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Wstęp
Żeby odblokować wszystkie osiągnięcia w grze, trzeba ją przejść dwa razy. Nie będę więc opisywać
czynności potrzebnych do ich zdobycia, a tylko skupię się na opisie przejścia gry. Walkę o zdobycie
wszelkich osiągnięć pozostawiam wam. Jak będziecie cierpliwi i dociekliwi, znajdziecie easter eggs z
innych gier wydanych przez Daedalic.

Szukajcie kapeluszy, jest ich 12. Powodzenia!

Rozdział I
Prolog
• Rozegraj samouczek.
• Zejdź po schodkach z pojazdu.
• Idź na prawo do widocznej w oddali wieży.
• Kliknij na drzwi, są zamknięte na zamek.
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• Zabierz butelkę sprayu.
• Wróć do pojazdu.
• Kliknij na skrzynkę z narzędziami – jest zamarznięta.
• Wejdź na pojazd.
• Połącz w ekwipunku zapalniczkę ze sprayem.
• Użyj zrobionego w ten sposób miotacza ognia na skrzynce z narzędziami.

• Zabierz ze skrzynki palnik.
• Wróć pod drzwi wieży.
• Użyj na zamku w drzwiach palnika.
• Przytrzymaj lewy klawisz myszy, żeby zapalić palnik.
• Przytrzymując LPM, rozgrzewaj kolejne trzpienie rygla.
• Kliknij na drzwi - nadal jest problem z ich otwarciem.
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• Klikaj szybko LPM, aż wypełni się kółko po lewej stronie – będzie całe zielone.

• Uciekaj schodami do góry.
• W połowie drogi, gdy złapie cię za nogę stworzenie, kliknij na rurę po lewej i użyj jej na łapie
stwora lub użyj na nim miotacza ognia.

• Zamykając drzwi, ponownie musisz szybko klikać LPM, aż wypełni się kółko po lewej.
• Zabierz rurę stojącą po lewej i użyj jej na drzwiach lub wyjmij z ekwipunku.
• U góry nad czerwonym guzikiem bomby znajdziesz kapelusz - kliknij na niego.
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• Podejdź do panelu i wciśnij czerwony guzik.
• Wespnij się na bombę po lewej.
• Kopnij klamrę po lewej.

• Kopnij 3x stworka i ponownie 3x kopnij klamrę.

Rozdział II
Jak uratować kieliszki?
• Opuść mieszkanie - balon.
• Kliknij na kieliszki Toni.
• Wróć do mieszkania i zabierz folię bąbelkową.
• Podejdź do faceta z pojazdu i z nim porozmawiaj.
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• Po cofnięciu czasu spróbuj pomóc w parkowaniu samochodu.
• Wybierz 3x opcję dalej – klikając na żółtą ikonę w prawym dolnym rogu ekranu.

• Po animacji ponownie porozmawiaj z McChroniclem.
• Sprawdź drzwi do sklepu Burnerta oraz Chłód-bota.
• Skieruj się w górę ekranu, do skrzyżowania dróg.
• Pogadaj z wymiotującym jegomościem – Tuckiem.
• Wróć do McChronicla i zapytaj o zapamiętywanie przyszłości - potrzebujesz zrobić aluminiowy
kapelusz, wypchany słomą.
• Udaj się teraz w prawo.
• Porozmawiaj z Zoonem przy grillu, oraz z orkiestrą.
• Porozmawiaj z Wenzelem oraz Szczurkiem.
• Spróbuj zabrać wosk z szuflady maszyny za plecami Szczurka.
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• Po drugiej stronie spróbuj zabrać gorącego ziemniaka.
• Kieruj się dalej w prawo.
• Porozmawiaj z Lotti na wszystkie tematy, zdobędziesz drut z gorsetu.
• Po prawej stronie wejścia, nad lampami, znajdziesz kapelusz.
• Wejdź do baru, zabierz słomkę ze szklanką.

• Zabierz brodę i rzutkę.
• Porozmawiaj z Lonzo i Toni.
• Użyj rzutki na tarczy, wygrasz główną nagrodę – falownik energii.
• Opuść bar i wróć do Chłód-bota.

• Ustaw szklankę po prawej, a falownik energii umieść za drzwiczkami u góry po lewej.
• Wciśnij guzik po prawej, do szklanki wpadnie lód.
• Wróć do miasta.
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• Postaw szklankę z lodem na grillu koło Wenzla.

• Odejdź na bok, a następnie wróć.
• Użyj roztopionego lodu na ziemniaku.
• Zabierz schłodzonego ziemniaka.
• Kliknij na ziemniaka, Rufus zdejmie z niego folię.
• Połącz folię z rurką zabraną ze szklanki, a będziesz mieć aluminiowy kapelusz.
• Wróć do pijanego Tucka i kliknij na niego swoim kapeluszem.
• Podejdź do Chronowozu, trzeba jeszcze raz cofnąć czas.
• Po zaparkowaniu Chronowozu i krótkiej pogawędce udaj się do baru.
• Jeszcze raz zabierz przedmioty tam znajdujące się, porozmawiaj z Toni.
• Maszeruj za nią na skrzyżowanie dróg - będziesz miał niemiłą pogawędkę.
• Idź za Toni do sklepu Burnerta.
• Spróbuj przekonać Toni, że wina za stłuczone kieliszki leży po stronie różowego słonia.
• Porozmawiaj z ojcem Toni i zabierz rakietę z beczki po prawej.

Jak złapać słonia?
• Po rozmowie wróć do rozbitych kieliszków i spójrz na nie w zbliżeniu.
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• Zabierz kawałek sierści słonia. Następnie idź po różowych śladach słonia, przesuwając po ekranie
szkłem.
• Dojdziesz do skrzyżowania dróg, gdzie przy lampie znajdziesz dźwignię.

• Użyj dźwigni, a otworzysz właz do kanałów.
• Rozejrzyj się po nowej lokacji.
• Przejdź na lewo do tunelu.
• Tuck potrzebuje broni, by zostać na straży.

