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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione! 
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Gra pod wieloma względami nawiązuje do dramatu "Faust" autorstwa 

Johanna Wolfganga Goethego.  Rzecz się dzieje w opuszczonym miasteczku o 

nazwie „Park Marzeń”. Gra podzielona jest na siedem epizodów, w każdym z 

nich mamy uratować duszę, byłego mieszkańca miasteczka. Wszystkie zadania 

wykonujemy przy pomocy gryzonia. Warto wszystkie aktywne punkty 

sprawdzić dokładnie, by nam nic nie umknęło. Ikona okularów oznacza, że 

dana rzecz/przedmiot trzeba zbadać w zbliżeniu. Gra oferuje możliwość 

posłuchania ścieżki dźwiękowej, rozegrania ponownie partyjki pokera z 

samym Mefistofelesem. W trakcie gry można sprawdzić postęp naszej 

rozgrywki. Obejrzeć filmiki z gry. Niektóre czynności można wykonać w innej 

kolejności niż podałam w poradniku.  

SPIS TREŚCI 

OPOWIEŚĆ PIERWSZA - ZŁO DWA RAZY 

OPOWIEŚĆ DRUGA - ALCHEMIK I GENIUSZ 

OPOWIEŚĆ TRZECIA – CIEŃ CASANOVY 

OPOWIEŚĆ CZWARTA – TAJEMNICZY KOCHANEK 

OPOWIEŚĆ PIĄTA – COŚ Z TYGRYSA  

OPOWIEŚĆ SZÓSTA – METROWY ROBINHOOD 

OPOWIEŚĆ SIÓDMA  - ARCYDZIEŁO GIZELI 
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OPOWIEŚĆ PIERWSZA - ZŁO DWA RAZY 

 Po wstępie wchodzimy do domku, na wprost. 

 Po lewej ze zlewozmywaka zabieramy durszlak. 

 Po prawej okularkami oglądamy piecyk, a potem przy pomocy łopatki wyjmujemy 

gródki popiołu i przesiewamy wysapując do durszlaka.  

 

 

 

 Pod jedną z gródek leży zardzewiały klucz, który zabieramy. 

 W jednej z gródek jest ukryty ząb, który po przesianiu zabieramy z durszlaka. 

 Oglądamy wszystkie aktywne punkty w pokoju i oglądamy animację. 

 Po prawej patrzymy na tablicę sumujemy długi, a potem zaglądamy do szuflady. 

 Oglądamy zeszyty jeden z lekcjami, a drugi z długami. 
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 Na tablicy dług wynosi 325, a w zeszycie 187. 

 Przechodzimy do łazienki i ze spłuczki wyjmujemy nóż. 
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 Przechodzimy koło szafy i na przedzie łóżka klikamy na szufladę, mamy kolejny 

klucz. 

 

 

 Obydwoma kluczami klikamy na szafę, potem ciągniemy rączką zasłonę. 

 Mamy dostęp do sejfu, kodem jest suma długów, czyli 512. 

 Po wklepaniu, kodu wyjmujemy zer środka los. 
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 Animacja.  

 Idziemy do przodu klikamy na wagonik i mamy jazdę.  

 

 

 

 Gdy się będzie pokazywał żółty palec klikamy, aby skręcić.  
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 Dojedziemy do bramy, po prawej na ziemi klikamy na siedzącego kościotrupa i 

czytamy cyrograf. 

 

 Animacja 

 Idziemy do altanki, oglądamy mały przerywnik filmowy. 

 Siadamy na ławce, a potem obracając się szukamy małego przycisku na ziemi. 

 

 Po wciśnięciu, oglądamy teraz filary na jednym z nich pod tablicą pamiątkową, 

znajdziemy notatnik Teodora. 
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OPOWIEŚĆ DRUGA - ALCHEMIK I GENIUSZ 

 

 Okrążając budynek wchodzimy do środka i od razu schodami po lewej wspinamy się 

do góry.  

