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WSTĘP
Sterowanie odbywa się przy pomocy myszy. Czynności na postaci wykonujemy, klikając w
ekwipunku na daną rzecz, np.: zmianę ubrania ppm. Wszystkie opcje dialogowe należy
wyczerpać, ponieważ wnoszą dużo do rozgrywki i pewnych czynności nie będziemy mogli
wykonać, jeśli postać, z którą rozmawiamy nie powie nam o tym. Gra nie jest liniowa, ale
zdarzają się dziwne błędy. Nie można zabrać szmatki z maszynowni, dopóki nie wyjdziemy, a
potem ponownie wejdziemy do pomieszczenia. Nie zamoczymy szmatki w alkoholu, póki nasz
bohater wpierw się go nie napije. Natrafimy jeszcze na kilka podobnych momentów w grze.

Deponia - zapisy z gry
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Jak zapakować walizkę?

• Otwieramy walizkę, i czytamy plan ucieczki.
• Musimy zabrać: nożyce do metalu, parę skarpetek, szczoteczkę do zębów oraz
jedzenie.
• Spod poduszki zabieramy zieloną skarpetkę.
• Na ścianie obok łóżka czytamy stare plany ucieczki.
• Spod okna zabieramy butelkę oleju oraz palnik.
• Schodzimy niżej - po lewej są drzwi prowadzące do łazienki, na drzwiach jest karteczka,
którą zabieramy.
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• Otwieramy drzwi i zabieramy przepychacz do rur.
• Obok na umywalce stoi szczoteczka do zębów, klikamy na nią, ale niestety ucieka nam w
ciemny kąt.
• Obok w szafce znajdziemy nożyce oraz butelkę detergentu.
• Podchodzimy do apteczki, brakuje nam klucza.
• Klikamy na drzwi obok, spada gilotyna z wiadomością, którą zabieramy.
• Schodzimy niżej, zabieramy trzy kolejne karteczki, jedna przyczepiona jest do fotela, druga
na zlewozmywaku, trzecia na drzwiach lodówki.
• Klikamy na drzwi lodówki, zabieramy ze środka kolejną, tym razem żółtą skarpetkę, obok z
płaszcza wyjmujemy niebieską skarpetkę.
• Ze zlewozmywaka zabieramy garnek, który napełniamy wodą oraz widelec.
• Koło zlewozmywaka jest szafka, otwieramy ją przy pomocy przepychacza.
• W środku znajduje się pułapka na myszy.
• Wylewamy olej ze słoika, a potem pustym słoikiem klikamy na okruchy rozsypane na
fotelu.
• Okruchy sypiemy do pułapki na myszy, a potem wkładamy do ciemnego kąta, gdzie uciekła
nam szczoteczka do zębów.
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• Karteczki wkładamy do piecyka koło fotela, podpalamy je palnikiem, a potem wstawiamy
garnek z wodą.
• Do garnka wlewamy detergent, a potem wsadzamy do środka skarpetkę żółtą i
niebieską.
• Przy pomocy widelca wyjmujemy zafarbowaną na zielono skarpetkę.
• Wracamy do góry i pakujemy wszystko do walizki, ale nie bardzo chce nam się zamknąć.
• Wyjmujemy ze środka nożyczki.
• Wychodzimy na zewnątrz.

Jak schować walizkę do kapsuły?

• Rozmawiamy najpierw z Wenzelem.
• Otwieramy kapsułę, a potem drzwiczki na dole i próbujemy wepchać do środka walizkę.
• Jest zbyt mało miejsca, bateria w środku jest zbyt duża.
• Zabieramy klucz do odkręcania śrub leżący po drugiej stronie.
• Wracamy do domu i wychodzimy drzwiami (koło płaszcza).
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• Klikamy na papryczkę chili oraz dzwonek.
• Podchodzimy do skrzynki na listy i odkręcamy ją przy pomocy klucza.
• Rozmawiamy z panem przy stoliku i wracamy.
• Kluczem odkręcamy siedzenie, w to miejsce wkładamy skrzynkę pocztową, do której
pakujemy baterię.
• Walizkę wkładamy do schowka.

Jak ustawić harpun?

