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Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
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Don't Escape
Bohater gry jest wilkołakiem, o czym dowiadujesz się z pierwszej planszy gry. Musi
podjąć wszelkie działania, by uchronić otoczenie przed swoimi morderczym zapędami,
które objawiają się po transformacji w bestię.

•

Wyjdź na zewnątrz.

•

Z podwórka przed chatką zabierz:
◦ topór i porąbane kłody drewna
◦ muchomora (prawy dolny róg
ekranu)
◦ łańcuch (na ścianie chatki tuż pod
strzechą).
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•

Wróć do chatki (kliknij drzwi).

•

Ze ściany obok regału weź linę.

•

Idź w lewo.

•

Z haka na ścianie weź zioła.

•

Na stole poniżej haka użyj topora z
ekwipunku – weź deski.

•

Idź w lewo.
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•

Kliknij
zieloną
marynarkę
dostaniesz srebrny klucz.

•

Kliknij pod łóżkiem – zdobędziesz
złoty kluczyk.

•

Otwórz szufladę komody – weź
pudełko z hubką i krzesiwem.

•

Idź w prawo.

•

Złotym kluczykiem otwórz skrzynię
– weź z niej młotek i gwoździe.

•

Idź 2x w lewo.

•

W palenisku ułóż porąbane kłody
drewna.

•

Na kłodach użyj pudełka z hubką i
krzesiwem.

•

Kliknij
ciemniejszą
deskę
na
podłodze poniżej paleniska –
wyświetlisz klapę skrytki.

•

Otwórz klapę - ze skrytki w podłodze
weź przyprawę i mięso.

•

Zamknij
skrytki).

klapę

(kursor

–

poniżej

5

•

Ze stolika obok paleniska zabierz
szklaną kolbę.

•

Przeczytaj notatkę.

•

Na zbliżeniu notatki kliknij po lewej
stronie tekstu – zobaczysz dalszy
ciąg notatki z przepisem na miksturę
osłabiającą wilkołaka.

•

Na kociołku nad ogniem użyj
muchomora, ziół i przyprawy, a na
koniec szklanej kolby – masz kolbę z
trucizną.

•

Uwaga! Jeśli w inwentarzu masz
korzeń zabrany z beczki, nie
dokładaj go do kociołka z miksturą,
bo nie będzie skuteczna.

•

W inwentarzu połącz mięso i kolbę z
trucizną – masz zatrute mięso.

•

Idź w prawo.

•

Zamknij okiennice, a potem kliknij
pośrodku okna, żeby założyć skobel.

•

Na zamkniętym oknie użyj desek.
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•

Na deskach użyj młotka i gwoździ –
zabijesz okno.

•

Idź w prawo.

•

Na haku, na którym wcześniej
wisiały zioła, umieść zatrute mięso.

•

Idź w prawo.

•

Zamknij drzwi, a potem użyj na nich
klucza.

•

Kliknij lewą stronę regału, żeby
ustawić go na drzwiach.

•

W inwentarzu użyj na ikonie twarzy
łańcucha.

•

Podobnie postąp z liną.

•

Gdy bohater jest już obwiązany
łańcuchem i liną, kliknij ikonę
klepsydry (w inwentarzu).

•

Na planszy z pytaniem, czy chcesz
skończyć grę, wybierz tak.

•

Gdy transformacja w wilkołaka się
już dokona, klikaj na planszy –
dowiesz się, jakie środki ostrożności
podjął bohater i czy były one
skuteczne.

•

Jeśli opisane wyżej kroki zostały
wykonane
poprawnie,
uzyskasz
optymalne zakończenie: A Calm
Night.

•

Kliknięciem na planszy zakończ grę.

Don't Escape 2
Bohater i jego przyjaciel Bill uciekają przed hordą nieumarłych. Schronienie znajdują w
opuszczonym baraku, gdzie zamierzają odpocząć i spędzić noc. Przed nadejściem zombie
muszą zabezpieczyć budynek i teren wokół. Obowiązek ten spada przede wszystkim na
naszego bohatera, bo Bill został ugryziony i jest w marnej kondycji.
Na podjęcie odpowiednich działań masz ograniczony czas, a za wykonanie zadań
odejmowane są minuty i godziny. Gra informuje, o jakie czynności chodzi i ile czasu one
zajmą. Daje też możliwość zrezygnowania z nich, co jest dość istotne, bo w zmienionych
okolicznościach stracisz na nie o wiele mniej czasu. Na przykład szybciej zetniesz
gałęzie, naprawisz ogrodzenie czy wykopiesz dół, jeśli pomagają Ci inne osoby;
mieszanie cementu zajmie 10 minut, jeśli robisz to łopatą, a 40, jeśli używasz topora.
W drugiej część serii zdobywasz sześć osiągnięć, ale ich uzyskanie nie jest możliwe w
trakcie jednej rozgrywki, stąd w poradniku kilka przykładowych scenariuszy przejścia
Don't Escape 2.
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Osiągnięcia Survivor, Merciful, Savior
•

Survivor – musisz przetrwać do następnego dnia

•

Merciful – dajesz Billowi możliwie komfortową śmierć (alkohol i strzał z
pistoletu)

•

Savior - wraz z Tobą przy życiu pozostaje dwójka innych ocalałych

Scenariusz 1
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•

Wyjdź na zewnątrz.

•

Ze kontenera na śmieci
czerwone przewody i klucz.

•

Idź w lewo (kursor na ścianie
budynku).

•

Ze ściany budynku wyjmij pocisk
(1/4).

•

Z ziemi poniżej podnieś nożyce do
metalu.

•

Idź 2x w prawo.

•

Kliknij ścieżkę za ogrodzeniem –
znajdziesz się na mapie.

weź
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•

Na mapie wybierz lokację w prawym
dolnym rogu – trafisz do kościoła.

•

Z trawnika przy dolnej krawędzi
ekranu podnieś pocisk (2/4).

•

Z pieńka do
wyciągnij topór.

•

Idź w lewo – znajdziesz się na mapie.

•

Na mapie wybierz lokację w prawym
górnym rogu – trafisz na stację
benzynową.

•

Z chodnika poniżej dystrybutora
paliwa podnieś pocisk (3/4).

•

Spod ściany budynku zabierz pusty
kanister.

•

Wejdź do
drzwiach)

•

Z kasy wyjmij monetę.

•

Z półek weź baterie i butelkę z wodą.

•

Z apteczki - środki przeciwbólowe.

•

Na drzwiach za ladą użyj topora –
wejdź na zaplecze.

rąbania

budynku

drewna

(kursor

na
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•

Z półki pod
zielony wąż.

akwarium

•

Z podłogi przy fotelu podnieś pocisk
(4/4).

•

Idź 3x w lewo – znajdziesz się na
mapie.

•

Na mapie wybierz lokację w lewym
dolnym rogu – trafisz na miejsce
wypadku.

•

Na radiowozie użyj zielonego węża, a
potem kanistra – masz kanister z
benzyną.

•

Z trawnika po prawej weź pistolet.

•

Przejściem u dołu ekranu wyjdź na
mapę.

•

Na mapie wybierz lokację w lewym
górnym rogu – trafisz do sklepu.

•

Wejdź do
drzwiach).

sklepu

zabierz

(kursor

na
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•

Z półek zbierz alkohol i aparat.

•

Zajrzyj do dziury w podłodze.

•

W inwentarzu użyj pocisków na
pistolecie (powtórz czynność tyle
razy, ile masz pocisków).

•

Załadowanego pistoletu użyj na
zombie (hałas później ściągnie
dodatkowych 5 nieumarłych, ale w
tym scenariuszu
nie
ma to
znaczenia).

•

Gdy zombie nie żyje, z dna dziury
weź okulary.

•

Zamknij widok dziury (kursor u dołu
ekranu).

•

Drzwiami wyjdź ze sklepu.