 Oglądamy dyplom oraz obrazy. 
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 Zaglądamy go kominka i czytamy nadpalony papier.  

 

 Oglądamy oparcie fotela i pozostawiony tam ślad paznokci. 

 Klikamy na biurko, powinnyśmy zainteresować się lampą.  

 Z szuflady biurka zabieramy fajkę i zapałki. 

 

 Patrzymy na regał z książkami, musimy przeczytać: Historie II Wojny Światowej, 

Fausta, oraz Matematyka i liczby losowe.  

 Obok tej ostatniej,  jest książka w środku, której jest ukryty klucz do sekretarzyka.  
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 Wyjmujemy go i podchodzimy do sekretarzyka klikając nim na zamek. 

 Zabieramy z blatu kawałek mapy. 

 

 Z szuflad zabieramy: pierścień, nóż do papieru, notatka, lupa w dolnej prawej 

szufladzie coś jest ukryte, żeby się do tego dostać. Trzeba wpierw otworzyć dolną 

lewą szufladę, a potem prawą dolną, ze środka wyjmujemy głowę. 

 Zamykamy sekretarzyk, a głowę mocujemy na lewej figurce. 

 Klikając na nią otworzy się szafka, w środku jest magnetofon szpulowy oraz trzy 

taśmy, słuchamy tą oznaczoną numerem jeden.  
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 Schodzimy na dół i tuż pod schodami przechodzimy do sypialni. 

 Przeszukujemy szafę, w jednej na swetrze zielonym, czytamy metkę przy pomocy 

lupy, a zobaczymy instrukcję, otwierania listów przy pomocy noża. 

 

 W drugiej szafie w szarym swetrze, będzie pocztówka oglądamy jej tył oraz 

zapamiętujemy skąd została wysłana czyli OMAHA, A=0.  

 

 Za plecami, za ażurową zasłoną jest kawałek mapy, otwieramy ją i wkładamy ten 

kawałek, znaleziony w sekretarzyku. 

 Zamykamy zasłonę i czytamy dane, 50 stopni i 20’ oraz 00 stopni i 45’, w tym czasie 

przestawią się cyfry na globusie.  
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 Zapamiętujemy tą informację i podchodzimy do globusa z jego lewej strony 

oglądamy tęczę. 

 

 

 Wracamy do łóżka i przyglądamy się figurkom w czterech rogach i tarczach pod 

spodem. Te po lewej odznaczają stopnie te po prawej minuty.  
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 Musimy, więc u góry na zegarach ustawić po lewej 50 stopni po prawej 20’ na dole, 

po lewej 00 stopni, a po prawej na dole 45’. 

 Otworzy się pod łóżkiem szuflada z księgą, klikamy na nią pierścieniem, zabieramy 

koło deszyfrujące, natomiast na szyfrze ustawiamy kolory z tęczy koło globusa. 

 Licząc od góry - granat, przechodzi we fiolet, 

 Jasno niebieski- granat 

 Jasno zielony- jasno niebieski 

 Żółto-zielony 

 Pomarańczowo- żółty 

 Czerwono-pomarańczowy 

 Filetowo-czerwony 

 

 

 

 Gdy ustawimy to prawidłowo, księga się otworzy i wyjmiemy ze środka próbny list, 

który musimy otworzyć według instrukcji. 

 Czyli mając wciśnięty LPM wkładamy nóż po środku, a potem ciągniemy w dół.  

 Teraz oglądamy deszyfrator, kartkę oraz globus. 

 Pamiętamy, że kartka przedstawiała plażę w Omaha, ustawiamy deszyfrator, tak by A 

= 0, odczytujemy cyfry dla słowa OMAHA = 79030 
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 Otworzy się globus i wyjmujemy kopertą, ją również trzeba otworzyć przy pomocy 

noża tak jak poprzednią, oraz klikamy na materiał w środku.  

 Animacja 

 Jesteśmy znów u góry w pokoju z sekretarzykiem, klikamy na jego dolną część gdzie 

były kasety i czytamy pierwszą podpowiedź. 

