THE FIVE CORES – PORADNIK DO GRY
(SPIS TREŚCI W ZAKŁADKACH PO LEWEJ)

WYSPA
Na wyspie automatycznie znajdziesz list, z którego wynika, że
mieszkańcy tego świata przenieśli się gdzieś indziej. Powodem tego
jest dziecko śpiące w świątyni, bo jego sny mają destrukcyjny
wpływ na otoczenie.

Jeśli chcesz pomóc mieszkańcom tego świata, musisz aktywować cztery magiczne kamienie, żeby owo dziecko obudzić. Na wyspie możesz
(nie musisz) odnaleźć cztery kamienie ze znakiem ręki.

Jednak tu nie chodzi o nie. Po dotknięciu znaki zamieniają się w
rysunki, ogólnie sugerujące problem i jego rozwiązanie.

Zadanie polega na odbudowie połączeń między centralną częścią wyspy a jej ukrytymi obszarami. Wszędzie musisz odnaleźć „martwe”
kryształy i je aktywować. W rozwiązaniu problemu pomogą wskazówki
ukryte w różnych punktach tych światów. Przenoszenie się z miejsca
na miejsce ułatwią portale – leżące na ziemi lśniące kule.

W tej części wyspy, w której się znajdujesz, są dwa portale. Jeden
w pobliżu plaży, gdzie leży list.

Drugi portal znajdziesz obok latarni w zatoczce z pomostami.

Poniżej schematyczna mapka centralnej części wyspy, z zaznaczonymi
ścieżkami, ważniejszymi obiektami i rozmieszczeniem wskazówek.

Centralna część wyspy

Kolejność aktywowania kryształów podana niżej nie jest obowiązkowa.

CZERWONY KRYSZTAŁ
WYSPA
Jeśli stoisz w miejscu, gdzie leży powitalny list, obróć się plecami do morza i wejdź w głąb wyspy.

Skorzystaj ze schodów przy prawej krawędzi ekranu.

Idź przed siebie wzdłuż skalnej ściany. Na schodach prowadzących w
dół spójrz w kierunku brzegu – dostrzeżesz brązowy obiekt. Jeśli
chcesz (nie musisz, nie jest to czynność obowiązkowa), możesz tam
zejść. Obiekt okaże się strzałką wskazującą na pieniek z regularnie rozmieszczonymi kropkami. To wskazówka, która umożliwi aktywację czerwonego kryształu.

Wróć tą samą drogą do miejsca, gdzie leży powitalny list. Stąd idź
w kierunku latarni.

Wejdź po schodach, a potem w wąwóz, którego początek jest oznaczony charakterystycznymi latarniami.

Na końcu wąwozu podejdź do kraty i otwórz ją.

Korytarzem przejdź do groty z nieaktywnym kryształem i czterema
walcami. Wciśnij na nich przyciski w kolejności sugerowanej we
wskazówce:
A) przycisk z jedną kropką
B) przycisk z czterema kropkami
C) przycisk z dziewięcioma kropkami
D) przycisk z dwiema kropkami

Kliknij uaktywniony czerwony kryształ – przeniesiesz się do jaskini.

JASKINIA
W jaskini zejdź ścieżką nieco niżej. Podejdź do okręgu z seledynowymi lampkami. Wsiądź do wagonika – zjedziesz w głąb jaskini.

Znajdziesz się na początku całego systemu drewnianych mostów i ruchomych platform. Możesz go zwiedzić, jeśli chcesz, ale obowiązkowo musisz dostać się na najniższy poziom – nad samą wodę.
Przejdź pod pierwszym łukiem. Idź przed siebie, trzymając się prawej poręczy, póki nie trafisz na czynną platformę.

Zjedź platformą w dół. Potem stojąc na niej, obróć się w lewo.
Trzymając się prawej poręczy, idź przed siebie. Tą drogą trafisz
na placyk z metalowymi konstrukcjami (palniki). Powyżej nich zobaczysz oddalone od siebie końce mostu i wnękę w skale, gdzie jest
kryształ, do którego trzeba dotrzeć, by wrócić na wyspę. Stąd wybierz ścieżkę przy lewej krawędzi ekranu.

Idź brzegiem wąwozu, póki nie trafisz na łuk z głazów, wiszący nad
ścieżką. Na małej platformie tuż przed nim znajduje się zawór
otwierający dopływ gazu do palników. Podejdź do zaworu i przekręć
go.