•

Mężczyźnie przed sklepem daj
okulary – Jeremy dołączy do Ciebie,
co zobaczysz jako ikonę na pasku
inwentarza.

•

Na sczepionych wózkach sklepowych
użyj monety – masz wózek do
transportu ciężkich rzeczy.

•

Wózka użyj na siatce ogrodzeniowej
(nad głową Jeremy'ego).

•

Kliknij rysunek na ścianie sklepu –
wyświetlisz jego zbliżenie.
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•

W inwentarzu
baterie.

połącz

•

Aparatu z bateriami użyj na rysunku
– masz fotkę rysunku.

•

Zamknij zbliżenie rysunku.

•

Na planszy przed sklepem idź w
lewo, a na mapie wybierz lokację
Church.

•

Wózka sklepowego użyj na cegłach i
worku cementu leżących pod ścianą
kościoła.

•

Wejdź do
drzwiach).

•

Fotkę rysunku daj mężczyźnie w
konfesjonale – ojciec Bernard
dołączy do Ciebie.

•

Wyjdź z kościoła.

•

Na zewnątrz idź w lewo.

•

Na mapie wybierz lokację Crash Site.

•

Na zaroślach w prawym górnym rogu
użyj topora – zdobędziesz zaostrzone
tyczki (z pomocą Jeremy'ego i ojca
Bernarda czynność potrwa o wiele
krócej).

•

Przejściem u dołu ekranu wyjdź na
mapę i wybierz lokację Base.

•

Wejdź do budynku bazy – idź w lewo
do Billa.

•

Billowi daj środki przeciwbólowe –
zapewnisz sobie jego pomoc w
następnych zadaniach.

•

Idź jeszcze raz w lewo.

kościoła

aparat

(kursor

i

na
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•

Weź łopatę, opartą o ścianę na końcu
baraku.

•

Idź w prawo na zewnątrz baraku.

•

Na ziemi przed wejściem do baraku
użyj łopaty – wykopiesz dół (gdy
pomaga Ci Jeremy, Bernard i Bill
trwa to o wiele krócej).

•

Na dnie dołu umieść zaostrzone
tyczki – pułapka gotowa.

•

Idź w prawo.

•

Na leżącej na ziemi części ogrodzenia
użyj siatki ze sklepu (z Jeremy'm,
Bernardem i Billem zrobisz to w
krótszym czasie).

•

Na generatorze użyj czerwonych
przewodów z kontenera na śmieci i
kanistra z benzyną.

•

Gdy przewody są podłączone do
ogrodzenia, a benzyna nalana do
generatora, kliknij przednią ściankę
urządzenia – pali się zielona lampka,
więc generator działa.

•

Idź w lewo i wejdź do baraku.

•

Zamknij drzwi baraku.

•

Na drzwiach użyj klucza zabranego z
kontenera na śmieci.

•

Idź w lewo.
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•

Na wannie z piaskiem użyj worka
cementu z kościoła, butelki wody ze
stacji benzynowej i łopaty.

•

Na oknie użyj cegieł z kościoła –
zamurujesz okno, a z trzema
pomocnikami potrwa to o wiele
krócej.

•

Daj Billowi butelkę z alkoholem, a
potem użyj na nim naładowanego
pistoletu – zapewnisz mu litościwą
śmierć.

•

Idź w lewo.

•

Na kłódce zamykającej klapę w
podłodze użyj nożyc do drutu
zabranych spod ściany baraku.

•

Podnieś klapę – znajdziesz się w
piwnicy.

•

Gdy jesteś w piwnicy, kliknij klapę,
żeby ją zamknąć.

•

W inwentarzu kliknij ikonę zegara –
są z Tobą dwaj ocalali, więc jeśli
przeżyjesz, oni też przeżyją.

•

Klikaj na planszy kończącej grę –
zobaczysz wyniki swoich działań.

Osiągnięcie Governor
Osiągnięcie Governor zdobędziesz, jeśli przetrwasz do następnego dnia, a dwóch
ocalałych – Jeremy'ego i ojca Bernarda – postrzelisz z pistoletu i potraktujesz jak
przynętę w pułapce na zombie.
Przykładowy scenariusz dla tego osiągnięcia niewiele różni się od Scenariusza 1.
Pominięto w nim ścinanie gałęzi na zaostrzone tyczki, bo tę rolę odegrają ocaleni. Tak
zastawiona pułapka zatrzyma co najmniej trzydziestu nieumarłych, więc możesz (nie
musisz) połączyć zdobycie tego osiągnięcia z osiągnięciem Merciful.
Scenariusz 2
•

Barak: Wyjdź z budynku.

•

Przed barakiem: Z kontenera na śmieci weź klucz i przewody. Kliknij boczną
ścianę baraku.

•

Z boku baraku: Ze ściany wyjmij pocisk, a ziemi podnieś nożyce do metalu. Idź 2x
w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Kliknij ścieżkę za zniszczonym ogrodzeniem baraku.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym dolnym rogu – znajdziesz się przed kościołem.

•

Przed kościołem: Z pieńka zabierz topór. Z trawnika przy ścieżce podnieś pocisk.
Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym górnym rogu – znajdziesz się na stacji
benzynowej.

•

Przed stacją benzynową: Z chodnika poniżej dystrybutora paliwa podnieś pocisk.
Spod ściany budynku weź kanister. Wejdź do budynku stacji.

•

W budynku stacji benzynowej: Z kasy zabierz monetę (nie jest to bezwzględnie
konieczne). Z półek weź baterie i butelkę z wodą, z apteczki – środki
przeciwbólowe. Na drzwiach za ladą użyj topora – wejdź tędy na zaplecze.

•

Zaplecze stacji benzynowej: Z półki pod akwarium zabierz zielony wąż. Z podłogi
obok fotela podnieś pocisk. Idź 3x w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym dolnym rogu – znajdziesz się na miejscu wypadku.
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•

Miejsce wypadku: Z trawnika po prawej podnieś pistolet. Na samochodzie
policyjnym użyj zielonego węża, a potem kanistra – masz kanister z benzyną.
Kliknij przejście w dolnej części ekranu.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym górnym rogu ekranu – znajdziesz się w sklepie.

•

Przed sklepem: Wejdź do sklepu (kursor na drzwiach).

•

W sklepie: Z regałów zabierz aparat fotograficzny i butelkę alkoholu. Zajrzyj do
dziury w podłodze sklepu.

•

Dziura w podłodze sklepu: Na pistolecie użyj pocisków – masz załadowany
pistolet. Zastrzel nim zombie. Z dna dziury weź okulary. Zamknij zbliżenie dziury
i drzwiami wyjdź ze sklepu.

•

Przed sklepem: Daj okulary mężczyźnie na zewnątrz – Jeremy dołączy do Ciebie.
Na sczepionych wózkach sklepowych użyj monety (lub nożyc do metalu) – masz
wózek. Wózka użyj na belach siatki (za głową Jeremy'ego) – masz siatkę
ogrodzeniową. Kliknij rysunek na bocznej ścianie sklepu.

•

Zbliżenie rysunku: W inwentarzu połącz aparat fotograficzny i baterie – masz
aparat z bateriami. Użyj go na rysunku – masz fotografię rysunku. Idź 2x w lewo.

•

Mapa: Wybierz lokację Church.

•

Przed kościołem: Użyj wózka na cegłach i torbie cementu (pod ścianą kościoła).
Wejdź do kościoła.

•

W kościele: Daj fotografię rysunku mężczyźnie w konfesjonale (lewy dolny róg
planszy) – ojciec Bernard dołączy do Ciebie. Wyjdź z budynku i idź w lewo.

•

Mapa: Wybierz lokację Base.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Idź w lewo, wejdź do budynku, idź 2x w lewo – jesteś na
końcu baraku.