 Podchodzimy do kominka klikamy na miech otwiera się skrytka, z której wyjmujemy, 

pudełko na skarby oraz uchwyt do studni. 

 Z boku po lewej jest łopatka zabieramy ją. 

 Podchodzimy do regału z książkami i jeszcze raz czytamy Fausta. 

 Podchodzimy do sekretarzyka otwieramy go i wyjmujemy taśmę oraz z szuflady trzy 

kawałki kolorowego wosku. 
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 Wychodzimy na zewnątrz podchodzimy do studni, klikamy uchwytem na koło. 

 Wyciągamy wiadro w środku, którego jest karta czytamy ją. 

 Wychodzimy ze zbliżenia wiadra i patrzymy na jego pałąk, jest na nim figura żaby z 

klejnotem w pysku, zabieramy go. 

 

 Idziemy w lewo do lasu i do kamieni, klikamy na ten aktywny, w miejsce po kamieniu 

używamy łopatki. 

 Wyjmujemy lunetę oraz kolejny składnik. 
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 Obróć się w lewo i popatrz na drzewo w konarach jest uchwyt, mocujemy na nim 

lunetę i spoglądamy przez nią. 

 

 

 

 Mamy instrukcję gdzie iść dalej oraz uchwyt do koła wodnego.  

 Idziemy do koła wodnego za drzwiami wejściowymi.  

 Mocujemy uchwyt i klikamy na niego według instrukcji z łopatką z czarnym 

paskiem jest 7.  

 Musimy w tym momencie kliknąć na rączkę i zaglądać między łopatki, jest tam 

ukryta skrzynka w środku, której jest instrukcja, co do dalszych poszukiwań oraz 

klika przedmiotów miedzy innymi klucz. 
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 Wracamy do sypialni, klucz używamy na szafce nad łóżkiem, po jej otwarciu 

klikamy na czerwoną gałkę po lewej.  

 Z łóżka zabieramy szklana piramidkę i wstawiamy do mapy tak jak pada promień.  

 Podchodzimy do tęczy i wciskamy drugi guzik i zabieramy kolejny przedmiot oraz 

instrukcję. 

 

 Klikamy na globus i zabieramy kolejny przedmiot i czytamy instrukcję, 

 Musimy podejść do drugiej szafy i z obcasa zabrać przedmiot ostatni. 

 Idziemy do kuchni za schodami po prawej. 
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 Z szafki po lewej zabieramy trzy woreczki, a następnie klikamy na stół przed nami. 

 Animacja 

 Lampę wkładamy u góry koło innych kolorowych lamp.  

 

OPOWIEŚĆ TRZECIA – CIEŃ CASANOVY 

 

 

 Idziemy aż do schodów prowadzących w dół. 

 Schodzimy do pracowni Franka, przechodzimy w lewo i na szafce klikamy w stojącą 

tam szkatułkę. 

 

 

 

 Czytamy wycinek z gazety, klikamy na ołówki stojące obok szkatułki. 

 Klikamy na ołówek i mamy rysik i igłę od kompasu. 

 Oglądamy obrazy kobiet nad deską, a następnie 2x na portret rodziców.  

 Kierując się dalej w lewo oglądamy dyplom.  

 Klikamy na szafę w rogu 2x i ze środka zabieramy perukę.  
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 Wracamy do szafki ze szkatułką, obok zegara jest przycisk, klikamy na niego, za 

plecami otworzy się przejście. 

 

 Idziemy schodami w dół. 

 Klikamy rysikiem na sutek, którym się bawi inna kobieta.  

 Otwierają się drzwi do sypialni. 

 Oglądamy butelkę szampana i krzesło. 

 Obracamy się, przed łóżkiem znajduje się kompas, mocujemy na nim igłę. 
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 Klikamy na łóżko, animacja. 

 Wchodzimy na łóżko, klikamy na szafki z książkami po obu bokach łóżka.  

 Klikamy na posąg i używamy na nim peruki, a potem korby. 