Przejdź pod łukiem z głazów. Idź mostem przed siebie do pierwszego
skrętu – tu w prawo i zaraz potem znów w prawo – znajdziesz się na
terenie jakiejś wymarłej osady.

Gdy miniesz dużą, kamienną figurę i wejdziesz między domy, przyglądaj się ich ścianom. Na dwóch domach zauważysz przymocowane
przy wejściach pochodnie – zapal je (trzeba podejść do nich naprawdę blisko, żeby to się udało).

Podejdź do domów na końcu uliczki i zapal następne dwie pochodnie.

Wejdź do domu, na którym jest znak – cztery czarne kropki.

W środku podejdź do postumentu z książką. Wyświetl jej zbliżenie.
Przewróć kartki na stronę oznaczoną czterema czarnymi kropkami.
Znajdziesz tu rysunek - wskazówkę, które palniki powinny być aktywne, by platforma pod przerwanym mostem się podniosła. (Obejrzenie tej wskazówki nie jest obowiązkowe.)

Uwaga! Może się zdarzyć, że nie można wyświetlić zbliżenia książki
– jest za ciemno. Sprawdź, czy palą się wszystkie cztery pochodnie
(po zapaleniu świecą dosyć długo, ale w końcu samoczynnie gasną).
Z opuszczonej osady wróć na drewniany most i skręć w prawo. Trzymając się prawej poręczy, idź do najbliższej czynnej platformy –
wjedź wyżej. Tu idź przed siebie, póki nie trafisz na następną
czynną platformę – zjedź niżej. Z tej platformy jest tylko jedno
zejście, więc idź nim na najbliższą czynną platformę – zjedziesz
nad wodę, na platformę otoczoną trzema innymi, okolonymi kolumnami.

W dowolnej kolejności odwiedź każdą z małych platform z kolumnami.
Ustaw na nich dźwignie:
•

platforma z czterema dźwigniami – w dół, w górę, w górę, w
dół

•

platforma z trzema dźwigniami – w dół, w górę, w dół

•

platforma z pięcioma dźwigniami – od lewej: w dół, w górę, w
górę, w dół, w dół.

Skąd się wzięło rozwiązanie?
Efekt manipulowania dźwigniami można obejrzeć, spoglądając na palniki gazowe, widoczne ze skalnego występu w pobliżu groty z kryształem. Widać, że maja one kształt wygiętych rurek i tworzą różne
wzory. Trzeba sprawdzić, która dźwignia jest przypisana do konkretnej rurki i odtworzyć właściwy wzór. Wymaga to częstego przemieszczania się między występem skalnym a platformami, na których
są kolumny i dźwignie. Poruszanie się ułatwiają portale rozmieszczone w obu tych miejscach.
Wzory można obejrzeć w książce w domku w opuszczonej osadzie. Można spróbować odtworzyć kolejne z nich, jednak właściwym okazuje
się ten ze strony oznaczonej czterema kropkami, tak jak jest oznaczony sam dom, w którym znajduje się książka.
Po ustawieniu dźwigni skorzystaj z portalu pod ścianą – dostaniesz
się na występ skalny nad palnikami.

Na występie powyżej palników pociągnij za dźwignię przy skraju
platformy – podniesiesz łącznik (walec z platformą) między mostami.

Uwaga! Jeśli łącznik między mostami nie podnosi się, wróć na trzy
małe platformy z kolumnami i sprawdź ustawienia dźwigni. Z występu
nad palnikami najłatwiej się tam dostać portalem, który masz za
plecami.

Jeśli walec z platformą podniósł się i końce mostu są połączone,
przejdź po drewnianych mostach do skalnej wnęki z kryształem (przy
dźwigni obrót w prawo, a następny skręt w lewo). Dotknij uaktywnionego czerwonego kryształu – wrócisz na wyspę.

ZIELONY KRYSZTAŁ
WYSPA
Na wyspie poszukaj kotliny z pięcioma skręconymi kolumnami i zielonym kryształem pośrodku. Znajdziesz ją w pobliżu latarni. Dojdziesz do niej albo z plaży schodami pod wiszącym mostem i potem
ścieżką, albo z metalowych pomostów osadzonych w dnie zatoki przy
latarni.

Dotknij zielonego kryształu – przeniesiesz się na plażę w innej
części wyspy.