•

Koniec baraku: Spod ściany zabierz łopatę. Idź w prawo – stoisz obok Billa.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi środki przeciwbólowe – zapewnisz sobie jego
pomoc. Na wannie z piaskiem użyj cementu, butelki z wodą i łopaty. Na oknie
użyj cegieł – zamurujesz otwór. Idź 3x w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Na leżącym na ziemi fragmencie ogrodzenia użyj siatki
ogrodzeniowej – naprawisz płot. Na generatorze użyj przewodów i kanistra z
benzyną. Kliknij przednią ściankę generatora – włączysz urządzenie (zapali się
zielona lampka). Idź w lewo.

•

Przed barakiem: Na ziemi przed drzwiami użyj łopaty – wykopiesz dół. W
inwentarzu użyj załadowanego pistoletu na ikonie Jeremy'ego lub ojca Bernarda
– postrzelisz któregoś z nich. Potwierdź też chęć postrzelenia drugiego ocalonego
– obaj znajdą się na dnie wykopanego dołu. Wejdź do baraku.

16

•

Przy drzwiach baraku: Zamknij drzwi i użyj na nich klucza z inwentarza. Idź w
lewo do Billa.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi butelkę z alkoholem. Zabij go strzałem z
pistoletu (lub toporem, jeśli nie zależy Ci na osiągnięciu Merciful). Idź w lewo.

•

Koniec baraku: Na kłódce spinającej klapę z podłogą użyj nożyc do metalu.
Kliknij klapę – znajdziesz się w piwnicy.

•

Piwnica: Kliknij klapę – zamkniesz ją. W inwentarzu kliknij ikonę zegara.

•

Klikaj na planszy kończącej grę – zobaczysz wynik swoich działań.
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Osiągnięcie Shadow
Osiągnięcie Shadow zdobędziesz, gdy uda Ci się przeżyć bez oddawania choćby jednego
strzału. Nieużywanie pistoletu na Billu ma tę zaletę, że nie ściągasz na siebie uwagi
nieumarłych i w trakcie wieczornego ataku jest ich pięćdziesięciu. Podczas ataku
również nie możesz użyć pistoletu.
Scenariusz 3
Zdobycie tego osiągnięcia możesz połączyć z osiągnięciem Savior. Wówczas
przykładowy scenariusz dla osiągnięcia Shadow różni się się od Scenariusza 1 w kilku
punktach:
•

Przed pierwszym wyjściem z baraku zabierasz łopatę.

•

Nieumarłego ze sklepu zabijasz łopatą, która w trakcie tego się łamie. Czynności,
które nią wykonujesz, zostały więc zmienione (zaprawę do zamurowania okna
mieszasz toporem) lub pominięte (nie kopiesz dołu, a zaostrzone tyczki
umieszczasz na ziemi). Tu należy wspomnieć, że można też zmienić kolejność
odwiedzanych lokacji tak, żeby wykonać te czynności łopatą, a dopiero potem
użyć jej na zombie ze sklepu.

•

Nie musisz szukać pistoletu i pocisków, bo nie możesz ich użyć ani na Billu, ani w
trakcie wieczornego ataku zombie.

•

Ponieważ i tak nie dasz Billowi komfortowej śmierci, możesz pominąć pojenie go
alkoholem. Zabijasz go zaś toporem.

Przykładowy przebieg zdarzeń w Scenariuszu 3:
•

Wewnątrz baraku przy drzwiach: Idź 2x w lewo – jesteś na końcu baraku.

•

Koniec baraku: Spod ściany zabierz łopatę. Idź 3x w prawo – jesteś na zewnątrz.

•

Przed barakiem: Z kontenera na śmieci weź klucz i przewody. Kliknij boczną
ścianę baraku.

•

Z boku baraku: Z ziemi podnieś nożyce do metalu. Idź 2x w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Kliknij ścieżkę za zniszczonym ogrodzeniem baraku.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym dolnym rogu – znajdziesz się przed kościołem.

•

Przed kościołem: Z pieńka zabierz topór. Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym górnym rogu – znajdziesz się na stacji
benzynowej.

•

Przed stacją benzynową: Spod ściany budynku weź kanister. Wejdź do budynku
stacji.

•

W budynku stacji benzynowej: Z kasy zabierz monetę (nie jest to bezwzględnie
konieczne). Z półek weź baterie i butelkę z wodą, z apteczki – środki
przeciwbólowe. Na drzwiach za ladą użyj topora – wejdź tędy na zaplecze.
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•

Zaplecze stacji benzynowej: Z półki pod akwarium zabierz zielony wąż. Idź 3x w
lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym górnym rogu ekranu – znajdziesz się w sklepie.

•

Przed sklepem: Wejdź do sklepu (kursor na drzwiach).

•

W sklepie: Z regałów zabierz aparat fotograficzny. Zajrzyj do dziury w podłodze
sklepu.

•

Dziura w podłodze sklepu: Na nieumarłym użyj łopaty – zabijesz go, ale łopata
się złamie. Z dna dziury weź okulary. Zamknij zbliżenie dziury i drzwiami wyjdź
ze sklepu.

•

Przed sklepem: Daj okulary mężczyźnie na zewnątrz – Jeremy dołączy do Ciebie.
Na sczepionych wózkach sklepowych użyj monety (lub nożyc do metalu) – masz
wózek. Wózka użyj na belach siatki (za głową Jeremy'ego) – masz siatkę
ogrodzeniową. Kliknij rysunek na bocznej ścianie sklepu.

•

Zbliżenie rysunku: W inwentarzu połącz aparat fotograficzny i baterie – masz
aparat z bateriami. Użyj go na rysunku – masz fotografię rysunku. Idź 2x w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym dolnym rogu – znajdziesz się na miejscu wypadku.

•

Miejsce wypadku: Na samochodzie policyjnym użyj zielonego węża, a potem
kanistra – masz kanister z benzyną. Kliknij przejście w dolnej części ekranu.

•

Mapa: Wybierz lokację Church.

•

Przed kościołem: Użyj wózka na cegłach i torbie cementu (pod ścianą kościoła).
Wejdź do kościoła.

•

W kościele: Daj fotografię rysunku mężczyźnie w konfesjonale (lewy dolny róg
planszy) – ojciec Bernard dołączy do Ciebie. Wyjdź z budynku i idź w lewo.
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•

Mapa: Wybierz lokację Crash Site.

•

Miejsce wypadku: Na zaroślach w prawym górnym rogu planszy użyj topora (do
pomocy masz Jeremy'ego i Bernarda, więc idzie to szybko) – zdobędziesz
zaostrzone tyczki. Przejściem u dołu ekranu wyjdź na mapę.

•

Mapa: Wybierz lokację Base.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Idź w lewo, wejdź do budynku, idź 1x w lewo – jesteś
przy Billu.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi środki przeciwbólowe – zapewnisz sobie
dodatkowo jego pomoc. Na wannie z piaskiem użyj cementu, butelki z wodą i
topora. Na oknie użyj cegieł – zamurujesz otwór. Idź 3x w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Na leżącym na ziemi fragmencie ogrodzenia użyj siatki
ogrodzeniowej – naprawisz płot (robisz to z pomocą Jeremy'ego, Bernarda i
Billa). Na generatorze użyj przewodów i kanistra z benzyną. Kliknij przednią
ściankę generatora – włączysz urządzenie (zapali się zielona lampka). Idź w
lewo.

•

Przed barakiem: Na ziemi przed drzwiami baraku użyj zaostrzonych tyczek
(znów korzystasz z pomocy Jeremy'ego, Bernarda i Billa). Wejdź do baraku.
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•

Wewnątrz przy drzwiach baraku: Zamknij drzwi i użyj na nich klucza z
inwentarza. Idź w lewo do Billa.

•

W baraku obok Billa: Zabij Billa toporem. Idź w lewo.

•

Koniec baraku: Na kłódce spinającej klapę z podłogą użyj nożyc do metalu.
Kliknij klapę – znajdziesz się w piwnicy.

•

Piwnica: Kliknij klapę – zamkniesz ją. W inwentarzu kliknij ikonę zegara.

