, poecie i da 

ostrzeżenie, aby nikomu nie ufać.  

• Wyjdź z domu, ale przed drzwiami natkniesz się na strażnika. No cóż, trzeba w te pędy 

uciekać.  

• Skręć w prawo - prosto - w lewo - w lewo - prosto do rzeki i wskocz na łódź. 

• Niestety, strażnicy już tu są, w jednym z kanałów widać nad brzegiem chatkę - miń ją. 

• Po chwili wróć, wyjdź na brzeg i wskocz do kolejnej łódki po drugiej stronie. 

• Udało się, jesteś wolny.  

• Kliknij na ikonę mapy i wybierz „Plac Kupców.” 
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 PLAC KUPCÓW  

• Jesteś na miejscu. Omiń dom z czerwoną bramą.  

• Na ulicy spotkasz handlarza drewnem. Porozmawiaj z nim.  

• Kup wiązkę drewna – potem się przyda.  

• Zdobędziesz informacje, gdzie znajduje się dom poety.  

• Wejdź do domu poety.  

• Poeta nie żyje, ale spotkasz kapłana. 

• Daj mu ziarenka kakaowca na pogrzeb.  

• Otrzymasz naszyjnik bardzo podobny do tego, który już masz.  

• Porozmawiaj z kapłanem. Dowiesz się, że zniknął służący, poety.  

• Miń kapłana. Obok maty leży zakrwawiony pergamin, zabierz go.  

 

 

 

• Odwróć się w prawo i skieruj do tylnego wyjścia.  

• W kącie ukrywa się służący, poety.  

• Porozmawiaj z nim na wszystkie tematy, zdobędziesz troszkę informacji.  

• Skieruj się do wyjścia.  

• Spójrz na matę - pod nią coś leży.  

• Zabierz klejnot. 
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• Wyjść niestety nie możesz, bo znów masz strażników na karku.  

• Wróć do służącego. Dowiesz się o tylnym wyjściu.  

• Poczekaj, aż przez kanał przepłynie barka i wtedy daj susa.  

• Idź w kierunku mostu, aż pojawi się ikona mapy. 

 PLAC RĘ  KODZIELNIKÓW 

 Spotykasz Chimali. Z jego słów wynika, że Turkus to kobieta lekkich obyczajów. 

  Idź prosto przy mostku, na końcu ulicy trafisz na Turkus.  

 Pokaż jej klejnot znaleziony pod matą poety. Porozmawiaj z nią.  

 Czeka cię spotkanie z Chacoatlem, ale nie w tej chwili, bo zbliża się noc.  

 Spotkanie trzeba przełożyć do jutra.  

 Rano udaj się do Chacoatla - dom przy świątyni po prawej, niedaleko studni.  

 Żeby móc stanąć przed obliczem Chacoatla, trzeba dać łapówkę, służącemu. 

 Pokaż: pergamin, naszyjnik, porozmawiaj na wszystkie możliwe tematy.  

 Żeby wyjaśnić zagadkę morderstw, trzeba stanąć przed obliczem Kobiety - Węża.  

 To natomiast może się odbyć tylko wtedy, gdy skończysz dla niego tarczę i osobiście ją 

zaniesiesz.  

 Trzeba zabrać się za pracę. Brakuje trochę farb: czerwonej, żółtej, jasno- i ciemnoniebieskiej. 

 Idź więc na targ, by zakupić potrzebne barwniki. 
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  TARG 

 • Przy wejściu, zaraz po lewej jest handlarka, od której kupisz farbę żółtą i jasnoniebieską. 

• Handlarz stojący pod daszkiem sprzeda ci farbę czerwoną i ciemnoniebieską.  

• Opuść targ i idź do domu poety. 

• Służący został oczyszczony z zarzutów.  

• Wróć do mieszkania Chacoatla i dokończ pracę nad tarczą.  

 

 

 

• Teraz twoja droga powinna prowadzić do Kobiety Węża. 

 

 

 PLAC PRZED PAŁACEM  

• Idź do przodu. Po prawej stoi żebrak. Porozmawiaj z nim, spróbuj mu dać dwa ziarna 

kakaowca. On jednak odmawia i daje ci bransoletę.  

• Odwróć się i podejdź do kanału. Przewoźnik zaproponuje ci usługę za dwa ziarnka 

kakaowca.  

• Wyraź zgodę, a trafisz na podwórze zamkowe. 

• Tam poborca podatkowy pomyli cię z pomocnikiem i każe ci wykonać zdanie.  

• Musisz różne dobra podzielić na trzy części. Pierwsza ma wynosić 442, dwie kolejne po 

221.  
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• Gdy się z tym uporasz, to jeden dzban zostanie dla ciebie, jako nadwyżka.  