Jak zdobyć strzelbę?
• Wróć na górę i idź do sklepu.
• Ze zbiornika z paliwem (przy wejściu) odkręć kran przy pomocy klucza zabranego z domu.
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• Wróć do balonu i zabierz śmieci z worka wiszącego jako balast.
• Wróć do orkiestry i Zoona. Jeszcze raz poproś o broń, a muzyków o granie nielubianej przez Zoona
melodii.
• Przejdź dalej i porozmawiaj z Wenzlem, dowiesz się o grze i karcie łowieckiej.
• Przejdź do baru i kolejny raz przed barem porozmawiaj z Lotti, a z baru, jeśli jeszcze nie zabrałeś,
weź szklankę, rurkę, brodę oraz rzutkę.
• Wróć do Wenzla.
• Za plecami Szczurka umieść kranik w otworze z miodem.
• Na kranie użyj brody i kliknij nią na Szczurka.
• Musisz rozegrać grę, która jest ci znana jako kółko i krzyżyk.

• Jeśli owoc umieścisz na zewnętrznych dziurach, zostanie on zjedzony przez szczura, który
wypływa co trzecią dziurkę. Jednak przegrana zaowocuje zdobyciem osiągnięcia.
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• Po wygranej zabierz wosk z szuflady i zanieś Lotti, a dostaniesz maszynkę do golenia.
• Wróć do Wenzla i użyj maszynki do golenia na brodzie Szczura – zdobędziesz pszczoły.
• Wróć do Zoona, daj mu szczura, a będziesz mógł zabrać strzelbę.
• Daj jeszcze Zoonowi pszczoły, słomkę oraz rzutkę, a dostaniesz dmuchawkę.
• Wróć do baru i jeszcze raz zagraj w rzutki.
• Zabierz falownik i opuść bar.
• Wróć do chłód-bota, musisz jeszcze raz zdobyć kostki lodu.
• Tym razem jednak maszyna zadziała troszkę inaczej.

• Wsadź po lewej falownik zasilający, następnie gdy odzyskasz kontrolę po prawej wsadź ogranicznik.
• Przesuń dźwignie: zieloną, niebieską i czerwoną. (zagadka jest losowa)
• Ponownie przesuń dźwignie i zabierz po prawej ogranicznik.
• Podstaw szklankę i wciśnij guzik – masz kostki lodu.
• Jak poprzednio wróć do Wenzla.
• Ustaw szklankę na grillu i odejdź.
• Wróć po szklankę i użyj jej na ziemniaku.

Jak załadować strzelbę?
• Użyj na rakiecie w ekwipunku szkła, zdobędziesz proch.
• Włóż do strzelby żelastwo, musisz jeszcze czymś to upchać.
• Kliknij na ziemniaka w ekwipunku, a zdejmiesz z niego folię.
• Wrzuć upieczonego ziemniaka do krajalnicy obok – wciśnij guzik.
• Dwie połówki ziemniaka połącz z drutem, jaki dostałeś od Lotti.
• Masz swoiste ochraniacze. Wróć do Zoona, daj mu ochraniacze i poproś orkiestrę, by zagrała.
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• Zabierz szczotkę do mycia butelek, będziesz miał upychacz do strzelby.
• Użyj szczotki na strzelbie, jesteś gotowy, by zapolować na słonia.

Jak upolować słonia?
• Daj strzelbę przestraszonemu Tuckowi, a sam udaj się do kanału.
• Po lewej stronie drabiny na wysokości drugiego szczebla jest ukryty kapelusz.
• Przy drabinie użyj korby i wejdź do góry.

• Ponownie cofnie się czas.
• Zabierz folię bąbelkową i klucz.
• Otwórz właz tuż koło balona.
• Zejdź na dół.
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• Kliknij na porcelanowego dziobaka.
• Załóż na poroże folię bąbelkową.

• Kliknij na deskę klozetową, która spadnie na folię.
• Zabierz deskę klozetową.
• Żeby zdobyć osiągnięcie, zbij kilka desek klozetowych, zanim nałożysz folię.
• Wyjdź do góry i użyj na znakach klucza zabranego z domu.
• Zamontuj w miejscu znaków deskę klozetową.
• Zejdź na dół i przestaw korbę.

• Zarzuć linę leżącą obok na deskę klozetową.
• Pętlą zrobioną na linie kliknij na właz.
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Jak trafić na Elizjum?
• Idź teraz do Toni, która jest w pubie.
• Porozmawiaj z nią, by ruszała razem z tobą do balona.
• Idź za nią do balona.
• Złapałeś matkę Toni, a nie słonia.
• Idź za Toni do sklepu jej ojca.
• Po ostrej wymianie zdań nastąpi mała eksplozja.

• Zabierz kawałek palącego się drewienka.
• Idź do balona.
• Rozpal ogień w piecyku, wystartujesz.
• Kliknij na linę, matka Toni spadnie.
• Po małej katastrofie wróć do skrzyżowania dróg.
• Gdy zjawi się słoń, użyj wajchy otwierającej właz.
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• Zejdź na dół do kryjówki słonia.
• Kliknij na wehikuł – wejdź do środka.
• W środku kliknij na guzik między siedzeniami, a następnie na zielony przycisk pod ekranem.
• Trafisz na Elizjum.

Rozdział III
Jak uratować Elizjanina?
• Popatrz na plakat reklamujący zabawę w balony, użyj przycisku pod plakatem - brak prądu.

• Przejdź w prawo na balkon.
• Spójrz na prawo, winda do lodów nie działa.
• Ze sterty gruzu wystaje ręka, obok tyczka.
• Zabierz tyczkę i spróbuj użyć na rurze przyciskającej Elizjanina.
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• Wróć na korytarz, użyj tyczki na zablokowanych drzwiach do schowka.
• Wciśnij przycisk głównego zasilania.
• W schowku znajduje się pistolet do paintballa, ale nie będzie do niego naboi, więc pozostaw go w
schowku, a zdobędziesz osiągnięcie.
• Nad guzikiem po lewej znajdziesz kapelusz.
• Porozmawiaj z Ronnym na temat strzelania do tarczy, by wygrać balony.
• Wróć na balkon i użyj windy do lodów, dowiesz się, że potrzebna jest gaśnica.
• Jeśli zamówisz kilka razy lody, zdobędziesz osiągnięcie.
• Wróć do wehikułu czasu i otwórz w środku klapę po prawej.
• Spróbuj sięgnąć po gaśnicę.