BUDYNEK NA PLAŻY
Wejdź do budynku (brama jest za drzewami). W środku możesz obejrzeć sypialnię, zacieniony taras i salę z krużgankami.
Na zacienionym tarasie możesz obejrzeć pierwszą wskazówkę – model
z trzema kulami. Po wciśnięciu przycisku dwie z nich obracają się
wokół środkowej, a po drodze zatrzymują się na moment na godzinie
3.10. Urządzenie, którego dotyczy ta wskazówka, znajdziesz w sali
z krużgankami – dwie tablice z ruchomymi cyframi (na balkonach).
Żeby je uruchomić, oglądanie modelu z kulami nie jest konieczne.

Druga wskazówka to kropkowana plakietka na jednym z walcowatych
urządzeń na plaży po drugiej stronie budynku. (Żeby się tam dostać, musisz w sali z krużgankami wsiąść do windy.) Wskazówka dotyczy platformy z czterema bolcami na zacienionym tarasie. Urządzenie to zadziała niezależnie od tego, czy obejrzysz tę plakietkę
czy nie.

Na zacienionym tarasie podejdź do platformy z czterema bolcami.
Przed nią są osadzone na prętach trzy przyciski: przycisk od
strony morza, przycisk środkowy i przycisk od strony skały.

Wciśnij przyciski:
•

środkowy – od morza – od skały – bolce na platformie podniosą
się i opadną, a na lewym podnośniku na plaży pojawi się kropkowany kod

•

od ściany – od morza – środkowy – bolce znów podniosą się i
opadną i uaktywni się na plaży środkowy podnośnik.

Uwaga! Jeśli wciśniesz przyciski w niewłaściwej kolejności, zablokujesz je. Żeby ponownie je uaktywnić, należy pociągnąć za dźwignię przy platformie z bolcami (widoczna na obrazku powyżej).
Skąd się wzięło rozwiązanie?
Zagadkę można rozwiązać metodą prób i błędów. Trzy przyciski dają
tylko sześć możliwości, a jedynie dwie sekwencje powodują wyświetlenie animacji. Liczbę możliwości nieco ogranicza wskazówka –
kropkowana tabliczka na skrajnym walcu-podnośniku na plaży. Sugeruje ona rozłożenie kropek na pustych tabliczkach na pozostałych
dwóch podnośnikach.

Ponieważ w lokacji jest niewiele urządzeń, łatwo skojarzyć trzy
rzędy kropek z trzema przyciskami i sprawdzić możliwości (prawidłowa sekwencja u góry po lewej). Tu trzeba by założyć, że przycisk oznaczony na tabliczce jedną kropką znajduje się od strony
morza, w przeciwnym razie ta wskazówka niczego nie zmienia.
Przejdź do sali z krużgankami. Tu wsiądź do windy – otwórz drzwi i
wejdź do kabiny (kabina znajduje się za postumentem z kryształem).
Po chwili znajdziesz się na plaży po drugiej stronie budynku.
Na plaży po drugiej stronie budynku skręć w prawo. Dojdź do wzniesienia z podnośnikami - trzema walcowatymi urządzeniami.
Stań przed nimi twarzą do morza:
•

górną część pierwszego i drugiego podnośnika (od lewej) opuść
(dolna i górna część urządzenia muszą do siebie przylegać)

•

górną część podnośnika od prawej przesuń w górę.

W ten sposób wysuniesz z morskich platform cztery maszty. Żeby je
obrócić, przejdź na plac przed windą.
Czterema zaworami tak ustaw maszty, żeby osadzone na nich soczewki
skupiały światło na środkowym maszcie. Jedno kliknięcie zaworu obróci przypisany mu maszt o 45 stopni w prawo. Wystarczy obserwować
ruch masztów, by zorientować się, że ustawienie jest właściwe.
Stań twarzą do masztów. Jeśli zawory nie były przestawiane, kliknij (od lewej):
•

pierwszy zawór 2x

•

drugi zawór 3x

•

trzeci zawór jest na starcie ustawiony poprawnie

•

czwarty zawór 1x.

Efekt prawidłowego ustawienia będzie widoczny – kula na środkowym
maszcie zacznie pulsować białym światłem.

Wróć do windy i wjedź do sali z krużgankami. Tu odwiedź oba balkony:
•

na lewym balkonie: zegar (00 – 11) ustaw na 03

•

na prawym balkonie: zegar (00 – 55) ustaw na 10.