• Skieruj się do pałacu. Dojdź do patio, zwróć uwagę na dwóch dostojników rozmawiających 

ze sobą. 

• W ogrodzie po lewej znajdziesz poetę, porozmawiaj z nim.  

• Przesuń się lekko w bok i podsłuchaj, o czym rozmawiają dostojnicy.  

• Skręć w prawo, pokaż strażnikowi tarczę i stań przed obliczem Kobiety Węża.  

• Przekaż treść podsłuchanej rozmowy.  

• Niestety, tutaj kapuś musi iść siedzieć. Zostaniesz uwięziony w klatce.  
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• Na dole w sianie po prawej znajdziesz nóż – zabierz go. Przetnij nim sznury klatki. 

• Idź w prawo - prosto - w prawo. Dojdziesz do klatki, gdzie są uwięzieni twoi rodzice. 

• Porozmawiaj z ojcem. Dowiesz się, że w naszym rodzinnym domu ukryty jest skarb. 

• Podejdź do wyjścia, po prawej stoi strażnik, po lewej w klatce jaguar. Trzeba zdenerwować 

kotka.  

• Strzel w jaguara. Strażnik odchodzi by sprawdzić, co się dzieje.  

 

 

 

• Możesz opuścić więzienie. Idź po schodach, potem w prawo.  

• Czeka na ciebie służący, Kobiety Węża, to on podrzucił do klatki nóż.  

• Otrzymasz od służącego magiczną grzechotkę, która pozwoli na spotkanie z Kobietą 

Wężem. 

• Idź do miejsca, gdzie pierwszy raz wchodziłeś na patio.  

• Znów podsłuchaj rozmowę dostojników.  

• Udaj się schodami prosto, potem w prawo, w lewo i jeszcze raz w lewo.  

• Dojdziesz do kotary. Za nią stoi strażnik. Okaż strażnikowi grzechotkę, a dostaniesz się 

przed oblicze „Kobiety Węża” 

• Porozmawiaj na wszystkie tematy, przyjmij zlecenie przeprowadzenia małego śledztwa, ale 

na własną odpowiedzialność.  

• Jeśli ci się uda, rodzice będą wolni, jeśli nie - zostaną złożeni w ofierze.  

• Wróć na plac rzemieślników. 
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 PLAC RĘKODZIELNIKÓW  

 

 Musisz porozmawiać z Chimali, a potem idź do pióropusznika.  

 Niestety, wyjechał, pozostawił dziwną wiadomość: „Zielony wąż, Siedem Krzemieni". 

 Wróć do Chimali, porozmawiaj z nim o wszystkim. 

 Zasugeruje ci, że Zielony Wąż, może mieć powiązania z wisiorem. 

 Ponownie idź porozmawiać z Turkus, która cię skieruje do jubilera o imieniu „Siedem 

Krzemieni „ tuż za mostem.  

 Idź do jubilera, daj mu wiązkę drewna i porozmawiaj.  

 Dowiesz, że nie on zrobił ten naszyjnik, i jest jeszcze jeden jubiler o tym samym imieniu, co 

on.  

 Przeprowadź kolejną rozmowę z Chimali i udaj się na plac kupiecki. 

 

 

 

 PLAC KUPIECKI  

• Idź do domu z czerwonymi ozdobami. Przed domem stoi strażnik.  

• Porozmawiaj ze strażnikiem, a będziesz wiedział, do kogo należy dom – „Lorda Trzy 

Króliki”.  

• Odwróć się, za domem widać ukrywającego się mężczyznę. Podejdź do niego. 

• Wypytaj go o wszystko, a zdobędziesz adres jubilera.  

• Idź pod wskazany adres, gospodarza nie zastaniesz.  

• Odwracamy się i skieruj swe kroki do białego domu. Tam też nie ma nikogo, ale ty wejdź, 

jak do siebie.  

• Przejdź przez patio do mocno zaciemnionego pokoju.  

• W lewym rogu na ścianie jest jakby plama. 

• Użyj na plamie noża, a znajdziesz w środku naszyjnik – zabierz go.  
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• Zostaniesz na tym przyłapany i oskarżony o kradzież.  

• Musimy zrekompensować stratę, idź więc do własnego domu, gdzie ukryty jest skarb 

 

 

  RODZINNA WIOSKA 

             • W domu skieruj się na patio do figurki.  

             • Pod jej stopami wykop dziurę. Ze środka wyjmij maskę. 
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 PLAC KUPCÓW  

• Wróć do jubilera i daj mu rodzinny skarb.  

• Dowiesz się, że jubiler wykonał pięć wisiorów dla „Lorda Trzy Króliki.” 

• Kierujemy się do wyjścia, ale kolejny raz trafisz na swego prześladowcę.  

• Pośrodku patio stoi dzban. Wydobywa się z niego dźwięk grzechotnika.  