• Poproś McChronicle’a o pomoc i porozmawiaj z nim na wszystkie tematy.
• Wyjdź z pojazdu i przejdź do windy.
• Wrzuć gaśnicę do windy na lody i użyj któregoś przycisku po prawej.

18

• Użyj ponownie przycisku, a u góry pojawi się zepsuta winda.
• Kliknij jeszcze raz, na zewnątrz pojawi się hak na kablu.
• Kolejny raz użyj przycisku przy windzie, a hak zjedzie na dół.
• Użyj haka na rurze przygniatającej Elizjanina.
• Niestety szpula z kablem, na której jest hak, spadnie.
• Wrzuć szpulę do doniczki zawieszonej na balustradzie.
• Użyj tyczki na szczelinie w deskach koło balustrady.

• Użyj tyczki 3x, próbując wyrwać balustradę.
• Następnie klikaj szybko LPM, aż wypełni się kółko i balkon spadnie.
• Rzuć hak razem z kablem na drugą stronę, celując nad głową Goal.
• Wespnij się po kablu i podciągnij.
• Gdy Goal zostanie wciągnięta do góry, skocz na linę, by trafić do wehikułu czasu.
• Po kolejnej animacji cofnie się czas i trafisz na Elizjum przed katastrofą.

Jak dostać się do windy?
• Porozmawiaj z McChroniclem.
• Przejdź do góry i użyj przycisku windy.
• W trakcie rozmowy Kletusa i Goal kliknij na torbę po prawej 2x.
• Zabierz z torby obok nóg Goal antidotum.
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• Gdy Goal odejdzie, jeszcze raz użyj torby po prawej i wypuść jadowitego zwierzaka.
• Na bocznej ścianie znajdziesz wskaźnik laserowy, zabierz go.

• Użyj wskaźnika na rurze, do której zagląda Kletus.
• Teraz masz za zadanie przeprowadzić zwierzaka przez klatki, aby opuścił je górną klatką po
lewej.
• Poruszaj się:

←←↓→↑←↓↑→↓←←↑→↓→↑←↓↑→↓←←↑↓→→↑←←←
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• Po wykonaniu zadania zejdź na dół.
• Kliknij na McChronicla, wpadnie do rury.
• Daj mu antidotum.
• Wejdź na górę i kliknij na rurę.
• Zabierz kartę dostępu do windy z kieszeni Kletusa.

• Użyj karty na windzie.
• Po animacji trafisz do mieszkania Goal.
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Rozdział IV
Jak dostać się do strefy zabawy?
• Spójrz na terminal po lewej.
• Skieruj się na lewo, do drzwi widocznych w oddali, trafisz do pokoju Goal.
• Przy drzwiach zabierz potworne kapcie.

• Przejdź głębiej, zabierz szczypce do węgla oraz obejrzyj zdjęcie.
• Zwróć uwagę na fortepian.
• Użyj szczypiec na fortepianie, zdobędziesz jeden biały klawisz.
• Sprawdź pomieszczenie na wprost drzwi wejściowych.
• Zabierz hełm Ulissesa.
• Biegnij szybko w kierunku windy.
• Skorzystaj z interkomu i porozmawiaj z Goal – jest to możliwe póki jest widoczna klepsydra w lewym
górnym rogu ekranu.
• Jeśli jej tam nie ma, to znaczy że przybyłeś za późno.
• Jeśli się spóźniłeś, to spokojnie możesz porozmawiać z parą znajdującą się po stronie prawej.
• Po rozmowie wróć do windy.
• Wejdź do windy, użyj dwa razy klawisza, żeby porozmawiać z Ronnym.
• Wybierz strefę zabawy.
• Gdy Rufus będzie biegł, masz cztery ikony minigierek, które masz rozegrać. Kolejność nie jest ważna.
• Masz do wyboru golfa, strzelanie piłkami, puszczanie bąków w basenie oraz strzelanie piłkami do
pojawiających się dzieci.
• Po przejściu mnigierek czas ponownie się cofnie.
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• Znów jesteś w łazience Goal.
• Masz okazję tym razem szybciej wybiec, aby z nią porozmawiać przez intercom.
• Gdy wsiądziesz kolejny raz do windy, przywołaj Ronny'ego i wybierz tym razem strefę śluzy.
• Porozmawiaj z McChroniclem.
• Zejdź niżej, zabierz pałeczkę i skórę jaszczurki.

• Wróć do windy i zdejmij woreczek.
• Po wysunięciu się klawiszy kliknij w jakiś, wydają zły dźwięk.
• Na miejscu woreczka zawieś pałeczkę.
• Zdejmij pałeczkę i gdy wysuną się klawisze, uderz tłuczkiem w klawisz zielony, a dostaniesz się do
strefy relaksu.

Jak dostać się do rdzenia komputera?
• Wejdź do środka, spójrz na klapkę pod miejscem, gdzie znajdują się zwierzaki do głaskania.
• Otwórz ją, potrzebujesz karty.
• Po prawej promiennik ogrzewający kurczęta, zabierz go.
• Jeśli pogłaskasz kilka razy zwierzaka siedzącego obok sobola, pokaże się bohater z "The night of the
rabbit".
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• Podejdź do członka Starszyzny i z nim porozmawiaj.
• Przejdź wyżej do SPA, tam również zagadaj członka starszyzny, ma wolne.
• Przejdź do baru.
• Spójrz na maszynę do robienia kiełbasek.
• Przejdź na prawo, porozmawiaj z kolejnym członkiem Starszyzny.
• Kolejna klapka pod sceną, na której występuje żongler, wymaga karty dostępu.
• W dole ekranu po prawej znajdziesz kapelusz.
• Wróć do maszynki do robienia kiełbasek, użyj na niej białego klawisza.

• Odbierz klawisz kiełbasiany.
• Wróć do windy i przy pomocy młoteczka uderz klawisz liliowy, a trafisz do siedziby Rady Starszych.
• Zabierz piłeczki i drinka.
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• Użyj na lampie do czytania promiennika zabranego kurczakom.
• Porozmawiaj z członkiem Starszyzny.
• Gdy opuści folię aluminiową, zabierz ją.