Po wprowadzeniu tego ustawienia soczewki na maszcie osadzonym w
morzu na środkowej platformie zbiegną się w jednym punkcie, a
światło aktywuje kryształ na postumencie w sali.

Skąd się wzięło rozwiązanie?
Gdy po raz pierwszy oglądamy urządzenia na balkonach, widzimy na
jednym 06, a na drugim 15. Po spojrzeniu na ułożenie soczewek na
środkowym maszcie rodzi się podejrzenie, że chodzi o zegar, którego wskazówki zatrzymały się na 6.15. Ustawienie nie jest prawidłowe, bo mimo skupienia światła na środkowym maszcie, nic się nie
dzieje.
Podpowiedzią jest model z kulami, który znajduje się na zacienionym tarasie. Mamy na nim identyczne ustawienie wskazówek-prętów z
kulami (czarna kropka na podłodze musiałaby oznaczać godzinę dwunastą). Po wprawieniu w ruch modelu kule zatrzymują się na moment
tak, że wskazują godzinę 3.10. I to jest prawidłowe ustawienie,
które wprowadzamy do urządzenia na balkonie.
Po aktywowaniu w sali z krużgankami zielonego kryształu kliknij go
– wrócisz na wyspę.

ŻÓŁTY KRYSZTAŁ
WYSPA
Jeśli chcesz zdobyć pierwszą wskazówkę, musisz dostać się w pobliże miejsca, gdzie leży list powitalny. Potem ścieżką obok portalu
iść w głąb wyspy na przeciwległy brzeg. Jeśli będziesz przyglądać
się wybrzeżu, dojrzysz drewnianą chatkę osadzoną na palach wbitych
w morskie dno.

Wejdź do chatki. Uruchom model windy, który stoi na stole. Gdy
klatka modelu się podniesie, zauważysz namalowany pod nią czerwony
znak.

Idź do latarni. Żeby się tam dostać, musisz skorzystać ze ścieżki
pod skałą, na której stoi latarnia.

Otwórz drzwi i wejdź do latarni. Wskocz na platformę windy (spacja
i W) i pociągnij za uchwyt nad głowa.

Gdy widna ruszy, szybko zeskocz z niej. Obejrzyj rysunek na podłodze pod podniesioną windą – to wskazówka, jak ustawić kule na
szczycie latarni (jej oglądanie nie jest obowiązkowe).
Wyjdź na chwilę z latarni – winda wróci na dół. Znów wskocz na
platformę i pociągnij za uchwyt. Wjedź na górę. Gdy winda się zatrzyma, wyjdź na balkon. Znajdziesz tu ruchome kule osadzone na
balustradzie. Musisz strzałki na nich skierować tak, jak to sugeruje rysunek spod windy.
W rozwiązaniu poniżej dla łatwiejszej orientacji punktem wyjścia
jest jedyna nieruchoma kula, jednak można je obracać w dowolnej
kolejności.
Na balkonie:
1. Stań przed nieruchomą kulą ze strzałką w prawo. Nic nie możesz z nią zrobić, więc przesuń się w prawo do następnej
kuli.

2. Ustaw pośrodku jedną strzałkę grotem ku górze. Przesuń się w
prawo.
3. Ustaw obraz z dwiema strzałkami: jedną w lewo, drugą w dół.
Przesuń się w prawo.
4. Ustaw obraz z dwiema strzałkami: jedną w dół, drugą w prawo.
Przesuń się w prawo.
5. Ustaw obraz z dwiema strzałkami: jedną w górę, drugą w prawo.
Przesuń się w prawo.
6. Ustaw pośrodku jedną strzałkę grotem w lewo.
7. Ustaw pośrodku jedną strzałkę grotem w dół. (To kula naprzeciwko wyjścia na balkon.) Przesuń się w prawo.
8. Ustaw obraz z dwiema strzałkami: jedną w prawo, drugą w górę.