•

Klikaj na planszy kończącej grę – zobaczysz wynik swoich działań.
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Scenariusz 4
W Scenariuszu 4 zdobycie osiągnięcia Shadow nie jest połączone z innymi
osiągnięciami, oprócz osiągnięcia Survivor, bo przeżyć musisz.
Podobnie jak w Scenariuszu 3, w ogóle nie używasz pistoletu, ale do baraku zabierasz z
sobą tylko jednego z napotkanych mężczyzn. W zależności od tego, którego wybierzesz,
możesz pominąć czynności związane ze zabijaniem zombie w sklepie i zdobywaniem
okularów (Jeremy) lub fotografii rysunku (ojciec Bernard).
Ponieważ masz tylko dwóch pomocników (Bill, któremu dajesz środki przeciwbólowe, i
któryś z mężczyzn), tworzenie zabezpieczeń baraku trwa trochę dłużej i trzeba bardziej
uważać na czas. Z niektórych zabezpieczeń można też zrezygnować, na przykład z
zamurowywania okna albo zastawiania pułapki przed drzwiami baraku (zamurowane
okno powstrzyma 10 nieumarłych, a zaostrzone tyczki lub dziura w ziemi – 15).
Należy pamiętać, żeby:
•

Nie zapominać przedmiotów i nie szwendać się między lokacjami bez planu.

•

Podczas zamurowywania okna w baraku, do mieszania zaprawy użyć topora
tylko wtedy, gdy nie dysponujemy łopatą.

•

Przed drzwiami baraku zastawić właściwą pułapkę. Jeśli mamy ze sobą ojca
Bernarda, wystarczy wykopać dziurę w ziemi; nie trzeba też ścinać na miejscu
wypadku krzaków na tyczki. Jeśli idzie z nami Jeremy, zaostrzonych tyczek należy
użyć bezpośrednio na ziemi i oczywiście najpierw je zdobyć.

W poniższy scenariuszu zabrałam ze sobą Jeremy'ego i nie zamurowałam okna.
Niestety, Jeremy padł ofiarą zombie, ratując moją skórę.
Przykładowy przebieg zdarzeń w Scenariuszu 4:
•

Wewnątrz baraku przy drzwiach: Idź 2x w lewo – jesteś na końcu baraku.

•

Koniec baraku: Spod ściany zabierz łopatę. Idź 3x w prawo – jesteś na zewnątrz.

•

Przed barakiem: Z kontenera na śmieci weź klucz i przewody. Kliknij boczną
ścianę baraku.

•

Z boku baraku: Z ziemi podnieś nożyce do metalu. Idź 2x w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Kliknij ścieżkę za zniszczonym ogrodzeniem baraku.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym dolnym rogu – znajdziesz się przed kościołem.

•

Przed kościołem: Z pieńka zabierz topór. Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym górnym rogu – znajdziesz się na stacji
benzynowej.

•

Przed stacją benzynową: Spod ściany budynku weź kanister. Wejdź do budynku
stacji.

•

W budynku stacji benzynowej: Z kasy zabierz monetę (nie jest to bezwzględnie
konieczne). Z apteczki weź środki przeciwbólowe. Na drzwiach za ladą użyj
topora – wejdź tędy na zaplecze.

22

•

Zaplecze stacji benzynowej: Z półki pod akwarium zabierz zielony wąż. Idź 3x w
lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym górnym rogu ekranu – znajdziesz się w sklepie.

•

Przed sklepem: Wejdź do sklepu (kursor na drzwiach).

•

W sklepie: Zajrzyj do dziury w podłodze sklepu.

•

Dziura w podłodze sklepu: Na nieumarłym użyj łopaty – zabijesz go, ale łopata
się złamie. Z dna dziury weź okulary. Zamknij zbliżenie dziury i drzwiami wyjdź
ze sklepu.

•

Przed sklepem: Daj okulary mężczyźnie na zewnątrz – Jeremy dołączy do Ciebie.
Na sczepionych wózkach sklepowych użyj monety (lub nożyc do metalu) – masz
wózek. Wózka użyj na belach siatki (za głową Jeremy'ego) – masz siatkę
ogrodzeniową. Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym dolnym rogu – znajdziesz się na miejscu wypadku.

•

Miejsce wypadku: Na samochodzie policyjnym użyj zielonego węża, a potem
kanistra – masz kanister z benzyną. Na zaroślach w prawym górnym rogu
planszy użyj topora (do pomocy masz Jeremy'ego) – zdobędziesz zaostrzone
tyczki. Przejściem u dołu ekranu wyjdź na mapę.

•

Mapa: Wybierz lokację Base.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Idź w lewo, wejdź do budynku, idź 1x w lewo – jesteś
przy Billu.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi środki przeciwbólowe – zapewnisz sobie
dodatkowo jego pomoc. Idź 3x w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Na leżącym na ziemi fragmencie ogrodzenia użyj siatki
ogrodzeniowej – naprawisz płot (robisz to z pomocą Jeremy'ego i Billa). Na
generatorze użyj przewodów i kanistra z benzyną. Kliknij przednią ściankę
generatora – włączysz urządzenie (zapali się zielona lampka). Idź w lewo.

•

Przed barakiem: Na ziemi przed drzwiami baraku użyj zaostrzonych tyczek
(znów korzystasz z pomocy Jeremy'ego i Billa). Wejdź do baraku.

•

Wewnątrz przy drzwiach baraku: Zamknij drzwi i użyj na nich klucza z
inwentarza. Idź w lewo do Billa.

•

W baraku obok Billa: Zabij Billa toporem. Idź w lewo.

•

Koniec baraku: Na kłódce spinającej klapę z podłogą użyj nożyc do metalu.
Kliknij klapę – znajdziesz się w piwnicy.

•

Piwnica: Kliknij klapę – zamkniesz ją. W inwentarzu kliknij ikonę zegara.

•

Klikaj na planszy kończącej grę – zobaczysz wynik swoich działań.
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Osiągnięcie Lone Wolf
Żeby zdobyć osiągnięcie Lone Wolf musisz przeżyć, nie zaprzyjaźniając się z nikim. W
praktyce oznacza to, że:
•

Bill: Nie możesz mu dać środków przeciwbólowych, nie uzyskasz więc od niego
żadnej pomocy. Zabić go musisz toporem, żeby nie przyciągać dodatkowych
zombie (czy przedtem dasz mu alkohol czy nie, nie będzie miało znaczenia)

•

Jeremy i ojciec Bernard: Nie zabierasz ich ze sobą, więc pomijasz czynności
związane z zabijaniem zombie w sklepie i zdobywaniem okularów oraz
zdobywaniem fotografii rysunku.

•

Bez pomocników tworzenie zabezpieczeń w bazie trwa bardzo długo. Czasu
starczy Ci na naprawę ogrodzenia i zamurowanie okna (rezygnujesz ze ścinania
krzaków na miejscu wypadku i z pułapki przed drzwiami baraku).

•

W scenie finałowej będziesz potrzebować pistoletu z czterema pociskami i
topora – te rzeczy musisz mieć w inwentarzu.

Scenariusz 5
•

Barak: Wyjdź z budynku.

•

Przed barakiem: Z kontenera na śmieci weź klucz i przewody. Kliknij boczną
ścianę baraku.

•

Z boku baraku: Ze ściany wyjmij pocisk, a ziemi podnieś nożyce do metalu. Idź 2x
w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Kliknij ścieżkę za zniszczonym ogrodzeniem baraku.
24

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym dolnym rogu – znajdziesz się przed kościołem.

•

Przed kościołem: Z pieńka zabierz topór. Z trawnika przy ścieżce podnieś pocisk.
Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym górnym rogu – znajdziesz się na stacji
benzynowej.

•

Przed stacją benzynową: Z chodnika poniżej dystrybutora paliwa podnieś pocisk.
Spod ściany budynku weź kanister. Wejdź do budynku stacji.