• Zabierz również wysuszoną trawę.
• Nad hamakiem u góry w liściach znajdziesz kapelusz.
• Na promienniku użyj piłek pokrytych woskiem, a je roztopisz.
• Użyj na tymże promienniku kiełbasianego klawisza, a otrzymasz klawisz czerwony.
• Wróć do windy, użyj czerwonego klawisza w windzie i uderz w niego młotkiem, trafisz do komputera.

Jak pozyskać materiał i zrobić klony zwierzaków?
• Sprawdź pomieszczenie.
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• Podejdź do stacji komputera i ją otwórz.
• Kliknij na nią w środku, odsłonisz twardy dysk.

• Podejdź do monitora i pogadaj z nim.
• W ekwipunku połącz słomę z folią, zrobisz kapelusz.
• Użyj kapelusza na twardym dysku.
• Wróć do komputera i pogadaj z nim na temat wyników i wymarłych gatunków zwierząt.
• Wróć do windy i użyj klawisza relaksu.
• Porozmawiaj z członkiem Rady Starszych, dowiesz się o braku soboli.
• Przejdź do SPA i użyj na kolejnym członku rady potwornych kapci oraz roztopionych piłeczek
plastikowych, żeby wydepilować mu plecy.

• Wróć do windy i udaj się do pomieszczenia Rady Starszych.
• Porozmawiaj z kolejnym członkiem rady leżącym na hamaku.
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• Wróć do windy i udaj się na piętro, gdzie mieszka Goal.
• Podejdź do znanej ci już pary po prawej stronie.

• Daj im włosy zerwane z pleców członka Starszyzny, który był w SPA.
• W zamian otrzymasz próbki futer trzech zwierzaków: sobola, lwa i ponuraka.
• Teraz wróć do rdzenia komputera, by zrobić skany zwierzaków.
• Na skanerze po stronie lewej użyj skóry jaszczurki i odbierz kartę pamięci.

• Następnie wsadź próbki futer kolejnych zwierzaków, za każdym razem odbierając karty
pamięci.
• Wróć znów do strefy relaksu i podejdź do generatora szakalop.
• Włóż do lewego gniazda kartę 01, a do prawego 03 (w zależności w jakiej kolejności skanowałeś
próbki zwierząt) .
• Musisz teraz zmienić niektóre cechy zwierzaka, aby był łagodny, puszysty w paski i nadawał się do
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głaskania.

• Zmień mu: uśmiech, kolor futra, pazurki na łapach oraz nóżki.
• Użyj wajchy po lewej i w to miejsce włóż kartę numer 2.
• Teraz stwórz klowna, ale o nogach zwierzaka.
• Jeśli stworzysz wszelkie możliwe opcje zwierzaków, zdobędziesz osiągnięcie.

• Otwórz klapkę pod miejscem, gdzie siedzą zwierzaki i użyj karty numer 1 - puszystego zwierzaka do
głaskania.
• Przejdź do baru i pod sceną użyj karty numer 3 - tej gdzie stworzyłeś klowna.
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• Zabierz z lady barowej drinka i przejdź do kolejnego członka starszyzny.
• Porozmawiaj z nim, a dowiesz się o kłopotach z drinkami i złym jedzeniem.
• Zabierz ze stołu wielkiego robaka.
• Przejdź do lady, na której stoi blender, i zrób drinka, ale tak by nie wlać do niego rybki.
• Wlej zwartość dużej szklani do blendera a, zawartość małej szklanki do dużej.
• Zabierz dzbanek z blendera i uzupełnij brakujący płyn w szklance większej, a resztę przelej do szklanki
małej.
• Następnie przelej zwartość małej szklanki do blendera, a z dużej zawartość przelej do małej.
• Ponownie nalej zawartość małej szklanki do blendera i będziesz miał gotowego drinka.
• Następnie umieść w blenderze larwę, a będziesz miał larwę zmieloną.
• Użyj zmielonej larwy na maszynie do robienia kiełbasek i daj zrobioną kiełbaskę członkowi starszyzny.
• Wróć teraz windą do rdzenia komputera i drugiej karty użyj na maszynie przy drzwiach - tej gdzie
stworzyłeś flewoksa.
• Przestaw wajchę po prawej stronie na prawo.
• Wróć do windy i kolejny raz wybierz strefę relaksu.
• Przejdź do góry do SPA i wejdź w drzwi po lewej prowadzące do sauny.
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• Zaczep bransoletkę jegomościa po prawej o zakratowane okno.
• Następnie spróbuj złapać chochlę, jest zbyt ciasno.
• Pozbieraj krople potu z obu facetów po lewej i prawej stronie i wetrzyj w siebie.
• Ponownie sięgnij po chochlę, nabierz węgla i wysyp temu po prawej na ręcznik, wyrwie kratę.

• Możesz zdobyć osiągnięcie sadysta, jeśli kilka razy użyjesz węgli na facecie po prawej, zanim
przyczepisz mu rękę do krat.
• Po wydostaniu się z sauny musisz rozwiązać problem z kodem.
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• Wciśnij wpierw: zielony, różowy, niebieski, żółty, pomarańczowy.
• Następnie: niebieski, żółty, pomarańczowy, zielony, różowy.
• Ostatni raz: pomarańczowy, zielony, żółty, różowy, niebieski.
• Wyjmij ze środka notatkę.
• Cofnął się kolejny raz czas.
• Teraz musisz działać szybko.
• Zabierz hełm i biegnij do terminala.
• Kliknij hełmem na terminal.
• Wciśnij: kontynuuj, ikonę telefonu, głośnik, czerwony przycisk, a ostatniego guzika użyj, by
wprowadzić kod.
• Po animacji naciśnij przycisk windy.
• Naciśnij guzik po stronie lewej przy drzwiach.
• Kliknij na strzałkę skoku w dół, znów jesteś na Deponii.

Rozdział V
Jak uratować McChronicle'a?
• Porozmawiaj z prorokiem.
• Porozmawiaj również ze śmieciowymi rycerzami.
• Za plecami śmieciowego rycerza (lewy dolny róg ekranu) znajdziesz kapelusz.
• Przejdź po lewej stronie do wesołego miasteczka.
• Podejdź do wróżbity i z nim zamień słówko – potrzebuje nowej kuli, żeby powróżyć.
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• Zabierz ramię od aparatu, urządzenie do polerowania kul oraz samą kulę do kręgli.
• Odsuń klapkę na dole przy aparacie - czegoś brakuje.
• Przejdź dalej w górę ekranu obok wróżbity.