Skąd się wzięło rozwiązanie?
Podpowiedzią jest rysunek pod platformą windy w latarni, na którym
podobnie jak na kulach są strzałki.
Na rysunku trzeba poszukać strzałki skierowanej w prawo - tej,
która odpowiada strzałce na nieruchomej kuli na balkonie. Potem
można już ustalić, jaki kierunek powinny mieć strzałki na
sąsiednich kulach.
W zależności od tego, z której strony patrzymy na rysunek na
podłodze pod windą, strzałkę skierowaną w prawo znajdziemy zawsze
w innym miejscu schematu. Właściwa jest jedna – skierowana w
prawo, gdy patrzymy na rysunek od strony drzwi do latarni.
(Ustaliłam to metodą prób i błędów, choć wydaje mi się, że gdybym
umiała odczytać znaczenie czerwonych linii na brzegach rysunku,
byłoby to pomocne.)

Z ustawieniem na kulach strzałek, które na rysunku są skierowane w
górę (2), w lewo (6) i w dół (7), nie ma problemów.
Strzałki, które na rysunku biegną skośnie (3, 4, 5, 8), trzeba na
kuli składać z dwóch strzałek. Na przykład na rysunku strzałka numer 3. wskazuje jednocześnie w lewo i w dół. Na kuli trzeba więc
wybrać taki obraz, by widoczne były dwie strzałki: grot jednej powinien wskazywać w lewo, drugiej – w dół.

Po ustawieniu obrazów strzałek na kulach wsiądź do windy, ale nie
zjeżdżaj w dół. Podejdź do krawędzi platformy windy i kliknij
drabinkę (osadzona w ścianie).

Na szczycie latarni dotknij uaktywnionego żółtego
przeniesiesz się do świata wiszących wysp – ogrodów.

WISZĄCE WYSPY

kryształu

–

Na wyspie, na której bohater wylądował (na obrazku powyżej to
punkt A) są dwa stulone kwiatowe pąki. Otwórz któryś z pąków. Potem pociągnij za zakończony gałką uchwyt, który znajdziesz w pobliżu tego kwiatka. Jeśli trzeba, powtarzaj tę czynność tak długo,
póki środek kwiatu nie stanie się niebieski. Podobnie postąp z
drugim pąkiem na tej wyspie – jego środek też musi być niebieski.
Jeśli oba kwiaty mają niebieskie środki, zmieni się też na niebieski kolor bulwiastej rośliny – drzewa, które znajduje się w ich w
sąsiedztwie.

Pomostami przedostań się na sąsiednią wyspę (na mapie oznaczona
literą B). Otwórz pąk kwiatowy. Pociągnij za uchwyt z gałką – środek kwiatka stanie się czerwony. Zeskocz na półkę skalną poniżej
(C) lub przejdź tam po pomoście.

W ogrodzonym zagłębieniu (na mapie wiszących wysp litera C) Możesz
zdobyć wskazówkę – książkę leżącą na ziemi w kącie. Wyświetl jej
zbliżenie.

W tym samym zagłębieniu otwórz stulony pąk kwiatowy. Po zwalonym
ogrodzeniu wejdź na schody. Pociągaj za uchwyt, który wisi u
szczytu schodów – zmień kolor kwiatka w zagłębieniu na czerwony.

Jeśli na obszarze oznaczonym na mapie wiszących wysp literami B i
C oba kwiatki mają czerwone środki, zmieni się też na czerwony kolor bulwiastego drzewa w ich pobliżu.

Pomostami dostań się na wyspę za pagodą (na mapie wiszących wysp
oznaczona literą D). Otwórz oba stulone pąki. Żeby dostać się do
właściwego im uchwytu z gałką, użyj portalu, który jest na tej wyspie.

Przeniesiesz się na wysepkę poniżej (na mapie pływających wysp
punkt E). W pobliżu bulwiastego drzewa poszukaj uchwytu z gałką –
pociągnij go.
Jeśli drzewo w pobliżu wyspy startowej (A) ma kolor niebieski, a
drzewo w pobliżu wyspy ze wskazówką (B i C) jest czerwone (lub odwrotnie), drzewo na tej wysepce (E) stanie się różowe.
Na tej wysepce (E) są dwa portale. Ten bliżej drzewa przenosi na
wyspę za pagodą. Użyj drugiego portalu (w głębi), a trafisz na
wyspę startową (na mapie wiszących wysp punkt A).

Na wyspie, na której zaczęła się wędrówka (na mapie punkt A), pociągnij za uchwyt przy którymś z kwiatów. Zmień jego środek na
żółty. Jeśli jeden kwiatek będzie niebieski, a drugi żółty, bulwiaste drzewo obok nich stanie się zielone.
Przejdź na sąsiednią wyspę (na mapie wysp to punkt B lub C). Pociągnij za uchwyt przy którymś z kwiatków – zmień jego kolor na
żółty. Jeśli jeden kwiatek będzie czerwony, a drugi żółty, bulwiaste drzewo w ich pobliżu stanie się pomarańczowe.
Jeśli drzewa mają już właściwe kolory – pomarańczowy, różowy i
zielony – możesz iść do pagody.