•

W budynku stacji benzynowej: Z kasy zabierz monetę (nie jest to bezwzględnie
konieczne). Z półki weź butelkę z wodą. Na drzwiach za ladą użyj topora – wejdź
tędy na zaplecze.

•

Zaplecze stacji benzynowej: Z półki pod akwarium zabierz zielony wąż. Z podłogi
obok fotela podnieś pocisk. Idź 3x w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym górnym rogu ekranu – znajdziesz się w sklepie.

•

Przed sklepem: Na sczepionych wózkach sklepowych użyj monety (lub nożyc do
metalu) – masz wózek. Wózka użyj na belach siatki (za głową Jeremy'ego) – masz
siatkę ogrodzeniową. Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym dolnym rogu – znajdziesz się na miejscu wypadku.

•

Miejsce wypadku: Z trawnika po prawej podnieś pistolet. Na samochodzie
policyjnym użyj zielonego węża, a potem kanistra – masz kanister z benzyną.
Kliknij przejście w dolnej części ekranu.

•

Mapa: Wybierz lokację Church.

•

Przed kościołem: Użyj wózka na cegłach i torbie cementu (pod ścianą kościoła).
Idź w lewo.

•

Mapa: Wybierz lokację Base.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Na leżącym na ziemi fragmencie ogrodzenia użyj siatki
ogrodzeniowej – naprawisz płot. Na generatorze użyj przewodów i kanistra z
benzyną. Kliknij przednią ściankę generatora – włączysz urządzenie (zapali się
zielona lampka). Idź w lewo i wejdź do budynku.

•

Przy drzwiach baraku: Zamknij drzwi i użyj na nich klucza z inwentarza. Idź 2x w
lewo – jesteś na końcu baraku.

•

Koniec baraku: Spod ściany zabierz łopatę. Idź w prawo – stoisz obok Billa.

•

W baraku obok Billa: Na wannie z piaskiem użyj cementu, butelki z wodą i łopaty.
Na oknie użyj cegieł – zamurujesz otwór. Zabij Billa toporem. Idź w lewo.

•

Koniec baraku: Na kłódce spinającej klapę z podłogą użyj nożyc do metalu.
Kliknij klapę – znajdziesz się w piwnicy.

•

Piwnica: Kliknij klapę – zamkniesz ją. W inwentarzu kliknij ikonę zegara.

•

Klikaj na planszy kończącej grę – zobaczysz wynik swoich działań.
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Czerwony samochód
W lokacji Crash Site znajdziesz czerwony samochód. Jeśli chcesz go użyć, zaraz po
zdobyciu zielonego węża i kanistra (w lokacji Gas Station) idź na miejsce wypadku. Na
policyjnym radiowozie użyj zielonego węża i kanistra. Kanistra z benzyną użyj na
czerwonym samochodzie.
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Teraz po kliknięciu samochodu (lub odpowiedniego przejścia na planszy) znajdziesz się
na mapie, ale między lokacjami będziesz podróżować autem. Droga między punktami
mapy zajmie Ci nie dziesięć, ale dwie minuty, a ponadto nie potrzebujesz wózka do
transportu ciężkich rzeczy.
Wadą tego rozwiązania jest to, że nie masz paliwa potrzebnego do uruchomienia
generatora i nie możesz podłączyć do prądu ogrodzenia wokół bazy. Tę niedogodność
równoważy sama naprawa ogrodzenia, pułapka z tyczek wbitych w ziemię przed
barakiem i zamurowanie okna baraku. Warto też zaopatrzyć się w pistolet i pociski, bo
nawet jeśli nie zamierzasz strzelać, w scenie finałowej mogą one okazać się przydatne.
Scenariusz 6
•

Wewnątrz baraku przy drzwiach: Idź 2x w lewo – jesteś na końcu baraku.

•

Koniec baraku: Spod ściany zabierz łopatę. Idź 3x w prawo – jesteś na zewnątrz.

•

Przed barakiem: Z kontenera na śmieci weź klucz. Kliknij boczną ścianę baraku.

•

Z boku baraku: Ze ściany wyjmij pocisk, a ziemi podnieś nożyce do metalu. Idź 2x
w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Kliknij ścieżkę za zniszczonym ogrodzeniem baraku.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym dolnym rogu – znajdziesz się przed kościołem.

•

Przed kościołem: Z pieńka zabierz topór. Z trawnika przy ścieżce podnieś pocisk.
Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym górnym rogu – znajdziesz się na stacji
benzynowej.

•

Przed stacją benzynową: Z chodnika poniżej dystrybutora paliwa podnieś pocisk.
Spod ściany budynku weź kanister. Wejdź do budynku stacji.

•

W budynku stacji benzynowej: Z półek weź baterie i butelkę z wodą, z apteczki –
środki przeciwbólowe. Na drzwiach za ladą użyj topora – wejdź tędy na zaplecze.

•

Zaplecze stacji benzynowej: Z półki pod akwarium zabierz zielony wąż. Z podłogi
obok fotela podnieś pocisk. Idź 3x w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym dolnym rogu – znajdziesz się na miejscu wypadku.

•

Miejsce wypadku: Z trawnika po prawej podnieś pistolet. Na samochodzie
policyjnym użyj zielonego węża, a potem kanistra – masz kanister z benzyną.
Kanistra z benzyną użyj na czerwonym samochodzie – uruchomisz go. Kliknij
samochód, żeby wyjść na mapę.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym górnym rogu ekranu – znajdziesz się w sklepie.

•

Przed sklepem: Wejdź do sklepu (kursor na drzwiach).

•

W sklepie: Z regałów zabierz aparat fotograficzny i butelkę alkoholu. Zajrzyj do
dziury w podłodze sklepu.

•

Dziura w podłodze sklepu: Na pistolecie użyj pocisków – masz załadowany
pistolet. Zastrzel nim zombie (lub zbij go łopatą). Z dna dziury weź okulary.
Zamknij zbliżenie dziury i drzwiami wyjdź ze sklepu.
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•

Przed sklepem: Daj okulary mężczyźnie na zewnątrz – Jeremy dołączy do Ciebie.
Kliknij bele siatki za głową Jeremy'ego – masz siatkę ogrodzeniową. Kliknij
rysunek na bocznej ścianie sklepu.

•

Zbliżenie rysunku: W inwentarzu połącz aparat fotograficzny i baterie – masz
aparat z bateriami. Użyj go na rysunku – masz fotografię rysunku. Zamknij
zbliżenie rysunku i wsiądź do samochodu.

•

Mapa: Wybierz lokację Church.

•

Przed kościołem: Spod ściany kościoła zabierz cegły i torbę cementu. Wejdź do
kościoła.

•

W kościele: Daj fotografię rysunku mężczyźnie w konfesjonale (lewy dolny róg
planszy) – ojciec Bernard dołączy do Ciebie. Wyjdź z budynku i wsiądź do
samochodu.

•

Mapa: Wybierz lokację Crash Site.

•

Na zaroślach w prawym górnym rogu użyj topora – zdobędziesz zaostrzone
tyczki (z pomocą Jeremy'ego i ojca Bernarda czynność potrwa o wiele krócej).
Kliknij czerwony samochód.

•

Mapa: Wybierz lokację Base.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Idź w lewo, wejdź do budynku, idź w lewo – stoisz obok
Billa.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi środki przeciwbólowe – zapewnisz sobie jego
pomoc. Na wannie z piaskiem użyj cementu, butelki z wodą i łopaty (lub topora,
jeśli jej już nie masz). Na oknie użyj cegieł – zamurujesz otwór z pomocą
Jeremy'ego, ojca Bernarda i Billa. Idź 3x w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Na leżącym na ziemi fragmencie ogrodzenia użyj siatki
ogrodzeniowej – naprawisz płot, a pomogą Ci Jeremy, Bernard i Bill. Idź w lewo.