• Spróbuj swych sił, używając młota na mierniku.
• Sprawdź automat do robienia kiełbasek – Kiełbaso-bot.
• Spróbuj szczęścia z gumowymi kaczkami i sprawdź automat do wyciągania zabawek.
• Przejdź pierwszym przejściem (białe przejście – gabinet luster), nigdzie nie dojdziesz.
• Przejdź tym pośrodku, trafisz do szalonej kolejki, trzeba uratować McChronicle'a.
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• Drzwi do sterowni szalonej kolejki są zamknięte.
• Spójrz na kratkę ściekową obok stoiska z akwarelami, jest tam klucz.
• Zabierz farbki i przejdź na lewo, by zabrać serduszko z piernika.
• Wróć i idź przejściem tym na samym dole po prawej, to tunel miłości.
• Porozmawiaj z parą znajdującą się w tunelu miłości, otrzymasz żeton do automatu z kiełbaskami.
• Porozmawiaj z Goal, zabierz gazetę z kubła za jej plecami i wróć do centrum i automatu.
• Użyj żetonu na automacie – jeśli będziesz się dopominać o kiełbaskę 5x, zdobędziesz
osiągnięcie.
• Gdy w końcu automat odwróci się do ciebie tyłem w poszukiwaniu kiełbasy, wyjmij z
niego bezpiecznik.

• Podejdź teraz do maszyny ze zwierzakami.
• Wyjmij na samym dole ogranicznik, a w jego miejsce wsadź bezpiecznik.

33

• Uruchom maszynę i przestaw jej ramię na lewo, po czym je aktywuj.
• Użyj młota i walnij w miernik siły.
• Ponownie przesuń ramię, tym razem na środek i ponownie je aktywuj.
• Jeszcze raz przesuń ramię nad staw z kaczuszkami i je aktywuj.

• Zabierz z basenu magiczną wędkę.
• Wróć do budki sterującej szaloną karuzelą.
• Użyj wędki na kratce ściekowej i zabierz klucz.
• Użyj klucza na drzwiach, a w środku budki użyj hamulca.

• Wejdź na górę i porozmawiaj z McChronicle'em.
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Jak zrobić zdjęcie zakochanej pary?
• Zejdź na dół i zabierz z budki sterującej pieniążki.
• Koło nogi znajdującego się tam krzesełka znajdziesz kapelusz.
• Przejdź na lewo, do automatu z gumami do żucia.
• Użyj monety, by zdobyć pierścionek.
• Gdy pierścionek potoczy się w dół, zjawi się wombat i go zabierze.
• Wróć na górę, zabierz gumy do żucia i idź do gabinetu luster w ślad za wombatem – kolejna próba
nieudana.
• Wróć do wróżbity i pokaż mu gazetę z aktualną modą w kwestii kapeluszy – zdobędziesz jego turban.
• Zejdź na sam dół i znów pokaż najnowszą gazetę traktującą o modzie kapeluszowej, a zdobędziesz
jej stare wydanie.
• Wróć do wróżbity i pokaż mu stary magazyn.
• Daj mu polerkę do kul.
• Ponownie pokaż wróżbicie gazetę, ale tym razem tę najnowszą.
• Gdy wróżbita ściągnie z głowy polerkę, zagadaj do niego kolejny raz.
• Kulę do kręgli owiń szmatą i w otwory wepchaj gumę do żucia.
• Użyj na kuli farbek, a stworzysz głowę Goal.
• Wsadź głowę Goal w mniejszy otwór przed aparatem fotograficznym.
• Użyj na niej serduszka z piernika.
• Do aparatu włóż ogranicznik.
• Kliknij na aparat, a zostanie ustawiony samowyzwalacz i Rufus zrobi zdjęcie ślubne.
• Pokaż wróżbicie swoje zdjęcie ślubne.
• Gdy ten wpadnie w trans, zrób mu zdjęcie.
• Idź teraz do proroka, daj mu zdjęcie, a otrzymasz młotek i dłuto.
• Daj prorokowi farbki.
• Przejdź ze swoim zdjęciem do tunelu miłości i wsadź go do miernika.
• Potrzebujesz czegoś więcej, trzeba więc odzyskać pierścionek i zdobyć gwiazdkę z nieba.
• Wróć do śmieciowych rycerzy i pogadaj na temat zajęcia.
• Udaj się do pokoju luster, by pokonać wombata.
• Kliknij na strzałki 2x w dół, 2x w lewo i ponownie 2x w dół, o ile nie jest to zadanie losowe.
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• Gdy na twej drodze stanie wombat, klikaj na szkło leżące na ziemi, a następnie na szkło koło
zdjęcia Rufusa.
• Powtarzaj tę czynność, aż pokonasz wombata, trafi do twojego ekwipunku pierścionek.
• Idź teraz do szalonej kolejki i się na nią wdrap.
• Kliknij trzy razy na gwiazdkę, by ją zabrać.
• Na zwisającym profesorku użyj dłuta i młotka.
• Wróć do foto ściany, by zrobić kolejne zdjęcie.
• Zamocuj na Goal rękę od aparatu.

• Nałóż na palec pierścionek i przyczep na foto ścianie gwiazdkę.
• Porozmawiaj z profesorem.
• Gdy zjawi się Goal, wyruszycie w kolejną podróż, jeśli przed wyruszeniem pstrykniesz jeszcze jedno
zdjęcie zdobędziesz osiągnięcie.
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Rozdział VI
Jak uaktywnić anomalię?
• Po rozmowie z uczniami w klasie zabierz wiadro stojące koło tablicy.
• Przejdź się po klasie i sprawdź zegar oraz zabierz parasolkę.
• Otwórz klatkę z dziobakiem i użyj na nim przenośnej klatki stojącej przed biurkiem.