Uwaga!
Przedstawione
powyżej
rozwiązanie
nie
jest
jedynym
możliwym. Wskazówka nie precyzuje, jakiego koloru ma być drzewo za
pagodą. Równie dobrze może być zielone lub pomarańczowe, a wtedy
dwa pozostałe drzewa powinny mieć barwy dostosowane do tego
wyboru.
Skąd się wzięło rozwiązanie?
Wskazówką jest strona z kolorowymi kropkami znaleziona w książce.
Skojarzenie pokazanych w niej barw z drzewami nie jest trudne, bo
po kilku próbach z kwiatkami okazuje się, że te kolory łatwo uzyskać:
•
•
•

kwiatek niebieski + kwiatek czerwony = drzewo różowe
kwiatek niebieski + kwiatek żółty = drzewo zielone
kwiatek czerwony + kwiatek żółty = drzewo pomarańczowe

Bulwiaste drzewo na wyspie startowej i drugie, z wyspy ze wskazówką, łatwo zmieniają kolory według żądania. Problemem jest trzecie
drzewo – to za pagodą. Ono reaguje tylko wówczas, gdy dwa pozostałe drzewa mają „czyste” kolory, tzn. uzyskane z kwiatków o identycznych barwach.
Trzeba więc najpierw wybrać kolor dla drzewa za pagodą. Jeśli
drzewo za pagodą ma być:
• różowe – drzewo na wyspie startowej powinno być niebieskie
(dwa niebieskie kwiatki), a drzewo na wyspie ze wskazówką
czerwone (dwa czerwone kwiatki) lub na odwrót, bo w tym momencie nie ma to jeszcze znaczenia (to rozwiązanie zastosowano w poradniku),
• zielone - drzewo na wyspie startowej powinno być niebieskie
(dwa niebieskie kwiatki), a drzewo na wyspie ze wskazówką
żółte (dwa żółte kwiatki) lub na odwrót,
• pomarańczowe - drzewo na wyspie startowej powinno być czerwone (dwa czerwone kwiatki), a drzewo na wyspie ze wskazówką
żółte (dwa żółte kwiatki) lub na odwrót.
Drugim etapem jest dobranie kolorów dwóch pozostałych drzew, przy
czym teraz należ zachować kolejność kolorów podaną we wskazówce.
Jeśli więc drzewo za pagodą jest:
• różowe – drzewo z wyspy startowej musi być zielone (kwiatek
niebieski i żółty), a drzewo z wyspy ze wskazówką pomarańczo-

•

•

we (kwiatek czerwony i żółty); to rozwiązanie zastosowano w
poradniku,
zielone - drzewo z wyspy startowej musi być pomarańczowe
(kwiatek czerwony i żółty), a drzewo z wyspy ze wskazówką różowe (kwiatek czerwony i niebieski),
pomarańczowe - drzewo z wyspy startowej musi być różowe
(kwiatek czerwony i niebieski), a drzewo z wyspy ze wskazówką
zielone (kwiatek żółty i niebieski).

Poniżej schemat kolorów dla rozwiązania zastosowanego w poradniku.

Schematy innych, możliwych rozwiązań.

W pagodzie dotknij uaktywnionego żółtego kryształu – wrócisz na
wyspę.

NIEBIESKI KRYSZTAŁ
WYSPA
W zatoce poprzecinanej pomostami poszukaj kamiennego domku – szopy
(pod skałą, na której stoi latarnia). W środku znajdziesz wskazówkę i szeroką dźwignię. Przesuń dźwignię w dół.

Wyjdź na zewnątrz i idź do następnej szopy z dźwigniami (na pomostach w prawo).

Wejdź do kamiennej szopy. W środku wymacaj dźwignie. Przesuń obie
dźwignie w dół.

Wyjdź na zewnątrz. W pobliżu szopy z dwiema dźwigniami poszukaj
urządzenia przypominającego zegar (na ścianie kamiennego bloku
obok budynku). Przestaw wskazówkę tego zegara na godzinę ósmą. Pomostami idź w kierunku latarni.