•

Przed barakiem: Na ziemi przed drzwiami użyj zaostrzonych tyczek (w
przygotowaniu pułapki pomogą Jeremy, Bernard i Bill). Wejdź do baraku.

•

Przy drzwiach baraku: Zamknij drzwi i użyj na nich klucza z inwentarza. Idź w
lewo do Billa.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi butelkę z alkoholem. Zabij go strzałem z
pistoletu (lub toporem). Idź w lewo.

•

Koniec baraku: Na kłódce spinającej klapę z podłogą użyj nożyc do metalu.
Kliknij klapę – znajdziesz się w piwnicy.

•

Piwnica: Kliknij klapę – zamkniesz ją. W inwentarzu kliknij ikonę zegara.

•

Klikaj na planszy kończącej grę – zobaczysz wynik swoich działań. Oprócz tego,
że przeżyjesz, w zależności od podjętych decyzji możesz dodatkowo zdobyć
osiągnięcie Meciful, Savior i Shadow.
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Scenariusz 7
•

Wewnątrz baraku przy drzwiach: Idź 2x w lewo – jesteś na końcu baraku.

•

Koniec baraku: Spod ściany zabierz łopatę. Idź 3x w prawo – jesteś na zewnątrz.

•

Przed barakiem: Z kontenera na śmieci weź klucz. Kliknij boczną ścianę baraku.

•

Z boku baraku: Ze ściany wyjmij pocisk, a ziemi podnieś nożyce do metalu. Idź 2x
w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Kliknij ścieżkę za zniszczonym ogrodzeniem baraku.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym dolnym rogu – znajdziesz się przed kościołem.

•

Przed kościołem: Z pieńka zabierz topór. Z trawnika przy ścieżce podnieś pocisk.
Idź w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w prawym górnym rogu – znajdziesz się na stacji
benzynowej.

•

Przed stacją benzynową: Z chodnika poniżej dystrybutora paliwa podnieś pocisk.
Spod ściany budynku weź kanister. Wejdź do budynku stacji.

•

W budynku stacji benzynowej: Z półek weź baterie i butelkę z wodą, z apteczki –
środki przeciwbólowe. Na drzwiach za ladą użyj topora – wejdź tędy na zaplecze.

•

Zaplecze stacji benzynowej: Z półki pod akwarium zabierz zielony wąż. Z podłogi
obok fotela podnieś pocisk. Idź 3x w lewo.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym dolnym rogu – znajdziesz się na miejscu wypadku.

•

Miejsce wypadku: Z trawnika po prawej podnieś pistolet. Na samochodzie
policyjnym użyj zielonego węża, a potem kanistra – masz kanister z benzyną.
Kanistra z benzyną użyj na czerwonym samochodzie – uruchomisz go. Kliknij
samochód, żeby wyjść na mapę.

•

Mapa: Kliknij lokację w lewym górnym rogu ekranu – znajdziesz się w sklepie.

•

Przed sklepem: Wejdź do sklepu (kursor na drzwiach).

•

W sklepie: Z regałów zabierz aparat fotograficzny i butelkę alkoholu. Zajrzyj do
dziury w podłodze sklepu.
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•

Dziura w podłodze sklepu: Na pistolecie użyj pocisków – masz załadowany
pistolet. Zastrzel nim zombie (lub zbij go łopatą). Z dna dziury weź okulary.
Zamknij zbliżenie dziury i drzwiami wyjdź ze sklepu.

•

Przed sklepem: Daj okulary mężczyźnie na zewnątrz – Jeremy dołączy do Ciebie.
Kliknij bele siatki za głową Jeremy'ego – masz siatkę ogrodzeniową. Kliknij
rysunek na bocznej ścianie sklepu.

•

Zbliżenie rysunku: W inwentarzu połącz aparat fotograficzny i baterie – masz
aparat z bateriami. Użyj go na rysunku – masz fotografię rysunku. Zamknij
zbliżenie rysunku i wsiądź do samochodu.

•

Mapa: Wybierz lokację Church.

•

Przed kościołem: Spod ściany kościoła zabierz cegły i torbę cementu. Wejdź do
kościoła.

•

W kościele: Daj fotografię rysunku mężczyźnie w konfesjonale (lewy dolny róg
planszy) – ojciec Bernard dołączy do Ciebie. Wyjdź z budynku i wsiądź do
samochodu.

•

Mapa: Wybierz lokację Base.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Idź w lewo, wejdź do budynku, idź w lewo – stoisz obok
Billa.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi środki przeciwbólowe – zapewnisz sobie jego
pomoc. Na wannie z piaskiem użyj cementu, butelki z wodą i łopaty (lub topora,
jeśli jej już nie masz). Na oknie użyj cegieł – zamurujesz otwór z pomocą
Jeremy'ego, ojca Bernarda i Billa. Idź 3x w prawo.

•

Przy ogrodzeniu baraku: Na leżącym na ziemi fragmencie ogrodzenia użyj siatki
ogrodzeniowej – naprawisz płot, a pomogą Ci Jeremy, Bernard i Bill. Idź w lewo.

•

Przed barakiem: Na ziemi przed drzwiami użyj łopaty – wykopiesz dół. W
inwentarzu użyj załadowanego pistoletu na ikonie Jeremy'ego lub ojca Bernarda
– postrzelisz któregoś z nich. Potwierdź też chęć postrzelenia drugiego ocalonego
– obaj znajdą się na dnie wykopanego dołu. Wejdź do baraku.

•

Przy drzwiach baraku: Zamknij drzwi i użyj na nich klucza z inwentarza. Idź w
lewo do Billa.

•

W baraku obok Billa: Daj Billowi butelkę z alkoholem. Zabij go strzałem z
pistoletu (lub toporem, jeśli nie zależy Ci na osiągnięciu Merciful). Idź w lewo.

•

Koniec baraku: Na kłódce spinającej klapę z podłogą użyj nożyc do metalu.
Kliknij klapę – znajdziesz się w piwnicy.

•

Piwnica: Kliknij klapę – zamkniesz ją. W inwentarzu kliknij ikonę zegara.

•

Klikaj na planszy kończącej grę – zobaczysz wynik swoich działań. Tu na pewno
przeżyjesz i zdobędziesz osiągnięcie Governor, a jeśli zechcesz to także Merciful.
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Don't Escape 3
Bohater budzi się z potężnym bólem głowy w śluzie powietrznej statku kosmicznego UEFS
Horizon. Pamięta, że był jego pilotem, ale nie wie, co się zdarzyło na jego pokładzie.
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•

Jesteś w śluzie powietrznej i masz
około 30 sekund na reakcję.

•

Nie rób nic lub kliknij panel po
prawej stronie okrągłego włazu.

•

W okienku komunikatu
polecenie Eject.

•

Bohater
zostanie
wyssany
w
przestrzeń kosmiczną i zaliczysz
pierwsze zakończenie – osiągnięcie
Spaced.

•

Kliknij,
żeby
kontynuować
rozpocznij nową grę.

kliknij

i

•

Kliknij panel po prawej stronie
okrągłego włazu.

•

W okienku komunikatu wybierz:
◦ Restore Safety Protocols
◦ Abort Ejection Procedure.

•

Ponownie kliknij panel po prawej
stronie okrągłego włazu.

•

W okienku komunikatu wybierz:
◦ Open Interior Door
◦ Exit – zamkniesz okienko.

•
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Wyjdź ze śluzy (przejście u dołu
ekranu).
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•

Na korytarzu przed śluzą podnieś z
podłogi PAD.

•

W okienku PAD-a sprawdź zakładkę
Status – tlenu na statku wystarczy na
godzinę.

•

Jeśli chcesz,
zakładki.

•

Zamknij urządzenie czerwonym
przyciskiem w lewym dolnym rogu.

•

Po zamknięciu urządzenia idź 2x w
prawo.

•

Z podłogi przed wejściem do kwater
podnieś palnik plazmowy.