 Otworzy się szufladka, z której wyjmujemy kluczyk. 

 

 Odwracamy się i klikamy na sklepienie nad głową, rozsuwamy ściany i czytamy 

sentencję. 
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 Klikamy na brzuchy syren umieszczone w rogach łóżka, wpierw na lewą górną, 

lewą dolną i prawą dolną, stojąc tyłem do kompasu.   

 

 Opuści się sklepienie łóżka. 

 Schodzimy i klikamy kluczem na sklepienie, czytamy kontrakt zawarty między 

Frankiem, a diabłem.  

 Idziemy ponownie do pracowni, kolejny raz klikamy na szkatułkę i czytamy dwa 

list. 

 Otwieramy szafkę, z której wyjmujemy szkło powiększające oraz slajdy. 
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  Kolejny raz oglądamy portrety kobiet, oraz 2x zdjęcia rodziców. 

 Klikamy 2x na dyplom, otwieramy obok szafę i zabieramy klucz.  

 Schodzimy na dół i jeszcze raz wszystko, co wcześniej oglądaliśmy, oglądamy 

ponownie.  

 Wracamy do góry i pod schodami podchodzimy do rzutnika, zapalmy światło po 

lewej. 

 Klikamy slajdami, a potem oglądamy te, na których widać zegar i ustawioną godzinę 

5:30. 
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 Podchodzimy do zegara, klikamy obok na czerwony guzik.  

 Zegar otwieramy przy pomocy klucza, a potem schodzimy do sypialni, tuż po prawej 

otworzy się przejście. 

 Schodzimy po drabinie w dół.  

 Czytamy pamiętnik, klikamy na aparat fotograficzny. 

 Oglądamy zdjęcia, a z pod zdjęcia numer 76 wyjmujemy żarówki. 

 Podchodzimy do urządzenia, u góry za drzwiczkami zakładamy czerwona żarówkę, a 

potem klikamy na blat, rozkładamy pierwszą nagrodę Franka i klikamy na przycisk 

po prawej. 

 

 

 

 Zostanie dokonany wpis. 

 Wychodzimy ze zbliżenia, animacja. 

 Idziemy krok do przodu po prawej widać drewniane drzwi, klikamy na jej lewą 

stronę i wchodzimy do środka.  

 Podchodzimy do maszyny, po lewej otwieramy drzwiczki. 
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 W środku jest miniatura tego, co mamy przed nosem, chwytamy kowadełko mocno 

ciągniemy w lewo i puszczamy.  

 

OPOWIEŚĆ CZWARTA – TAJEMNICZY KOCHANEK 

 

 Klikamy Homunkulusem na dźwignię u góry. 
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 Wchodzimy po schodach po prawej klikamy na kwiatka. 

 Po lewej oglądamy z bliska dziwny młyn wodny i klikamy na korbkę, zablokowana 

jest przez gwóźdź, wyjmujemy go.  

 

 Patrzymy na czerpaki do wody, na jednym z nich jest naszyjnik, zabieramy go. 

 

 Wchodzimy schodami po lewej klikamy na rozbitą szybę w drzwiach. 

 Ze skrzyneczki po lewej stronie drzwi wyjmujemy pawie pióro.  
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 Wchodzimy do środka, czytamy kartkę przyczepioną koło drzwi. 

 Z komody przy ścianie zabieramy: kratkę do oddychania, oraz sznurówki.  

 Za zasłoną znajduje się kuchnia, ale na razie nic w niej nie możemy zrobić.  

 Obracamy się i idziemy prosto na stole jest list, oraz instrukcja, jak wykonać 

maskę. 

 

 Troszkę dalej w łazience z szufladki zabieramy męska chusteczkę oraz gazę.  
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 Wchodzimy do korytarza figur i klikamy na nie. 

 Siostrom dajemy pióro. 

 Musimy jeszcze wykonać maskę dla Teodora i pasek dla Hannibala.  