• Podchodzimy do harpuna i klikamy na panel kontrolny, naszym zadaniem jest go ustawić.
• Ma on zajmować wszystkie pola od góry do dołu w drugim rzędzie od lewej strony.
• Na dole jest dźwignia, przestawiająca harpun na różne pola, po prawej resetujemy
ustawienie.
• Klikając na przycisk u góry można ominąć zagadkę, można też wyjść z ustawiania.
• Dźwignię może przestawiać: na lewo w dół, w dół na prawo i lewo, na prawo w dół i w
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górę oraz do góry na prawo.
• Rozwiązanie jest następujące:

1. Na lewo w dół
2. Do góry w prawo
3. Na lewo w dół
4. Do góry w prawo
5. Na lewo w dół
6. Na dół w prawo
7. Do góry w prawo
8. Na lewo w dół
9. Do góry w prawo
• Po wykonaniu zadania zapali się po prawej zielone światełko.
• Wychodzimy na zewnątrz i rozmawiamy z naszą dziewczyną.
• Klikamy palnikiem na lont i wskakujemy do kapsuły.
• Animacja
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Jak dostać się do środka?

• Klikamy 3x na łańcuch, a potem wchodzimy do wsypu.
• Jesteśmy wyżej, oglądamy wsypy.
• Klikamy na nie, na dole, najbardziej interesujący jest ten trzeci od lewej.
• Otwieramy walizkę i ze środka zabieramy skarpety i jedzenie.
• Prowiantem klikamy na środkowy zsyp, a gdy się pojawi ramię, nakładamy na klapę
skarpetkę.

• Klapa się nie zamknie do końca, otwieramy ją i zabieramy ramię.
• Ramieniem klikamy na kratkę w trzecim wsypie.
• Animacja.
• Wchodzimy do włazu, klikamy na którąś z dźwigni, z tych nie przestawionych.
• Animacja.
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Jak znaleźć dziewczynę?

• Idziemy do miasta, a potem do ratusza po prawej.
• Rozmawiamy z Lotti (jest w budce), dowiemy się ważnych rzeczy.
• Rozmawiamy z osobami siedzącymi w kolejce, a potem za ich głowami klikamy na dźwignię
maszyny do wydawania numerków.

• Zabieramy swój numerek, ponownie rozmawiamy z osobą z budki i idziemy na wprost.
• Po lewej przed wejściem jest szafka, klikamy na guzik by otworzyć drzwi, ze środka
zabieramy balony.
• Idziemy porozmawiać z doktorem i zobaczyć dziewczynę.
• Wiemy, że aby się obudziła, potrzebuje mocnej kawy.
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Jak zdobyć składniki i zrobić mocną kawę?

• Opuszczamy budynek. Z tablicy przed ratuszem zabieramy wszystkie magnesy.
• Kierujemy się w uliczkę po lewej, prowadzącą do baru.
• Przed bramą zagadujemy Hanneka, a potem klikamy na papugę i plan detonacji.
• Wchodzimy do baru i rozmawiamy z barmanem tak długo, aż nam pokaże maszynę do
robienia kawy exspreeso.

• Dostaniemy przepis na taką kawę. Ponownie rozmawiamy z właścicielem, a potem
zabieramy; czerwoną kurtynę, rzutkę oraz plakat z krową.
• Opuszczamy bar, ponownie rozmawiamy z Hanneka i idziemy do gabinetu doktora koło
papugi.
• Zabieramy skalpel i dentystyczne wiertło, leżące na stoliku koło łóżka, a potem
podchodzimy do maszyny, która zmienia wystrój gabinetu w zależności od tego, jaką funkcję
pełni doktor (jest również strażakiem oraz policjantem).
11

• Klikamy na dźwignię, mamy posterunek policji, podchodzimy z przodu maszyny i
wyjmujemy kulę z kajdankami.
• W środku celi jest wytrych, ale nie można się dostać do środka.