•

Drzwi do kwater są otwarte, ale jest
tam zbyt ciemno.

•

Na korytarzu idź w prawo.

•

Otwórz drzwi obok tabliczki Bridge i
wejdź na mostek.

sprawdź

pozostałe
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•

Na mostku
bezpiecznik.

podnieś

z

podłogi

•

Kliknij konsolę kapitana (środek
ekranu). W okienku komunikatów
wybierz Access Mission Orders –
zdobędziesz wpis do dziennika (Log
02).
Czerwonym
przyciskiem
zamkinij PAD.

•

Kliknij konsolę przy drzwiach –
zdobędziesz wpis do dziennika (Log
03).

•

Opuść mostek. Idź w lewo
przeciwległego końca korytarza.

•

Otwórz skrzynkę z bezpiecznikami i
użyj na niej bezpiecznika z
inwentarza – masz światło w
kwaterach załogi.

•

Otwórz drzwi po prawej stronie
skrzynki z bezpiecznikami – wejdź
do laboratorium (Lab).

•

W laboratorium zabierz z blatu pustą
kolbę.

•

Kliknij ciemny kwadrat na podłodze
pod blatem – zdobędziesz wpis do
dziennika (Log 04).

•

Przejściem u dołu ekranu wróć na
korytarz.

•

Na korytarzu idź 3x w prawo.

•

Otwórz drzwi i wejdź do kwater
załogi (Quarters).

do
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•

Światło jest, ale migocze.

•

Gdy robi się jaśniej, z ciała wyciągnij
nóż.

•

Na ciele użyj pustej kolby – masz
kolbę z krwią.

•

Kliknij automat z żywnością.

•

W okienku komunikatu wybierz
alkohol – trafi do inwentarza.

•

Jeśli
chcesz,
możesz
wybrać
dodatkowo standardowy posiłek
oraz deser, ale nie znalazłam dla nich
zastosowania.

•

Zamknij okienko komunikatu (Exit).

•

Wejdź w drzwi przy automacie z
żywnością.

•

W łazience otwórz szafę – weź
detergent.

•

Wróć do pomieszczenia z ciałem na
stole.

•

W pomieszczeniu z ciałem na stole
idź w prawo.
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•

Z ogródka hydroponicznego weź
trochę roślin.

•

Z
podłogi
podnieś
dyskietkę
Workshop Blueprints i pojemnik z
paliwem.

•

Idź w lewo i w dół ekranu – wrócisz
na korytarz.

•

Na korytarzu idź w prawo.

•

Na kratce wentylacyjnej w pobliżu
wejścia na mostek użyj noża.

•

Ze schowka za kratką zabierz klucz.

•

Idź w lewo do końca korytarza i
wejdź do laboratorium (Lab).

•

W laboratorium użyj klucza na szafie
i otwórz ją.

•

Z szafy zabierz okulary ochronne i
kwas.

•

Z apteczki
antybiotyk.

•

Żeby dostać się do pomieszczenia
opanowanego przez kryształy (drzwi
po lewej), potrzebujesz mikstury –
jej recepturę i urządzenia do
produkcji znajdziesz na blacie.

•

Na analizatorze składu chemicznego
użyj
kolby
z
krwią,
roślin,
antybiotyku, alkoholu, detergentu i
kwasu.

•

W inwentarzu kliknij PAD.

nad

umywalką

weź
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•

Na ekranie PAD-a wybierz zakładkę
Chem. Analysis - wyświetlisz skład
chemiczny wybranych substancji.

•

Spośród tych substancji musisz
wybrać trzy (tyle jest koniecznych do
działania
miksera),
które
po
zsumowaniu dadzą substancję z
notatki – receptury.

•

Na
kryształy
zadziałają
dwie
mikstury: złożona z detergentu,
kwasu i krwi albo złożona z
antybiotyku, roślin i krwi.

•

Uwaga! Jeśli zdecydujesz się na
miksturę o pierwszym składzie, do
późniejszej
produkcji
mikstury
wybuchowej trzeba będzie dobrać
brakujące składniki.

•

Na mikserze użyj kolby z krwią,
roślin i antybiotyku.

•

Po włożeniu
mikser.

•

W okienku komunikatu wybierz
Begin mixing, potwierdź Yes, a na
koniec kliknij Exit.

•

Po zamknięciu okienka komunikatu
na mikserze użyj pustej kolby – masz
kolbę z miksturą rozpuszczającą
kryształy.

•

Uwaga! Jeśli mikstura się nie udała,
wylej ją do zlewu.

•

Wyjdź z laboratorium na korytarz.

składników

kliknij
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•

Kliknij
drzwi
do
przedziału
inżynieryjnego
(Engineering),
a
potem jeszcze raz kliknij zamek
pośrodku drzwi.

•

W inwentarzu użyj na ikonie twarzy
okularów ochronnych.

•

W
inwentarzu
połącz
palnik
plazmowy ze zbiornikiem paliwa.

•

Wyjmij z inwentarza sprawny palnik
plazmowy
i
wciśniętym
LPM
przejedź nim po żółtej, przerywanej
linii wokół klapy zamka.

•

Gdy klapa odpadnie, kliknij pasiastą
dźwignię.

•

Otwartymi drzwiami wejdź
przedziału inżynieryjnego.

do
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•

Z podłogi obok ciała
niebieską kartę dostępu.

podnieś

•

Uwaga! Niebieska karta dostępu
umożliwia otwarcie gabloty z
kombinezonem w śluzie powietrznej
(opisane później) oraz dostęp do
kapsuły ratunkowej.

•

Wyjdź w prawo na korytarz i idź pod
drzwi kapsuły ratunkowej.

•

Niebieskiej karty dostępu użyj na
drzwiach (lub panelu) kapsuły
ratunkowej (Escape Pod).

•

Wejdź do środka.

•

Kliknij komputer kapsuły.

•

Bohater ewakuuje się w kapsule
ratunkowej – osiągnięcie Escape Pod.

•

Uwaga! To osiągnięcie można zdobyć
w dowolnym momencie później,
również odpalić bombę, będąc w
kapsule.

•

Kliknij, żeby kontynuować.

•

Po przejściu do menu gry wciśnij
Continue – zaczniesz w kapsule
ratunkowej.
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•

Z kapsuły ratunkowej
skrzynkę z narzędziami.

zabierz

•

Przejściem u dołu ekranu wyjdź na
korytarz.

•

Na korytarzu idź w lewo
przedziału inżynieryjnego.

•

Na
uszkodzonych
obwodach
wentylatorów użyj skrzynki z
narzędziami – pozbędziesz się dymu.

•

Uwaga! Inny sposób na bezpieczne
przedostanie się przez dym, to
ubranie bohatera w skafander ze
śluzy powietrznej.

•

Idź w lewo.

•

Otwórz drzwi i wejdź do przedziału
podtrzymywania życia (Life Support).

•

Kliknij konsolę z dwoma ekranami
po lewej.

do

41

•

W okienku komunikatu konsoli
podtrzymywania
życia
kliknij
Activate auxiliary life support –
zyskasz tlen na dodatkowe trzy
godziny.

•

Zamknij okienko komunikatu (Exit).

•

Na urządzeniu w prawym dolnym
rogu ekranu użyj kolby z miksturą
niszczącą kryształy.

•

Znowu
kliknij
podtrzymywania życia.

•

W okienku komunikatu konsoli
podtrzymywania życia wybierz Fire
sprinkler maintenance.

•

W następnym okienku kliknij obszar
oznaczony jako Isolation Ward –
włączysz zraszacze przeciwpożarowe
w pomieszczeniu obok laboratorium.

•

Zamknij
okienko
podtrzymywania życia.

konsolę

konsoli
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•

Na urządzeniu po lewej użyj
dyskietki Workshop Blueprints - na
drukarce
3D
będzie
można
wydrukować potrzebne przedmioty.