Dwa pozostałe zegary na kamiennych blokach powinny mieć wskazówki
na godzinie czwartej.

Uwaga! W trakcie manipulowania dźwigniami i wskazówkami łatwo spowodować spięcie (włączenie na pełną moc trzech zegarów jednocześnie przeciąża system). W takim przypadku najpierw idź do kamiennego bloku w pobliżu szopy pod latarnią. Przestaw wskazówkę zegara
na tym bloku na godzinę czwartą. Potem wejdź do szopy pod latarnią
i opuść dźwignię. Później przejdź do szopy z dwiema dźwigniami i
je również opuść. Po tych zabiegach możesz znów ustawiać wskaźniki
na zegarach.
Uwaga! Opisane powyżej rozwiązanie nie jest jedynym. Cel osiągniesz również wtedy, gdy wskazówki na zegarach pod latarnią i
przy wejściu na plażę ustawisz na godzinie ósmej, a zegara obok
szopy z dwiema dźwigniami – na godzinie czwartej.
Na rozwidleniu pomostów w pobliżu latarni skręć w prawo na plażę.
Na plaży otwórz drzwi okrągłej kabiny.

Skąd się wzięło rozwiązanie?
Podpowiedzią do zagadki jest kartka wisząca na ścianie w małym budynku pod skałą, na której stoi latarnia.

Notatka wygląda jak schematyczny opis systemu zasilania, bo po
obejrzeniu kabli można się domyślić, że do urządzenia na plaży
trzeba doprowadzić energię. Wydaje się, że małe „lampki” zawieszone na różnych wysokościach na prętach osadzonych w kamiennych blokach zbierają energię słoneczną, a jej ilość zależy od tego, jak
wysoko wisi ten odbiornik (część A schematu). Część B i C schematu
opisują sposób przetwarzania energii i wynika z nich, że szerokie
dźwignie powinny być przesunięte w dół, a opuszczenie wąskiej
dźwigni trzykrotnie zwiększa moc każdej „lampki”. Część D uwzględnia elementy, które składają się na tę sieć: cztery urządzenia w
kształcie zegarów (na plaży jest nieaktywne) i mechanizm z kolorowymi wskaźnikami, który leży obok kulistej kabiny.
Rozwiązanie najłatwiej uzyskać sprawdzając pojedynczo poszczególne
elementy i próbując otworzyć drzwi kulistej kabiny na plaży:
• szerokie dźwignie – włączają zasilanie; obie muszą być opuszczone, żeby na wskaźniku na plaży pojawiły się zielone i
czerwone paski
• wąska dźwignia – zwiększa moc systemu; na wskaźniku na plaży
przybywa dodatkowy zielony pasek.

Przy opuszczonych wszystkich dźwigniach:
• urządzenie-zegar przy wejściu na plażę – po zmianie pozycji
wskazówki na godzinę ósmą daje na wskaźniku na plaży sześć
żółtych pasków
• urządzenie-zegar pod latarnią – jw.
• urządzenie-zegar przy szopie z dwiema dźwigniami - po zmianie
pozycji wskazówki na godzinę ósmą daje na wskaźniku na plaży
siedem żółtych pasków – drzwi do kabiny się otwierają.
• Drzwi do kabiny otworzą się także wtedy, gdy zmienisz ustawienie wskazówki na godzinę ósmą na urządzeniu-zegarze pod
latarnią i przy zejściu na plażę, a tego przy szopie z dwoma
dźwigniami – na godzinę czwartą.
Wejdź do okrągłej kabiny i pociągnij za dźwignię obok fotela. Gdy
pojazd się zatrzyma, znów pociągnij za dźwignię – pojedziesz dalej. Na miejscu po raz trzeci kliknij dźwignię – wysiądziesz z pojazdu.

BAZALTOWE PLATFORMY
Skorzystaj z portalu, który znajduje się w pobliżu kulistej kabiny.

Na następnej platformie idź przed siebie do miejsca, gdzie ścieżka
się rozgałęzia. Obejrzyj się do tyłu. Jeśli chcesz, podejdź i korbą uruchom instrument stojący w skalnym załomie. Uzyskasz wskazówkę – usłyszysz melodię, którą później możesz spróbować odtworzyć.