• Przewróć dzban z grzechotnikiem i uciekaj.  

• W dzielnicy kupców podejdź do starca, który siedzi na ziemi przed grą.  

• Porozmawia z tobą, gdy dostarczysz mu gorzałki octli.  

• Idź więc na plac targowy, by zakupić mu specyfik.  

• Wróć do starca, daj gorzałkę, a potem spróbuj porozmawiać.  

• Musisz zagrać w nim w patoli i wygrać, żeby uzyskać informacje. 

 

 

 

• Po wygranej idź do Lorda Kobiety Wąż. 

 

 

 PAŁAC  

• Jesteś na placu. Idź do przodu, skręć w prawo, a dojdziesz do schodów, skieruj się do 

kołowrotka.  
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• Przetnij nożem linę, a opadnie zwodzony most.  

 

 

 

• Przejdź przez zwodzony most i podejdź do wojownika.  

• Użyj grzechotki, by dostać się do środka. 

• Znów podsłuchaj, co knują dostojnicy.  

• Przejdź do pomieszczenia za kotarą.  

• Pokaż grzechotkę, by dostać się przed oblicze Kobiet Węża. 

• Przekaż wszystkie informacje, wyniki twojego śledztwa nie są zadawalające. 

• Wróć tą samą drogą do centrum.  

• Starzec powiedział, że Lorda Trzy Króliki możesz znaleźć w świątyni i że jego 

zainteresowanie to oko, nos i usta.  

• Skieruj się do Centrum Uroczystości Religijnych. Żeby wejść do środka potrzebujesz rytualny 

bębenek. 

• Wróć do dzielnicy rzemieślników. 

 

 

 DZIELNICA RĘ  KODZIELNIKÓW 

 Porozmawiaj z Chimali, on skieruje cię do Turkus.  

 Otrzymasz od niej potrzebny bębenek, który ma być prezentem dla poetki „Kamienny 

Kwiatuszek”.  

 Wróć więc przed bramy Ośrodka Obrzędowego. 
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 OŚRODEK OBRZĘDOWY  

• Pokaż strażnikowi bębenek, a będziesz mógł wejść do środka.  

• Musisz odszukać „Dom Pieśni”.  

• Kieruj się więc: w prawo, naprzód, w lewo, naprzód, naprzód, w lewo, naprzód, w prawo, 

naprzód, naprzód. Dojdziesz do kapłanki.  

• Nie zdradzaj celu swej wizyty, bo to się źle skończy.  

• Po rozmowie zostaniesz poinformowany jak dalej iść, czyli: w lewo, naprzód, naprzód, 

naprzód, w lewo, naprzód, w prawo.  

• Znajdziesz się w miejscu, gdzie o mur stoi oparta drabina. Zapamiętaj to miejsce. 

 

 

 

• Zawróć i idź: naprzód, naprzód, w prawo, naprzód, w prawo, naprzód, w lewo, naprzód, 

naprzód, naprzód, w lewo.  

• Jesteś w Domu Pieśni. Porozmawiaj z poetką, daj jej w prezencie bębenek.  

• Musisz się teraz udać do świątyni Tezcatlipoki. 
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 ŚWIĄTYNIA TEZCATLIPOKI  

• Zanim wejdziesz, strażnikowi pokaż naszyjnik.  

• Pierwszy strażnik cię przepuści, kolejny zada zagadki i tu odpowiadasz zgodnie z 

informacjami: oko, nos, usta. 

• Podejdź do ściany, potem skręć w prawo.  

• Podsłuchaj rozmowę dwóch dostojników. ( Obydwaj nieźle kombinują.)  

• Gdy spiskowcy opuszczą pokój, ty wejdź do środka.  

• Podejdź do posążka, obok na ziemi leży pudełko – zabierz je.  

 

 

 

• Postaw pudełko przed posążkiem. 

• Posążek przesuń na pudełko – odsłonisz skrytkę.  

• Ze środka zabierz truciznę.  
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• Ustaw posążek na miejsce i po lewej stronie zabierz lusterko z obsydianu. 

 

 

 

• Przy pomocy lusterka sprawdź, czy droga jest wolna i wyjdź na zewnątrz.  
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• Nie zostaniesz wpuszczony, bo nie masz bębenka, ale jest inna droga.  

• Porozmawiaj z poetką i wróć do pałacu. 

 

 

 PAŁAC  

 Wejdź do ogrodu. Spójrz na skrzynkę, trzeba ją ustawić po lewej stronie od wejścia na 

murze.  

 Wejdź na nią i zetnij nożem biały kwiat.  

 Kwiatka daj poecie, zdobędziesz pergamin 

 Idź na plac rękodzielników. 