• Umieść dziobaka w kołowrotku dla chomików po prawej stronie urządzenia stojącego na biurku.
• Po drugiej stronie pojawi się anomalia czasowa.
• Opuść klasę i porozmawiaj z dwoma osobnikami.
• Spróbuj zabrać pinatę, nie bardzo się to uda.
• W prawym dolnym rogu ekranu koło rury znajdziesz kapelusz.
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• Przejdź w dół ekranu, do laboratorium - drzwi zamknięte.
• Zabierz stojące obok ziele.
• Przejdź na koniec planszy na lewo.
• Przeczytaj tablice ogłoszeń i zabierz jedno zaproszenie.
• Przełącz rączkę obok tablicy, koza przejdzie na dach laboratorium.
• Jeśli zrobisz to dziesięć razy, otrzymasz osiągnięcie.
• Wejdź do budynku obok tablicy, zostaniesz natychmiast wyrzucony, musisz wracać na salę
wykładową.
• Wróć na salę i przejdź przejściem koło zegara, otworzysz szyberdach, gdzie w gnieździe leży dziobak
albinos.
• Spróbuj jakoś go zwabić, używając na nim klatki na dziobaki, nie uda się.
• Wejdź do klasy i [u]zabranego z tablicy listu użyj na uczniu – zdobędziesz kanapkę.
• Użyj kanapki na anomalii, a wyjmiesz starą kanapkę.
• Wyjdź na dach i wrzuć kanapkę do klatki na dziobaki, a zwabisz dziobaka albinosa.
• Postaw klatkę z dziobakiem albinosem na biurku, a czas mocno przyspieszy.
• Użyj parasolki na kole dla chomików, aby przywrócić dawną wielkość anomalii.
• Wróć do biura dziekana.

Jak dostać się do laboratorium?
• Zagadaj do niego. Kliknij na popielniczkę.. Ponownie porozmawiaj.
• Spróbuj zabrać klucz wiszący koło wyjścia na balkon po lewej.
• Przejdź na prawo i zabierz fajkę.
• Napełnij fajkę zielem zabranym koło laboratorium.
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• Daj fajkę dziekanowi, a gdy ten się troszkę najara, zabierz klucz do laboratorium.
• Kliknij na witraż, a gdy wpadnie przez niego ptak, pozbieraj kolorowe szkła.
• Przejdź teraz z kluczami do laboratorium.
• Po otwarciu zbadaj kran po prawej.
• Użyj na kranie wiadra i napełnij go przepalonym olejem.

• Wróć do klasy, porozmawiaj z uczniami, po chwili wszyscy znajdziecie się w laboratorium.

Jak uruchomić wehikuł czasu?
• Porozmawiaj z uczniami i wróć do klasy.
• Z siedzenia tuż przy wejściu zabierz gumę do żucia.

• Przejdź na dach i wylej olej do rynny poniżej.
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• Ponownie wróć do przełącznika opuszczającego flagi i go użyj – koza spadnie z dachu.
• Podejdź do kozy i dwóch typków.
• Porozmawiaj z tym, co trzyma kij.
• Zabierz okulary, które wyrzucił.
• Ponownie porozmawiaj, ale z tym drugim – będziesz mógł wydoić kozę.
• Kliknij na kozę i zabierz ser.
• Spróbuj na okularach w ekwipunku użyć gumy do żucia i kolorowych szkieł.
• Wróć do dziekana.
• Użyj gumy na popielniczce i daj ją dziekanowi.
• Zabierz klej do protez pozostawiony na biurku.
• Użyj kleju do protez na okularach w ekwipunku.
• Kliknij okularami na maszynę czasu.
• Użyj na zbiorniku do tachionów sera feta.
• Użyj trzy razy pompki, a następnie kolejne dwa razy, dla lepszego ciśnienia.
• Wróć do sali wykładowej i porozmawiaj z Goal.
• Podnieś zdjęcie, które Goal upuściła, trafisz do kolejnej lokacji.

Rozdział VII
Jak zdobyć masło orzechowe do tostów?
• Po rozmowie z wieśniakiem zejdź na dół do miasta.
• Porozmawiaj na wszystkie tematy z Rokko.
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• Po drugiej stronie zbadaj dwa wehikuły czasu, nie masz kluczy.
• Przejdź na lewo pod zegarem.
• Porozmawiaj z profesorem.

• Zabierz maszynkę do ubijania masła i przejdź do drugiego budynku.
• Porozmawiaj przez chwilę z obiema Goal.
• Gdy nastąpi tąpnięcie, wyjdź i zobacz, co się stało.
• Wróć do domu, ponownie porozmawiaj z obiema paniami.

• Zabierz rzeźbę oraz dziobaka.
• Z lady koło pań zabierz szczotkę do włosów.
• Opuść mieszkanie i wróć do rynku.
• Przejdź przejściem po drugiej stronie, a trafisz do strażnika.
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• Spójrz na dźwignię podnoszącą zwodzony most.
• Porozmawiaj ze strażnikiem na wieży.
• Wróć na rynek i wejdź do restauracji.
• Porozmawiaj ze wszystkimi znajdującymi się tam postaciami.
• Na ladzie stoi miseczka z orzeszkami, kliknij na nie.
• Porozmawiaj orzeszkami do wyczerpania tematu.
• Porozmawiaj z Ungh na temat rzeźby i wymiany jej na zioła.
• Spróbuj dać mu rzeźbę zabraną z domu Goal.
• Opuść bar i przejdź ścieżką w dół ekranu, trafisz na teren budowy.
• Porozmawiaj z architektem oraz operatorem.

• Rzuć okiem na szyb oraz na syreny alarmowe.
• Jeszcze raz porozmawiaj z operatorem, dostaniesz gazetę o kapeluszach w zamian za kanapkę z
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masłem orzechowym.
• Użyj rzeźby na szybie, dostaniesz kulę.
• Wróć na rynek i ponownie porozmawiaj z Rokko.
• Zjawi się duch profesora, z nim również porozmawiaj.
• Wróć na teren budowy i kliknij na syrenę alarmową.
• Biegnij do strażnika.