• Ponownie używamy dźwigni, tym razem mamy remizę. Wyjmujemy ze środka gaśnicę, a
w jej miejsce wkładamy kajdanki z kulą.
• Ciągniemy jeszcze raz za dźwignię, zmieniając pomieszczenie w posterunek, a
zdobędziemy kajdanki.
• Ponownie zmieniamy pokój na remizę strażacką, kajdanki przyczepiamy obok pokoju po
prawej.
• Ponownie klikamy na dźwignię, żeby zmienić pokój w celę.
• Podłoga w celi się nie zamknęła i słup nie zniknął.
• Wychodzimy na zewnątrz do początku lokacji, wspinamy się po słupie do góry i
zabieramy z celi wytrych.
• Wracamy do gabinetu doktora, zmieniamy go w gabinet lekarski.
• Wytrychem otwieramy apteczkę i wyjmujemy ze środka strzykawkę oraz stymulator.
• Jeden z baloników napełniamy gazem rozweselającym, znajdującym się w maszynie obok
łóżka.
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• Ponownie zmieniamy gabinet w remizę strażacką i zabieramy rękawice azbestowe.
• Opuszczamy to miejsce i idziemy do domu Wenzela.
• Po rozmowie próbujemy zabrać różdżkę ze stołu, ale Wenzel nam na to nie pozwala.
• Idziemy do łazienki, zabieramy gąbkę.
• Musimy się udać po papryczkę chili, która rośnie przed domem Toni.
• Przechodzimy przez dom i idziemy do miejsca, gdzie startowaliśmy.
• Zabieramy palnik, lejek oraz racę.
• W ekwipunku racę traktujemy skalpelem i mamy czarny proszek.
• Trzeba jeszcze wszystko razem zmielić, idziemy do sklepu Toni.
• Po rozmowie podchodzimy do młynka, wrzucamy do środka czarny proszek, papryczkę
chili oraz stymulator, wciskamy guzik i wyjmujemy ze środka proszek kawowy.
• Zanim wyjdziemy ze sklepu, próbujemy zabrać talony, nic z tego.
• Wkładamy rękę do słoika po prawej z haczykami. Jesteśmy ranni, dostaniemy klucz do
apteczki w domu Toni.
• Idziemy tam i ze środka zabieramy środek uspakajający.
• Opuszczamy dom i wracamy do domu Wenzla, balon łączymy z haczykiem.
• Idziemy do piwnicy, robimy dziurę w rurze przy pomocy wiertła.
• Idziemy do łazienki, otwieramy piecyk i wkładamy do środka balonik z haczykiem
wypełniony gazem rozweselającym.
• Wychodzimy na zewnątrz, idziemy do góry do zbiornika z wodą, klikamy na rurę, a potem
ciągniemy za sznurek.
• Wracamy do domu Wenzla i schodzimy do piwnicy, oprócz brudnej wody jest również i
czysta,
• Zabieramy różdżkę.
• Wracamy do ratusza, rozmawiamy z Lotti.
• Oglądamy kapelusze kolejnych oczekujących w kolejce i rozmawiamy z nimi.
• Opuszczamy ratusz i oglądamy dachy trzech domów, takich samych jak nakrycia głowy ich
właścicieli.
• Wracamy przed bar, rozmawiamy z Hanneka, a potem magnesami klikamy na plan
detonacji.
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• Ustawiamy je na dwóch dziwnych domach oraz na samym dole na zgięciu po prawej.
• Wychodzimy ze zbliżenia i klikamy na dzwonek.
• Wracamy do ratusza, zabieramy leżący na ziemi bilet.
• Po rozmowie z Wenzelem możemy wejść do gabinetu.
• Po rozmowie z Lotkiem musimy sprawdzić pokój.
• Z globusa zabieramy czysty kieliszek (jest w środku).
• Klikamy na biurku w dzwonek, spod biurka wysunie się łóżko, pod poduszką jest
ukryty kontroler pola magnetycznego planety.
• Przed biurkiem jest symbol wody, klikamy na niego różdżką .
• Otworzy się łóżko, a w środku jest klucz, zabieramy go.
• Kluczem klikamy na dziurkę w globusie.
• Za plecami otworzy się szafka, ze środka zabieramy butelkę z alkholem.
• Po wlaniu do kieliszka/szklanki w tłumaczeniu/ w ekwipunku, się okaże, że mamy czystą
wodę.
• Wracamy przed bramę prowadzącą do miasta.
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• Gąbkę moczymy w alkoholu i wycieramy szybę samochodu, który stoi po
prawej. Można również, zamoczyć gąbkę w garnku z gotującą się wodą, gdzie
farbowaliśmy skarpetki.
• Oglądamy go, a potem wracamy do Hanneka siedzącego przed bramą.
• Pytamy o kluczyki, a jak zapyta o nasze imię, podajemy Sugarpuff.
• Gdy zapyta o kolor, mówimy, że kochamy różowy, a naszym specjalnym hobby jest balet.
• Zabieramy kluczyki do auta i wracamy.
• Otwieramy drzwi samochodu, ciągniemy za dźwignię i otwieramy maskę, robimy
wiertłem dziurę w akumulatorze, napełniamy kieliszek.
• Na tablicy wieszamy plakat, a potem czerwoną tkaninę.
• Na byka klikamy strzykawką, a potem jego krew wpuszczamy do kieliszka, dolewamy
alkohol z butelki i idziemy do baru.
• Na dole nad filiżanką do pojemnika wsypujemy proszek kawowy, a po prawej zawartość
kieliszka.
• Po chwili możemy zabrać filiżankę kawy.
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Jak obudzić Goal?