Na platformie z rozwidleniem ścieżek wybierz schody po lewej –
trafisz na placyk z tarczami osadzonymi na krótkich słupkach. Trzy
z nich znajdują się w polu widzenia. Dwie następne są na platformie poniżej (zejście przy skale).
Jeśli klikniesz każdą z tarcz kilka razy, pojawią się na nich
świetliste kręgi, a klawisze organów (na innej platformie) staną
się aktywne. Tarcze i organy to wskazówki do zagadki uaktywniającej kryształ. Ich uruchamianie nie jest obowiązkowe.

Jeśli masz dobry słuch i pamięć muzyczną, możesz od razu uruchomić
wszystkie pięć tarcz (klikać je tak długo, póki nie pojawią się na
nich świetliste kręgi). Potem wrócić na placyk z rozwidleniem dróg
i schodami po prawej dojść do organów.
Spróbuj wygrać na organach zasłyszaną wcześniej melodię (z instrumentu w załomie skalnym, oglądanego na początku tego poziomu). Zanotuj kolejne znaki, które pojawią się podczas odtwarzania melodii
na ścianie za organami.
Właściwa sekwencja znaków to wskazówka, a daje ją wciśnięcie klawiszy organów w tej kolejności:
1. czwarty klawisz od lewej – znak podobny do A bez środkowej
kreski
2. piąty od lewej – trójkąt
3. trzeci od lewej – kokardka
4. pierwszy od lewej – O z ogonkiem
5. drugi od lewej - D

Skąd się wzięło rozwiązanie?
Właściwą sekwencję znaków daje powtórzenie melodii z instrumentu
ukrytego w załomie skalnym, ale nie trzeba tego robić ze słuchu.
Wskazówka jest ukryta w tarczach, które uaktywniają organy.

Jeśli chcesz uzyskać użyteczną wskazówkę, wybierz którąś z tarcz.
Kliknij ją kilka razy, póki nie pojawi się na niej świetlisty
krąg. Zapamiętaj, na której godzinie zatrzymała się wskazówka, gdy
ów krąg się pojawił. Nie uaktywniaj innych tarcz – idź do organów.
Zobacz, który klawisz się podświetlił. Wróć do tarcz. Podświetl
następną, a potem na organach sprawdź, który klawisz jest z nią
połączony. Gdy w ten sposób skojarzysz wszystkie tarcze z
klawiszami, możesz uporządkować wyniki.
Pierwszym
klawiszem
będzie
ten,
który
podświetla
tarcza
najszybciej się uruchamiająca, tzn. wystarczy ją kliknąć raz, by
pojawił się na niej świetlisty krąg i w tym momencie jej wskazówka
zatrzymuje się na godzinie pierwszej.
Jako ostatni powinien być wciśnięty klawisz, którego tarcza
uruchamia się najdłużej (dziewięć kliknięć – wskazówka na godzinie
jedenastej). Schemat tych zależności poniżej.

Jeśli chcesz uzyskać kolejną wskazówkę, idź na platformę z trzema
tarczami o świetlistych kręgach. Tu zejdź na platformę poniżej,
tam gdzie są dwie tarcze. Przejdź pod oświetlonymi łukami.
Przyjrzyj się znakom na klockach naprzeciwko stołu z książką (brak
znaków na niektórych klockach też jest wskazówką).

Na platformie z rozwidleniem ścieżek wybierz środkowe schody. Gdy
znajdziesz się na platformie z nieaktywnym kryształem, ustaw znaki
na urządzeniu stojącym wzdłuż krawędzi urwiska (licząc od lewej):
1. A bez poprzecznej kreski
2. O
3. N
4. E
5. trójkąt
6. 8
7. niepełna kokardka
8. kokardka
9. O z ogonkiem
10. D

Skąd się wzięło rozwiązanie?
Oglądając brązowe klocki leżące naprzeciwko stołu z książką, zauważysz, że na niektórych są jakieś znaki, inne – są puste.
Po uzupełnieniu pustych klocków znakami ze ściany obok organów
uzyskasz sekwencję znaków, którą możesz sprawdzić na urządzeniu
obok nieaktywnego kryształu.

Dotknij uaktywnionego niebieskiego kryształu – wrócisz na wyspę.

ŚWIĄTYNIA NA WYSPIE
Po uaktywnieniu czterech kryształów idź do świątyni (pomost na
wprost latarni).

Wejdź do świątyni – sprawdź, czy dziecko się obudziło.

KONIEC