 

 

 DZIELNICA RĘKODZIELNIKÓW  

 Odszukaj Turkus i porozmawiaj z nią.  

 Wróć do wioski by porozmawiać z lekarzem, a potem wróć na plac 

 Musisz się dowiedzieć, które ujęcie wody jest zatrute. 
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 PLAC PRZED PAŁ  ACEM 

 Podejdź do bramy Ośrodka Obrzędowego, skręć w prawo, tam gdzie pracowali 

kamieniarze.  

 Po lewej pod mur wpływa woda.  

 Idź do paleniska.  

 Za paleniskiem po stronie prawej leży pochodnia.  

 Zabierz pochodnię, odpal ją od ogniska i skieruj się w otwór pod murem.  

 Idź dwa kliknięcia do przodu.  

 Po lewej zobaczysz schody, wejdź nimi.  

 Ruszaj do przodu drogą aż do końca ściany.  

 Odwróć się, widać szyb wentylacyjny.  

 Wejdź przez szyb, a znajdziesz się w Centrum Ceremonii.  

 Ruszaj do przodu, ale drogę zastąpi ci kapłan.  

 Użyj na nim grzechotki – kapłan zabierze ci grzechotkę. 

 

 DOM PIEŚNI  

• Idź do domu pieśni. Zabierz po drodze drabinę, którą wcześniej oglądałeś.  

• Porozmawiaj z poetką i pokaż jej pergamin. 

• Musisz iść do ściany czaszek. Zapisz grę.  

• Trzeba się dostać do pergaminu, ukrytego pod ostatnią czaszką na dole po prawej. Zbawa 

polega na tym, żeby czaszki po prawej ustawić w takim samym porządku, jak czaszki po 

stronie lewej na tych trzech pierwszych słupach z kolorowymi taśmami.  
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• Gdy się z tym uporasz, zabierz pergamin i wróć do „Domu Pieśni”.  

• Porównaj dwa kawałki pergaminu i tak złóż, aby okrąg w środku się złożył i aby Pięć Węży 

było obok Trzech Domów.  

 

 

 

• Kliknij pergaminem na poetkę. Zostaniesz wysłany na boisko do piłki meksykańskiej.  

• Porozmawiaj z graczem. Weź piłkę, podejdź do okręgu po prawej i rzuć piłką. 
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• Będziesz mieć przebłysk wielkiej inteligencji.  

• Wróć do poetki i jej o wszystkim opowiedz.  

• Przejdź do drugiej sali z kalendarzem.  

• Spójrz na malowidła na ścianie i ponownie wróć do poetki.  

• Dowiesz się wszystkiego, na temat źródła trucizny. 

 

  CHAPULTAPEC 

• Rano wyrusz do źródeł. Podejdź do wartownika i pochwal się, że jesteś myśliwym, którego 

potrzebuje Lord Trzy Króliki.  

• Musisz to udowodnić.  

• Zabij dwa śpiewające ptaki i pokaż je strażnikowi.  
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• Idź do przodu, aż dojdziesz do domku z glinianymi słojami.  

• Obok zielonej papugi stoją słoje, zabierz ten stojący najbardziej po prawej stronie.  

• Nakarm papugę, a otrzymamy od niej hasło.  

• Podejdź do strażnika, porozmawiaj z nim i podaj mu hasło.  

• Wejdź do środka i zrób małą demolkę, przy pomocy kija opartego o ścianę, czyli: rozbij słoje 

z trucizną.  

• Opuść dom, zostaniesz schwytany i doprowadzony przed oblicze „Czarnego Kwiatka” 

• Musisz wypić truciznę. 

• Prędko się odwróć i wskocz do akweduktu. 
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  DOM RODZINNY 

• Obudzisz się w swoim własnym domu. Uratował cię wioskowy lekarz.  

• Po odzyskaniu siły musisz lekarzowi dostarczyć ziół, aby mógł zrobić odtrutkę. 

• Opuść dom i skieruj się do łódki.  

• Wysiądź koło chatki i idź w lewo, a potem w górę ścieżką.  

• Wykop przy pomocy noża korzenie pomarańczowych kwiatów.  

 

 

 

• Daj to lekarzowi, który sporządzi antidotum.  

• Zabierz antidotum i udaj się na plac przed pałacem 

• Porozmawiaj z przewoźnikiem, a znajdziesz się na podwórzu pałacowym.  

• Porozmawiaj ze skrybą o sytuacji w pałacu.  

• Wejdź do środka i przetnij nożem płócienną zasłonę.  

• Skieruj się na patio i porozmawiaj z poetą.  

• Poeta odwróci uwagę strażnika, a ty w tym czasie dostaniesz się do „ Kobiety Węża”, daj 

antidotum. 

• To już koniec twoich zmagań w świecie Azteków. 

 

 

KONIEC 

 