• Idziemy z kawą do ratusza i klikamy na dziewczynę filiżanką.
• Jest mały konflikt między doktorem a Rufusem.
• Wracamy do szafy i podpalamy karton, gdy doktor zamieni się w strażaka, my
zabieramy stetoskop.
• Stetoskop podrzucamy Lotkowi.
• Wkładamy Goal lejek do ust, a potem wlewamy kawę.
• Animacja.
• Rozmawiamy z Goal, musimy nawiązać kontakt z Cletusem.
• Żeby z nim rozmawiać, musimy się dostać na pocztę.

Jak otworzyć pocztę i skontaktować się z Cletusem?

• Wracamy do ratusza.
• Klikamy na drzwi prowadzące na pocztę, ale jest zamknięta i wejść nam nie wolno.
• W miejscu, gdzie jest, powinna być informacja o godzinach otwarcia urzędu.
Brakuje zegarka.
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• Idziemy tam gdzie leżała Goal, teraz tam smacznie śpi sobie Lotek, zabieramy mu zegarek.
• Z ziemi podnosimy lejek a zza pleców mikrofon.
• Wracamy przed drzwi urzędu pocztowego i do tabliczki wkładamy zegarek.
• Możemy wejść do środka.
• Rozmawiamy z robotem, a potem zaglądamy do schowków.
• Idziemy na górę porozmawiać z radiooperatorem.
• Żeby coś nadać lub wysłać, potrzebujemy kuponu.
• Rzutkę umoczoną w środku uspakajającym łączymy z lejkiem, a potem klikamy na
okno sklepowe naszej byłej dziewczyny.
• Wchodzimy do środka i zabieramy kupony, opuszczamy sklep.
• Wracamy na pocztę i klikamy kuponami na robocie.
• Animacja.
• Podchodzimy do miejsca, gdzie siedzą kotki. Jednemu dajemy środek uspokajający, a
drugiemu kawę, sprawdzamy co się dzieje.
• Paczka jest zbyt duża, idziemy do góry i pod gołębiami montujemy nasze urządzenie,
musimy tak zrobić, żeby w gnieździe siedział najmniejszy gołąb.
• W pierwszym domku po lewej siedzi sobie średni gołąb (dwa światełka), w środkowym
największy (trzy światełka), a po prawej najmniejszy (jedno światełko), musimy spowodować,
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żeby najmniejszy gołąb przeszedł do środkowego domku.
• Czyli pośrodku ma się zaświecić jedno światełko.