 Wracamy i idziemy na lewo od maszyny, klikamy na czarną i brązową skórę. 

 Brązową klikamy na urządzenie do dziurkowania i dostaniemy pasek. 

 Wracamy Hannibalowi dajemy pasek. 

 Czarną wpierw na to urządzenie po lewej, a potem po prawej i mamy początek 

maski.  
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 Idziemy na schody prowadzące do sypialni Kalinki. 

 Ze szkatułki stojącej na stoliku koło łóżka zabieramy amulet. 

 Przechodzimy do drugiej części gdzie stoi maszyna tkacka. Klikamy na nią, a potem 

zabieramy liścik, który otwieramy. 

 

 

 

 Otrzymamy srebrny księżyc.  

 Idziemy do kuchni klikamy na zegar i umieszczamy w odpowiednim miejscu księżyc, 

otworzy się przejście do ogrodu. 

 Animacja 

 Dostajemy skrzyneczkę na roślinki, klikamy na stół z doniczkami i zdobywamy 

pierwszy liść. 
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 Oglądamy stół, wracamy do kuchni z szafki wyjmujemy worek z mąką. 

 Idziemy przed dom do dziwnego koła wodnego, klikamy na figurkę podtrzymująca 

zbiornik.  

 Klikamy na przełącznik na jego głowie wylewając w ten sposób trochę wodę.  

 

 Następnie na zbiornik klikamy workiem z mąką, a potem w zbliżeniu oglądamy 

symbole. 
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 Wracamy do kamiennego stołu i w takiej kolejności, w jakiej wyświetlają się 

symbole klikamy na stole. 

 Teraz będzie można podróżować w czasie.  

 Obecnie jest wiosna klikamy, więc po kolei na drzewa odpowiadające innej porze 

roku i zrywamy potrzebne nam liście w tym samym miejscu. 

 Gdy zbierzemy wszystkie wracamy do wiosny.  

 Idziemy do pracowni klikamy miękką skórą na maszynie do szycia. 

 Następnie dodajemy kratkę do oddychania oraz sznurówki.   
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 Zabieramy maskę i idziemy do kuchni. 

 Podchodzimy do destylarni, wyjmujemy korek z baniaka wsypujemy zioła i 

zatykamy go.  

 Zapałkami podpalamy palnik, a potem zabieramy wywar.  

 

 

 

 Wychodzimy ze zbliżenia, a potem klikamy na urządzenie po prawej.  

 Wkładamy do niego maskę, klikamy na nią gazą skrapiamy ziołami i przykładamy 

chusteczkę. 

 Zabieramy gotowa maskę i idziemy do Figury Franka i nakładamy na niego. 

 Idziemy do pomieszczenia gdzie jest tkalnia.  

 Zapalamy świeczkę na stoliku koło kołyski, kiedy pojawi się aniołek świeczkę 

gasimy.  

 Zabieramy mu aureolę. 
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 Animacja 

 Idziemy do windy, a potem po schodach do półek z książkami. 

 Przechodzimy w prawo klikamy na drabinę, a następnie z książek układamy zdanie. 

 "Ja, Teodor, porzuciwszy wszelką nadzieję w 1917 roku, podpisałem kontrakt z 

Mefistem." 
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OPOWIEŚĆ PIĄTA – COŚ Z TYGRYSA 

 

 Wchodzimy do namiotu. 

 Otwieramy szafkę po lewej i zaglądamy do środka.  

 Przechodzimy dalej z kufra wyjmujemy dźwignię.  

 

 

 

 Podchodzimy do zegara i zabieramy koło od ruletki i wkładamy je na miejsce.  

 Klikamy na miskę obok oraz na tabliczkę z napisami po lewej. 

 Klikamy na ruletkę i ustawiamy liczby: 

 Czerwone 19 – zatwierdzamy żółtym przyciskiem 

 Niebieskie 0 - zatwierdzamy żółtym przyciskiem 

 Czarne 22 - zatwierdzamy żółtym przyciskiem 

 Czerwone 7 - zatwierdzamy żółtym przyciskiem 

 Czerwone 19 - zatwierdzamy żółtym przyciskiem. 