•

Uwaga! Przedmiotów możliwych do
wydrukowania
jest
kilka.
Na
produkcję każdego potrzeba 40
minut. Nie wiem, do czego jest
przeznaczona większość z nich.

•

W okienku komunikatu drukarki 3D
wybierz
Portable
Igniter.
W
następnym
okienku
zatwierdź
drukowanie (Proceed) i zamknij
okienko (Exit).

•

Znów kliknij drukarkę i wybierz
Data Pad Mk-II Processor. Potwierdź
drukowanie i zamknij okienko.

•

W ten sposób do inwentarza trafią
dwa urządzenia – zapalnik oraz Data
pad Mk-II.

•

Przejściem u dołu ekranu wyjdź do
przedziału inżynieryjnego, a stamtąd
na korytarz.

•

Wejdź do laboratorium i
pomieszczenia z kryształami.

•

W
pomieszczeniu
opanowanym
przez kryształy otwórz szafę – weź
materiały wybuchowe.

•

Kliknij czarny prostokąt na podłodze
obok ciała – zyskasz nowy wpis do
dziennika (Log 05).

•

W inwentarzu połącz PAD i Data pad
Mk-II – skrócisz czas potrzebny na
odtworzenie nagrania z kamer do 15
minut.

do
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•

W inwentarzu otwórz PAD.

•

W zakładkach po lewej wybierz
Security cam, a u dołu okienka Yes –
włączysz
obraz
wcześniej
zarejestrowany
przez
kamerę
bezpieczeństwa.

•

Na podglądzie obrazu kliknij postać
w żółtym kombinezonie, a potem
kryształy na stole – zobaczysz, jak
zginęła doktor Grodberg.

•

Jednocześnie zdobędziesz pierwszy
fragment kodu, umożliwiającego
wejście do sypialni załogi.

•

Kod zmienia się losowo dla każdej
rozgrywki, a uzyskasz go, ustalając
okoliczności czterech morderstw na
pokładzie
statku
(kolejność
dowolna).

•

Wyjdź na korytarz i idź do
przedziału
inżynieryjnego
(Engineering).

•

W inwentarzu kliknij PAD. Wybierz
Security cam oraz Yes.

•

Na podglądzie z kamery kliknij 2x
prostokątną klapę po prawej, a
potem 2x okrągłą klapę po lewej.

•

Zobaczysz, jak zginął inżynier i
zdobędziesz drugi fragment kodu.

•

Idź pod drzwi do kwater załogi
(Quarters).
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•

W inwentarzu kliknij PAD. Wybierz
Security cam oraz Yes.

•

Na podglądzie z kamery kliknij
zbiornik na paliwo, a potem postać
spawacza – obejrzysz śmierć Ricka i
zdobędziesz trzeci fragment kodu.

•

Wejdź do kwater załogi (Quarters).

•

W inwentarzu kliknij PAD. Wybierz
Security cam oraz Yes.

•

Na podglądzie z kamery kliknij
postać mężczyzny siedzącego przy
stole – masz już czwarty fragment
kodu.

•

Idź w prawo.

•

W inwentarzu otwórz PAD i sprawdź
kod (zakładka Passcode).

•

Kliknij zamek kodowy przy drzwiach
sypialni.

•

Na panelu wybierz kliknięciami kod.
Zamknij okienko kodowe.

•

Otwórz drzwi i wejdź do sypialni.

•

W sypialni zapal światło (włącznik to
jasny punkt przy wejściu).
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•

W sypialni kliknij zakrwawiony
kombinezon, a potem klikaj na kilku
kolejnych planszach – bohater
przypomni sobie, co się stało
(osiągnięcie Truth), a do inwentarza
trafi kryształ.

•

Z szafki w prawym dolnym rogu weź
czerwoną kartę dostępu.

•

Wyjdź na korytarz. Stamtąd idź w
prawo na mostek.

•

Czerwonej karty dostępu użyj na
konsoli kapitana.

•

Kliknij
konsolę.
W
okienku
komunikatu wybierz Log – Last
entry, żeby zdobyć ostatni wpis do
dziennika (Log 06).

•

Znowy kliknij konsolę. Wybierz
Safety protocols, potem Deactivate,
Back i Exit – dezaktywujesz
protokoły bezpieczeństwa, co jest
konieczne, żeby można było potem
odpalić bombę.

•

Idź pod śluzę powietrzną i wejdź do
środka (Airlock).

•

Na gablocie z kombinezonem użyj
niebieskiej lub czerwonej karty
dostępu – masz kombinezon.

•

W inwentarzu użyj kombinezonu na
ikonie twarzy – ubierzesz bohatera.

•

Kliknij panel po prawej stronie
okrągłego włazu.

•

W okienku komunikatu wybieraj
kolejno:
◦ Close interior door
◦ Decompression
◦ Open exterior door
◦ Exit.
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•

Kliknij otwarty właz.

•

Na framudze włazu kliknij zaślepkę z
żółtym trójkątem, a potem linę pod
nią.

•

Gdy bohater się już przywiąże,
kliknij kursor wyjścia na zewnątrz.

•

Klikaj aktywne szczątki krążące w
kosmosie
–
pod
jednym
z
fragmentów
znajdziesz
drugi
kryształ.

•

Przejściem u dołu ekranu wróć do
śluzy.

•

Znów kliknij panel po prawej stronie
włazu. W okienko komunikatu
wprowadź odwróconą procedurę:
◦ Close exterior door
◦ Restore pressure
◦ Open interior door
◦ Exit.
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•

Wyjdź
na
korytarz.
laboratorium (Lab).

Idź

do

•

W laboratorium kliknij notatkę na
blacie.

•

Teraz musisz stworzyć miksturę
potęgującą siłę wybuchu bomby.

•

Mikstura może być złożona z
detergentu, kwasu i alkoholu albo z
antybiotyku, rośliny i alkoholu.

•

Uwaga! Jeśli brakuje Ci jakiś
składników, możesz je dobrać ze
znanych już miejsc.

•

Na mikserze użyj detergentu, kwasu i
alkoholu.

•

Po włożeniu składników kliknij
mikser. Wybierz Begin mixing,
potwierdź Yes, a na koniec kliknij
Exit.

•

Na mikserze użyj pustej kolby – masz
kolbę z miksturą wybuchową.

•

Wejdź do pokoju z kryształami.
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•

W inwentarzu połącz materiały
wybuchowe z miksturą chemiczną i
zapalnikiem – masz bombę.

•

Bomby użyj na kryształach na stole.

•

Uwaga! Do kryształów na stole
możesz jeszcze dodać dwa kryształki
z inwentarza, ale nie zauważyłam,
żeby to robiło jakąś różnicę w
zakończeniu.

•

W inwentarzu otwórz PAD.

•

W zakładkach po lewej wybierz
Detonate, a u dołu Yes.

•

Detonując bombę w pokoju z
kryształami, spowodujesz wybuch,
który uszkodzi statek, ale go nie
zniszczy - to zakończenie nazywa się
Hull Breach.

•

Osiągnięcie Truth jest niezależne od
zakończenia (w trakcie rozgrywki
musisz
dotknąć
w
sypialni
zakrwawionego kombinezonu).

•

Kliknij, żeby kontynuować.

•

W menu gry kliknij Continue –
zaczniesz od momentu przed
wybuchem.

•

Z pokoju z kryształami zabierz
bombę.

•

Wyjdź na korytarz i
przedziału inżynieryjnego.

idź

do

•

Na rdzeniu zasilającym statku użyj
bomby.

•

W inwentarzu otwórz PAD. Wybierz
zakładkę Detonate i potwierdź Yes.

•

Tym razem wybuch zamieni statek w
dryfujące w kosmosie szczątki –
zakończenie Lost in Space.

•

Ponieważ
substancja
została
zniszczona
również
Dekontamination.

KONIEC
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toksyczna
uzyskujesz
osiągnięcie