• Rozwiązanie: numerujemy sobie środkowy poziomy rząd od 1 do 3, a pod dwójką numer 4.
Teraz klikamy w kolejności: 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 4.
• Gdy będzie się palić jedno światełko w środku, schodzimy na dół i teraz dajemy białemu
kotkowi dużą dawkę kawy, żeby pracował dużo szybciej, a żółtemu dajemy środek
uspakajający.
• Kolejny raz dajemy kupon robotowi, gdy paczka spadnie przechadzamy się po folii
bąbelkowej 3x.
• Wychodzimy na chwilkę z poczty, a potem wracamy.
• Zabieramy kartkę przyczepioną do skarbca.
• Następnie kartkę przyczepiamy do tablicy obok.
• Zgodnie z kartką spisujemy sobie numery: liczba obok mówi, którą liczbę mamy wybrać, a
strzałki obok ich kolejność 360 (1) - 116 (3) - 245 (2) - 489 (3) czyli mamy taki kod: 3649.
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• Pod tablicą w szufladzie siedzą dwa zapasowe kotki, zabieramy je.
• Podchodzimy do klawiatury i wciskamy odpowiednie numery.
• Otwiera się skarbiec. Idziemy do góry, ze środka zabieramy ptaka, do uruchomienia radia
potrzebujemy mikrofonu i słuchawek.
• Mikrofon już mamy, potrzebujemy słuchawek, które ma operator, ale nie chce pożyczyć.
• Idziemy do biura Lotka.
• Na urządzeniu przy drzwiach stawiamy kotka, a na komunikatorze zielonego ptaka.
• Wracamy do centrum wioski, używamy telefonu alarmowego, ale tę linię tez trzeba
zablokować.
• Idziemy przed bar, klikamy na papugę.
• Idziemy do gabinetu lekarskiego, napełniamy kolejny balon gazem rozweselającym i
dajemy go papudze, gdy zasłabnie zabieramy ją.
• Cucimy papugę przy pomocy kawy i niesiemy do sklepu Toni.
• Sadzamy papugę przez chwilkę w sklepie na żerdzi, a potem zabieramy i używamy jej
na telefonie alarmowym.
• Wracamy do teleoperatora i zabieramy słuchawki.
• Wchodzimy do skarbca, montujemy u góry na radiu mikrofon i słuchawki.
• Wracamy do gabinetu doktora, klikamy na koc i zostajemy uwięzieni.
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Jak się uwolnić i uratować Goal?

• Klikamy kotkiem na drzewo, a potem zjeżdżamy po rurze na dół.
• Udajemy się do domu Wenzla.
• Schodzimy do piwnicy, otwieramy szafę.
• Używamy różdżki na drzwiach prowadzących do piwnicy.
• Animacja.

• Klikamy na mostek, zerwie się pod nami.
• Podchodzimy do maszyny transportowej, w środku klikamy na rączkę, nie działa.
• Po lewej w maszynie klikamy na szafkę 2x, a potem na rączkę, nadal nic.
• Idziemy do tunelu, klikamy na drezynę, nie działa. Klikamy na schowek koło przedniego
koła i wyjmujemy żarówkę.
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• Idziemy dalej, rozmawiamy z Docem, dostaniemy przetwornik.
• Klikamy na klucze zawieszone na szyi wisielca, jest za wysoko.
• Klikamy na skrzynkę pod semaforem, jest zamknięta.
• Przed tunelem wisi lustro, zabieramy je, a po drugiej stronie torów z sygnalizatora
wykręcamy czerwoną żarówkę.
• Wracamy do drezyny, klikamy na nią przetwornikiem.
• Klikamy na stertę śmieci z tyłu ekranu, mamy za zadanie złożyć trzy przetworniki.
• Licząc od lewej pierwszy przetwornik- kółko niebieskie, pierwsza nakrętka pierwszy
trybik.
• Drugi przetwornik – zielone kółko, druga nakrętka , trybik na dole.
• Trzeci przetwornik- fioletowe kółko- trzecia nakrętka drugi u góry trybik.
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• Przetwornik montujemy jeszcze raz w drezynie, a potem uruchamiamy ją.
• Po drodze widać, że leży dźwignia, gdy dojedziemy na miejsce klikamy na czerwony
guziczek, zostaniemy podniesieni wyżej do maszynowni.
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• Idziemy do przodu, klikamy na dźwignię, a potem na guzik otwierający przejście w dół.
• Wracamy do maszynowni, zabieramy szmatkę leżącą po lewej stronie.
• Klikamy na szafkę powyżej, jest zamknięta.
• Wracamy do miejsca, gdzie siedzi Doc.
• Idziemy do tunelu, ale jest zbyt ciemno.
• Podchodzimy do Docka, klikamy na piersióweczkę stojącą na stoliku.
• Wypijamy łyk, a potem klikamy ściereczkę na butelkę z alkoholem.
• Przecieramy nią lustro.
• Podchodzimy do sygnalizatora, montujemy żarówkę halogenową.
• Na szkielecie wieszamy lustro i zabieramy kluczyk wraz z nogą.
• Szkielet wisi zbyt nisko i światło od lustra się nie odbija.
• Wracamy do poprzedniej lokacji, wchodzimy do góry.
• Kluczem u góry otwieramy szafkę i wyjmujemy klucz imbusowy.
• Wracamy do semafora, kluczem otwieramy drzwi szafki, ze środka wyjmujemy
bezpiecznik, a w to miejsce wkładamy przetwornik.
• Lustro wraz z szkieletem uniosło się do góry, możemy teraz iść do tunelu.
• Zabieramy dźwignię oraz butelkę.
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• Wracamy do lokacji z naszą drezyną, siadamy do niej i jesteśmy na dole.
• Wkładamy naszą dźwignię na miejsce i przestawiamy ją, teraz możemy ruszać.
• Na miejscu wracamy do dźwigu, montujemy w środku bezpiecznik i uruchamiamy
dźwignię, niestety Goal wypada z uchwytów.
• Wracamy do Docka, mówimy mu o swoim problemie, pokaże nam medytację.
• Klikamy w horyzont i widzimy kolorowe literki.
• Gdy skończy, próbujemy zabrać piersióweczkę z alkoholem.
• Niestety Doc ma inne zdanie na ten temat.
• Prosimy o jeszcze jeden pokaz, w tym czasie przelewamy alkohol do pustej flaszki
zabranej z tunelu.
• Wracamy do dźwigu, nogę szkieletu umieszczamy za siedzeniem, a potem klikamy na
horyzont.
• Zaznaczamy odpowiedź PUPUP.
• Ponownie klikamy na dźwignię, tym razem uda się nam przenieść Goal.
• Wracamy do wózka i ruszamy.
• Gdy znajdziemy się koło miejsca, gdzie się można przenieść do pomieszczenia kontrolnego,
jedziemy dalej, a potem klikamy na czerwony guzik.
• Przyglądamy się mapie, musimy dotrzeć do punktu u góry po lewej.
• Klikamy na kolorowe dźwignie po lewej stronie wózka i patrzymy, co się dzieje na tablicy.
• Pod dźwigniami mamy przełączniki.
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• Ustawiamy więc tak: wszystkie dźwignie do góry, czerwona i żółta dźwignia na prawo,
przełącznik pierwszy od lewej pod żółtą dźwignią na pole zielone, a przełącznik obok
na czerwone.
• Ruszamy.