• Użyj na kubłach zabawki - dziobaka.
• Użyj dźwigni opuszczającej most i zabierz żeberka fewlocka.
• Zamknij za sobą zwodzony most.
• Wróć do restauracji, daj żeberka, a dostaniesz miskę zupy.
• Wrzuć do miski z zupą włosy ze szczotki Goal i daj staremu Maverickovi.
• Gdy zamieni się miejscami z młodym Maverickiem, porozmawiaj na temat kluczyków do wehikułu
czasu, a zdobędziesz je.
• Daj kamień Unghowi, a otrzymasz zioła.
• Zioła daj męczącemu się w toalecie gościowi.
• Zabierz z toalety pieniądze i kup tosta z mlekiem.
• Wyjdź na zewnątrz i użyj kluczyków na wehikule czasu.
• Po próbie uruchomienia zaglądnij pod maskę, brakuje jednego cylindra.
• Podejdź do Rokko, daj mu zepsutą ubijaczkę do masła, a dostaniesz cylinder.
• Porozmawiaj z Rokko na temat Rity, potrzebujesz pierścionka i fraka.
• Wróć do baru, porozmawiaj z Ritą na temat Rokko.
• Zabierz orzeszki i powiedz o poświęceniu się dla Rity i Rokko.
• Wlej do cylindra mleko i dodaj orzeszki, całość wstaw do silnika, a będziesz miał masło orzechowe.
• Posmaruj tosty masłem orzechowym i zanieś operatorowi,a zdobędziesz gazetę.
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• Sprawdź gazetę w ekwipunku, dowiesz się o modzie na turbany.

Jak połączyć Rokko i Ritę?
• Pokaż gazetę architektowi.
• Porozmawiaj z architektem na temat fraka i pierścionka.
• Dostaniesz współrzędne - wyrysowane na mapie miejsca, gdzie znajdziesz te przedmioty.
• Zabierz mapę i udaj się do restauracji.
• Daj mapę Vincemu, udasz się w podróż, klikając na machinę czasu.
• Trafisz do miejsca z którego dopiero co wydostałeś się łódką.
• Porozmawiaj z wróżbitą, a gdy zajmie się czytaniem gazety, zabierz szklaną kulę.

• Zejdź na dół, porozmawiaj z grabarzem i zabierz z trumny prześcieradło.
• Leżący opodal szpadel również sobie przywłaszcz.
• Użyj w ekwipunku kuli, a następnie zabierz ze stolika architekta wiertarkę.
• Użyj wiertarki na kuli.
• Wróć na dół do grabarza, pokaż mu prześcieradło zabrane z trumny.
• Użyj łopaty na miejscu śmieci o ostrych krawędziach, a wykopiesz grób.
• Daj grabarzowi prześcieradło, a zdobędziesz frak.
• Zabierz wiadro farby stojące obok grobu.
• Użyj w ekwipunku wiadra na kuli i wróć do góry.
• Użyj kuli kręgielnej na torze.
• Daj frak Rokkowi.
• Idź na plac budowy, kliknij na stanowisko architekta i zabierz pierścionek z palca sztucznej Goal.
• Wróć do Rokko, daj mu pierścionek, a sam wskocz do kapsuły czasu.
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• Użyj przycisku między siedzeniami i wybierz pierwszą lokację po prawej.

Jak posprzątać cały ten bałagan?
• Wylądowałeś na pustyni.

• Zabierz wskazówki i kuszę opartą o namiot.
• Umocz wskazówki w mazi tachionwej i załaduj kuszę.
• Kliknij na kapsułę czasu, pojawi się portal.
• Użyj na portalu kuszy.
• Przejdź przez portal, trafisz do miasteczka, które uległo zniszczeniu.

• Porozmawiaj z Ritą i spójrz na szafę grającą w nieczynnym barze.
• Na stercie śmieci w centrum planszy znajdziesz kapelusz.
• Skieruj się więc na lewo do wieśniaka i użyj portalu, znajdziesz się w laboratorium.
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• Spójrz na Rufusa i zabierz mu okulary 4D.
• Na półce nad Rufusem jest puszka fasoli. Użyj na niej 3x kuszy.
• Wróć teraz do miasta.
• Zabierz pierścionek z palca kościotrupa.
• Podejdź do szafy, użyj na niej pierścionka, a potem puszki z fasolą.
• Wróć przez chatę i portal do laboratorium i wrzuć fasolkę w środek, gdzie znika w podłodze jeden ze
studentów.
• Cofnij się.
• Na ziemi wyrosła piękna fasola.
• Użyj okularów, a zobaczysz nad nią słaby portal.

• Użyj na portalu kuszy, a następnie go użyj.

46

• Znów będziesz w laboratorium, ale wszyscy będą żywi.
• Porozmawiaj ze studentem 2x, a dostaniesz tachionowy klucz.
• Wskocz do portalu w podłodze i skieruj się do drugiego tego po lewej stronie ruin.
• Użyj klucza na śrubie po prawej.
• Następnie ponownie użyj pompki tachionowej i wskocz do portalu w podłodze.
• Przejdź do miasteczka i zatrzymaj ślub.
• Przejdź do Goal, porozmawiaj z nią, a potem skocz za nią w portal.
• Znów trafiłeś na pustynię.
• Nałóż okulary i idź do tego słabo widocznego portalu na górze.

• Użyj na portalu kuszy i wróć pogadać z Goal.
• Wskoczcie do portalu.
• Jesteś znów w Paradoksalnym mieście, ale przed zwodzonym mostkiem.
• Ponownie użyj okularów, spróbuj strzelić do nowo odkrytego portalu z kuszy, ale strażnik ci zagrozi.
• Pogadaj z Goal, a potem ponownie użyj kuszy na portalu.
• Wskoczcie w portal, traficie do Elizjum.
• Pogadaj z Ronnym na temat kapelusza i gdy nałoży na głowę papierowy, powiedz, że kapelusz jest
głupi.
• Gdy zrobi z niego samolocik z papieru i rzuci, wyjmij go z oka i przeczytaj kartkę.
• Wybierz zdanie o kapeluszu z folii aluminiowej i strzel do kapelusza z kuszy.
• Na kolejnej planszy, gdy znajdziesz się gdzieś w przestworzach, użyj okularów i wypatrz kolejny portal,
do którego strzel z kuszy.
• Przejdź przez portal, znajdziesz się znów na pustyni.
• Tym razem musisz strzelić do portalu w wodzie, trafisz znów do Paradoksalnego miasta, ale w
nieodpowiednim czasie.