 Stół się podniesie przechodzimy na druga stronę i wyjmujemy taśmę oraz bat.  

 Oglądamy odwrócony afisz i wracamy do szafki stojącej przy wejściu. 

 Na górnej półce są butelki licząc od lewej klikamy na korek, 4, 2, 3, oraz 2x4. 
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 Otworzy się nam skrytka, z której zabieramy klucz.  

 Z łóżka zabieramy szczura i wkładamy do prądniczki stojącej na stoliku obok łóżka. 

 Podłączamy przewody, a potem strzelamy batem na leniwego szczurka. 

 Wchodzimy na łóżko klikamy na obraz, a potem na szafkę kluczem. 

 Montujemy taśmę klikamy na włącznik i oglądamy film z tresury.  

 Podchodzimy do lustra i klikamy na nie pojawią się obrazy czterech postaci, 

musimy je zapamiętać. 

 

 

 

 Podchodzimy do afisza po jego prawej stronie na ziemi, jest urządzenie wkładamy w 

to wyjętą dźwignię z kufra bierzemy bat w rękę i klikamy na te postacie, które 

widzieliśmy w lustrze.  

 Zostajemy przeniesieni do wesołego miasteczka.  

 Podchodzimy do karuzeli, jeden krok w prawo i klikamy na konia w zbliżeniu, 

zabieramy mu złote kółko.   
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 Wchodzimy do budki z biletami, klikamy na mechanizm, w miejsce bezpiecznika 

wkładamy pierścień i ciągniemy za dźwignię. 

 

 Wracamy do karuzeli i drzwiami, które się otworzyły schodzimy na dół, 

przechodzimy do przodu klikamy na żebra tygrysa i ze środka zabieramy naszyjnik. 

 Trzeba teraz przy pomocy bata klikając pojedynczo lub podwójnie ustawić koty na 

środkowym podeście.  
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 Schodzimy za nimi na dół i czytamy umowę, jaka została podpisana.  

 Klikamy na kasę biletową oglądamy animację, a potem zabieramy bilet. 

 Wchodzimy do kina, a potem do sali projekcyjnej, zabieramy taśmę filmową, 

montujemy na projektorze i włączamy go. 

 Po obejrzeniu filmu wychodzimy z sali projekcyjnej. 

 

OPOWIEŚĆ SZÓSTA – METROWY ROBINHOOD 

 Klikamy na miernik siły homunkulusem, a potem na drzwi domku, które się 

otworzą. 

 Wchodzimy do środka po prawej przeszukujemy szafkę, z szuflady górnej 

zabieramy sygnet oraz medalion. 

 W dolnej jest gazeta, która czytamy oglądamy również plakat, wiszący za szafką.  
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 Podchodzimy w kierunku kominka, klikamy po lewej na papier toaletowy. 

 Na wannę i jej kurki, a potem na kominek, z którego zabieramy drewno. 

 W zbliżeniu oglądamy herb nad nim i klikamy sygnetem.  

 Oglądamy rower zakładamy na niego łańcuch, a potem klikamy na ramę. 

 W trakcie pedałowania otworzy się tapczan. 

 Klikamy na książkę i ubrania, a potem na samą skrzynkę, odsunie się na bok ukazując 

zamek cyfrowy. 
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 Ustawiamy na nim datę urodzenia naszego bohatera, czyli 11193, liczby mają być na 

linii tych srebrnych pasków po bokach. 

 Otworzymy przejście do bimbrowni.  

 W wiadrze z węglem jest stara gazeta, którą zabieramy. 

 Z beczki zabieramy kurek. 

 Po prawej zabieramy pustą butelkę i napełniamy ją melasą z beczki.  

 Otwieramy piecyk na dole wrzucamy starą gazetę i drewno, po czym podpalamy.  

 U góry wlewamy melasę i możemy iść do góry i napełnić butelkę whisky klikając 

na kurek.  