Jak dostać się do góry?

• Podchodzimy do małej szafki w głębi koło dużej maszyny, klikamy na nią, a potem na
kontakt.
• Podłączyliśmy dużą maszynę do robienia waty cukrowej do prądu.
• Klikamy na wszystkie dźwignie.
• Po lewej wchodzimy za ladę, klikamy na urządzenie i zabieramy gumę do żucia.
• Opuszczamy sklep i idziemy w lewo.
• Przed mozaiką idziemy w głąb, dochodzimy do kolejnych.
• Przed czystą znajdujemy kawałek kolorowego szkła z mozaiki.
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• Podchodzimy do drugiej, jest bardzo brudna.
• Przechodzimy na prawo ekranu do windy.
• Klikamy na panel kontrolny - nie działa.
• Z boku windy z szafki zabieramy mopa, wiadro i środki czystości.
• Wracamy do pierwszej mozaiki i kierujemy się na lewo do wieży.
• Napełniamy wiadro wodą, a potem łączymy z mydłem i mopem.
• Wracamy i myjemy brudną mozaikę, mop ulegnie uszkodzeniu.
• Wracamy do sklepu z cukierkami.
• Klikamy na urządzeniu po prawej stronie maszyny, dostaniemy rybę na patyku.
• W ekwipunku klikamy na nią ppm.
• W dużej maszynie rączkę po lewej przestawiamy na sam dół, aby otrzymać fosforyzującą
watę cukrową.
• Na watę klikamy patyczkiem po rybie i wracamy do rozbitej mozaiki.
• Watą cukrową klikamy na lampę, gdy się naświetli, wkładamy ją do szuflady pod mozaiką
i oglądamy ją podświetloną.
• Wracamy do tej potłuczonej mozaiki.
• W ekwipunku klikamy na gumę do żucia prawym przyciskiem myszy, a potem łączymy
z kolorowym szkłem.
• Tym wszystkim klikamy na potłuczoną mozaikę.Mamy za zadanie ją ułożyć.
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• Próbujemy na końcu dopasować żółto-brązowy element, klikamy 3x.
• Mozaika się rozpadnie, a pod nią znajdziemy latarkę oraz maszynę programującą windę.
• Klikamy na rozsypaną mozaikę i zabieramy gumę do żucia.
• Idziemy do windy i jedziemy do góry.
• Po chwili schodzimy na dół i przysłuchujemy się rozmowie.