47

• Przejdź do miejsca, gdzie był dom wieśniaka i zabierz łom.
• Wróć do miasta i użyj łomu na bramie garażowej Rokko.
• Nałóż okulary i zlokalizuj potencjalny portal.
• Spróbuj użyć strzał na portalu, woda zmyła tachionowe błoto.
• Przejdź na prawo i użyj kluczyka na wehikule czasu Mavericka.
• Użyj okularów.
• Umaczaj w silniku wskazówkę i użyj jej na portalu w garażu.
• Wskocz do portalu, trafisz na odmienioną pustynię - ukwieconą.
• Po lewej stronie namiotu w kwiatach znajdziesz kapelusz.
• Teraz ponownie czeka cię wędrówka między portalami.
• Idź na górę. Wskocz do portalu, znajdziesz się w Paradoksalnym mieście przy wieży.
• Skocz więc w portal, ten u góry po lewej, trafisz do Elizjum.
• Przejdź do portalu widocznego w głębi po lewej.
• Następnie w ten nad drabiną, trafisz ponownie na pustynię, ale w innym czasie.
• Załóż okulary i zlokalizuj potencjalny portal, tuż nad kolumną po lewej.

• Strzel w niego, a trafisz do Paradoksalnego miasta.
• Przejdź na farmę, gdzie przebywa stara Goal oraz profesor.

Jak skonstruować pojazd bojowy?
• Musisz teraz w odpowiedniej kolejności klikać na poszczególnych planszach w przedmioty, aby każdy
zajął się pracą, która w rezultacie zaowocuje zbudowaniem czołgu na fewlocki.
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• Zaczynaj więc rozdzielać prace:
Mac – stół
Goal – walec
Rufus – kontakt
Stara Goal - stół warsztatowy, pilnik, rura, mufka, śrubokręt, rura, mufka, taśma
Rufus – opona
Mac – szafa, klucz, narzędzia, kapsuła czasu
Goal – klucz nastawny
Mac - kapsuła czasu
Goal - otwór w kapsule czasu
Mac – silnik, klucz i piła
Rufus – lodówka, puszka, pancerz i chipsy
Mac – palnik i młot.
• Gdy trafisz w stado fewlocków, nałóż okulary.
• Strzel w widoczny zarys portalu.
• Kliknij na kawałek czołgu po prawej i przedostań się do portalu.
• Znalazłeś się ponownie w Kuvaq.

Rozdział VIII
Jak wytropić tego, kto uruchamia chronowóz?
• Opuść tunel.
• Przejdź za plecami tłumu w dół ekranu.
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• Porozmawiaj z mieszkańcami Utopii.
• Podejdź do Chłód-bota i kliknij na niego - zabierz ogranicznik.

• Przejdź do płonącego pojazdu i z gniazda zabierz wzmacniacz, a zamontuj ogranicznik.
• Podejdź do korby i nią zakręć.
• Teraz ponownie przejdź przez tunel i kliknij na wehikuł czasu.
• Trafisz na drogę w Kuvaq.
• Porozmawiaj z profesorem.
• Skieruj się teraz na lewo.
• W tunelu koło sklepu kliknij na urządzenie stojące przed Rufusem.
• Kliknij na pijaczka chowającego się w tunelu.
• Uzgodnij z nim atak na Utopianina.
• Na dany znak, gdy rzuci falownikiem, kliknij w niego.

50

• Następnie w przestrzeni chwyć rękę Goal, a następnie wdrap się po niej do góry, zanim upłynie czas.
• Trafiasz znów do Kuvaq, ale wszystko jest zamrożone.

Jak wyjść cało z tej przygody?
• Przejdź na prawo za Chłód-botem, by odszukać pojazd Maca.
• Podejdź do Chronowozu i zakręć korbką.

• Wyjdź z balonu i kliknij na kieliszki.
• Wróć do balonu i zabierz folię bąbelkową.
• Znów trafisz do tunelu przed sklepem z porcelaną.
• Po chwili znów będziesz na Elizjum.
• Opuść łazienkę, porozmawiaj ze słoniem.
• Przejdź w prawo, zabierz dwie butelki mleka sprzed drzwi zakochanej pary.
• Idź dalej i wejdź do mieszkania Goal.
• Podejdź szybko do wehikułu czasu.
• Kliknij na guzik między fotelami.
• Wybierz zielony przycisk - wyskoczy błąd.

51

• Kliknij 2x strzałkę kierującą w lewo i zatwierdź wybór.
• Wskocz przez portal do pokoju Goal.
• Kolejny raz masz zabawę na czas.

• Tym razem podejdź do kominka i włącz telewizor.
• Zabierz Goal lizaka i ukryj go w pudełku Ulissesa na półkach po prawej.
• Zabierz książkę znajdującą się obok pudełka z lizakiem i podmień z tą, która leży na dywanie.
• Butelki z mlekiem schowaj do schowka koło schodów.
• Po chwili wrócisz tu ponownie, a czas nadal goni.
• Zabierz okulary i klej do protez, które są w łazience.
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• Wyjdź z łazienki i przejdź do salonu.
• Podnieś smyczek.
• Smyczkiem strąć wazon i pozbieraj kolorowe szkło.

• Zabierz szczypce od węgla i oderwij nimi wskazówki od zegara.
• Ze skrytki pod schodami wyjmij ser.
• Wskazówki od zegara połącz z serem, a następnie ze smyczkiem.
• Na szkle użyj kleju do protez, a potem szkła na okularach.
• Masz kolejne zadanie, przejdź do łazianki.
• Użyj okularów, by zlokalizować portal.
• Użyj na nim strzały i wskocz do niego.
• Teraz masz za zadanie zamknąć wszystkie 9 portali, które ukażą się po drodze, strzelaj do nich i omijaj
te otwarte, by nie zaczynać zabawy od początku (Całe szczęście, że to można pominąć).
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• Jeśli wpadniesz do trzech portali, które zaprowadzą cię do: Deponii na czerwonego byka, Chaos on
Deponia koło rybaka w porcie, oraz Goodbay Deponia do rurociągów obok rampy przeładunkowej dla
wojska, zdobędziesz osiągnięcie.

• Po upadku klikaj w blachę, aby ją odsunąć, oraz złap rurę.
• Po kolejnej opowieści jaki był chronologiczny przebieg zdarzeń, znów jako Goal ratujesz Rufusów.
• Niezależnie, jakie wybierzesz kwestie dialogowe, zakończysz wędrówkę po portalach w Deponii.

Koniec

Kapelusze
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