 Z tyłu wielkiej beczki leży garnek, który zabieramy.  

 Klikamy kurkiem na beczkę leżącą, na samym dole po środku i wchodzimy do 

środka.  

 Po lewej zabieramy kij baseballowy, a po prawej oglądamy naczynia. 

 

 

 

 Przechodzimy w głąb do łazienki klikamy na lustro, a potem na apteczkę.  

 Miedzy łóżkami stoi telefon, klikamy na niego i rozmawiamy. 

 Wracamy do góry, i napełniamy szklankę na stole - whisky, musimy zagrać w pokera i 

dwa razy wygrać.  
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OPOWIEŚĆ SIÓDMA  - ARCYDZIEŁO GIZELI 

 Wchodzimy do domu.  

 Oglądamy wszystkie plakaty, a potem podchodzimy do wanny i klikamy na korek. 

 

 

 

 Zabieramy klucz do niego przyczepiony, i klikamy nim na drzwiczki za wanną przy 

wadze.  

 Klikamy na trybik i przesuwamy, aż wskazówka przesunie się na czerwone pole. 

 Z wanny robi się winda i zjeżdżamy na dół.  

 Klikamy na łóżko i z pod poduszki zabieramy łyżkę.  

 Z półeczki zabieramy klocki, z kieszonki w sukience lalki ukryty jest klucz, który 

zabieramy. 
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 Z podłogi podnosimy misia.  

 Klikamy na radio i odsłuchujemy radio na fali 666FM klikamy kilka razy na gałkę, 

aby wysłuchać wszystkich opcji dialogowych.  

 Oglądamy zdjęcia, a potem otwieramy pod nimi szufladę i czytamy wycinek z 

gazety.  

 

 Podchodzimy do lodówki i używamy na niej klucza. 

 Po otwarciu z zamrażalnika wyjmujemy gazetę. 
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 Następnie klikamy na drzwiczki, pod butelkami ustawiamy klocki w kolejności licząc 

od lewej strony: jabłka, cola, mentol oraz granadina.  

 

 Wychodzimy ze zbliżenia i nad butelkami otwieramy pojemnik i ze środka 

zabieramy łańcuch. 

 Łańcuch zaczepiamy za lodówkę i mechanizm nad nią.  

 Następnie podchodzimy do wielkiej parasolko-siatki klikamy na nią misiem, a 

potem klikamy na jego plecy. 
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 Lodówka zostaje podniesiona, podchodzimy do garnka, wkładamy do środka 

wyjętą gazetę i podpalamy pod garnkiem gaz.  

 Gdy się rozpuści czytamy wycinek z gazety. 

 Wchodzimy w przejście które blokowała lodówka. 

 Idziemy cały czas w jednym kierunki, jeśli skręcaliśmy zawsze w lewo to tak potem w 

kolejnych przejściach robimy, aż dojdziemy do pracowni Franka. 

 Za trzecim obrazkiem na lewo od drabiny znajduje się szkatułka w kształcie żółwia, 

klikamy na nią i czytamy gazetę.  

 Podchodzimy do skrzynki koło zlewu i klikamy na nią, a potem z szuflady 

wyjmujemy podarty papier. 

 Klikamy na buteleczki stojące obok, a potem kładziemy na blat nasz podarty 

kawałek papieru. 

 

 Musimy go poskładać w całość:  

 1, 4 

 2, 5 

 6, 3. 

 Klikamy na niego, po animacji idziemy do kasy biletowej. 

 Klikamy na kartki pocztowe, a potem układamy je w kolejności:  

 Wyspa miłości,  

 Wielki Wynalazca,  
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 Odwiedź Nas,  

 Zaczarowana Wyspa,  

 Wielkie Atrakcje,  

 Bimbrownictwo,  

 Wanna Gizeli. 

 

 Animacja, mamy ostatnie zadanie, albo sprzedać park, albo go pozostawić takim, 

jakim jest.  

 

Koniec 
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