Jak upodobnić się do Cletusa?

• Zabieramy z ziemi kamienie i idziemy za Cletusem.
• U góry zabieramy kawałek rączki w kształcie procy i łączymy ją z kamieniem i gumą do
żucia.
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• Schodzimy na dół i celujemy w lampę koło strażnika.
• Następnie kij od mopa łączymy z rączką i przyciągamy abażur.
• Wracamy windą do góry, zabieramy flagę po opuszczeniu jej dźwignią.
• Łączymy w ekwipunku flagę z żyrandolem.
• Zjeżdżamy w dół i obok windy moczymy mopa w zbiorniku z olejem (po prawej, koło
szafki, gdzie był sprzęt do sprzątania).
• Idziemy w ciemne miejsce, a potem klikamy w ekwipunku PPM na ubranie.
• Po przebraniu się idziemy do przodu.
• Strażnik zażąda kartridża z danymi.
• Wracamy do góry i przekonujemy Cletusa, że potrzebujemy kartridża.
• Po otrzymaniu jej, ponownie schodzimy na dół, tym razem strażnik nas przepuści.
• Idziemy do sklepu ze słodyczami, Goal zniknęła.

Jak odnaleźć Goal?
• Patrzymy na ziemię na ślady fosforu, a następnie używamy na nich latarki.
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• Używając jej co chwilkę, dojdziemy do wieży, a potem do wsypu, który jest zamknięty kratą.
• Kratę podnosimy kijem z rączką i wchodzimy do środka.

• Dalej nie możemy iść. Klikamy na wieloryba, jest głodny.
• Wracamy do sklepu i zabieramy z maszyny rybę na patyku, moczymy ją w fosforze.
• W ekwipunku łączymy ją z latarką, a potem wracamy do kanału.
• Rybkę wieszamy na haku, mamy drogę wolną, możemy iść dalej.
• Wchodzimy do kabiny.
• Po rozmowie podchodzimy do dziewczyny, klikamy na nią i zabieramy z jej głowy kartridż.
• Pokazujemy go Dockowi, jest brudny.
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• Koło łóżka leży miotełka do kurzu, zabieramy ją.
• Koło dziwnego urządzenia leży klucz, jego również zabieramy.
• Wychodzimy na zewnątrz, przy pomocy klucza otwieramy skrzynię.
• Zaglądamy do niej, a dostaniemy szczotkę i detergent.
• W ekwipunku klikamy na implant mopem, naszym zadaniem jest go bardzo
mocno zabrudzić na głowicy, chipie i stykach, potem używamy detergentu, robimy to 2x,
a dopiero potem drucianej szczotki.
• Po rozmowie z Goal idziemy na wieżę.
• Niestety, na wieży są strażnicy.
• Wracamy i ze sterty igieł wyjmujemy słomkę.

30

• Wracamy do wieży i słomką klikamy na zieloną kałużę.
• Przy jej pomocy przepłyniemy do bagażnika wielkiej maszyny.
• Klikamy na otwór obok, potem na dźwignię otwierającą żaluzję.
• Wchodzimy tam i zabieramy widelec.
• Klikamy na rurę koło klaksonu, a potem wbijamy w niego widelec.
• Klikamy na klakson, widelec otworzy klapę bagażnika.
• Wychodzimy przez klapę na zewnątrz.
• Zabieramy kaczkę, przechodzimy przez deskę, wkładamy kaczkę pod deskę i idziemy
tam i z powrotem.
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• Gdy zgaśnie światło, Rufus wskoczy do maszyny.
• Ciągniemy za rączkę i wielki magnes podnosi dwóch strażników do góry.
• Przechodzimy aż do windy i na platformę.
• Gdy Goal zajęta będzie rozmową, zabieramy z torby u góry zapasowe ubranie.
Zakładamy je.
• Wtrącamy się do rozmowy i prowokujemy Cletusa, by pokazał znamię.
• Klikamy na niego i zaczepiamy o maszt.
• Klikamy na dziewczynę i wyjmujemy z jej głowy kartridż.
• Rozmawiamy z dziewczyną w szalupie.
• Znów jesteśmy na platformie, schodzimy na dół, gdy strażnicy odejdą zabieramy kartridż.
• Wracamy do windy.
• Gdy zaatakują nas żołnierze, klikamy na prawo, a potem na rączkę latającej maszyny.

Koniec
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