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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
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Wstęp
• LPM służy do wykonania czynności, PPM określa, jaką czynność mamy wykonać.
• Kody w grze, potrzebne do otwarcia kolejnych etapów, są losowe i u każdego mogą być
inne, ale te, które podałam otwierają również wszystkie etapy.

Plansza pierwsza

• Siłaczem uderzamy w prawą kolumnę łuku, na którym jest głowa łosia.
• Spada róg, Mądralą podnosimy róg i gramy na nim
• Spada gałązka z drzewa.
• Czarodziejem, czarujemy gałąź i zrobi się kilof, zabieramy go i opuszczamy planszę.
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Plansza druga (kod: VQVQFDE)
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• Magiem czarujemy jabłko - pierwsze po prawej
• Przy pomocy siłacza zrzucamy je.
• Mądrala je podnosi i wrzuca w przerwę w mostku.
• Mag czaruje jabłko - drugie po lewej.
• Siłacz je strąca.
• Mądrala podnosi i zatyka dziurę w moście.
• Siłacz bierze kilof i podchodzi do skały i wali w nią. Zabiera diament.

Plansza trzecia (kod: ICIGCAA)

• Używamy diamentu na drzwiach.
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Plansza czwarta (kod: ECPQPCC)

• Magiem, czarujemy roślinę stojącą w głębi ekranu.
• Wyślij po niej na górę siłacza.
• Mądrala wchodzi na stół po lewej, gdzie stoją dwa małe i jeden duży żółty słoik.
• Zabierz Mądralą słoik pierwszy i nakarm roślinkę, tą bliżej ekranu.
• Jak się naje, przejdź Siłaczem na koniec biurka i zrzuć wielką księgę.
• Mądralą, wróć na półkę ze słoikami i zabierz diament.
• Wejdź nim po książce na biurko i oddaj diament siedzącemu przy biurku magowi.
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Plansza piąta (kod: FTWKFEN)

• Podejdź magiem do roślinki, która rośnie przy dłoni uniesionej do góry.
• Wejdź siłaczem po niej do góry i walnij w oko posągu.
• Na wysunięty język postaw Mądralę, następnie podejdź nim do trumny i rzuć czar na
antenę, odwróć się szybko i wejdź na język koło mądrali.
• Siłacz musi ponownie walnąć posąg w oko.
• Czekamy aż kościotrup wystraszy stworka po prawej i wróci do trumny.
• Ponownie siłaczem walimy w oko posągu.
• Mądrala zabiera grzyba.
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Plansza szósta (kod: HQWFTFW)
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• Jesteśmy w jaskini. Siłaczem wspinamy się po białej pajęczynie, tej na której na dole jest
pająk.
• Następnie łapiemy pierwszą po lewej (białą), podnosimy tego pająka jasnego pośrodku,.
• Mądralą zabieramy pistolet i strzelamy do pająka, tego dużego po prawej, oraz tego
czerwonego, który śpi na poduszce.
• Mądrala zabiera poduszkę i kładzie ją pod tym jasnym pająkiem.
• Mag rzuca na pająka czar, wypada butelka trucizny.
• Mądrala zabiera ją.

Plansza siódma (kod: DWNDGBW)

• Wchodzimy Magiem do góry i rzucamy czar na woreczek.
• Mądrala go zabiera i rozsypuje z niego nasiona, na ziemi koło stracha. Zanim wydziobią je
ptaki.
• Siłaczem uderzamy stracha.
• Mag czaruje drugą chmurkę po prawej.
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• Mądrala zrywa kwiatka, który wyrósł.
• Na wielkim korzeniu zjawia się czarodziej.
• Mądrala oddaje mu wszystko, co zdobył.

Plansza ósma (kod: JCJCJHHK)

• Magiem rzucamy czar na kościotrupa, następnie na kość, która porzucił. Zrobi się z niej flet.
Mądrala zabiera go i używa go na wężu.
• Siłaczem wspinamy się po wężu do góry. Idziemy do sterty kamieni po prawej strony
ekranu. Na deskę, tą dłuższą na prawo od kościotrupa, stawiamy maga, a Siłacz wali w stertę
kamieni, to samo robimy z Mądralą.

Plansza dziewiąta (kod: ICVFAGQ)
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• Mądralą idziemy po kawał mięsa i karmimy nią bestię przed drzwiami.

Plansza dziesiąta (kod:LQPASJR)
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• Mądrala idzie do dolnej lewej dziupli i używa mięsa.
• Magiem czarujemy gałązkę z liśćmi.
• Mądrala bierze siatkę na motyle i staje na zaczarowanej gałęzi.
• Siłacz wchodzi na kamień i ciągnie za gałąź, na której stoi mądrala.
• Następnie na gałąź wchodzi Mag i znów Siłacz ciągnie za gałąź.
• Mag czaruje korek.
• Mądrala go zabiera i wkłada do dziupli. Następnie bierze siatkę na motyle i staje przy
środkowej dziupli.
• Siłacz wypłoszy ptaka z dolnej dziupli. Mądrala łapie go w siatkę.

Plansza jedenasta (kod: HNWTEKX)

• Jesteśmy znów na pierwszej planszy. Mądrala daje zwierzakowi ptaka.
• Mag rzuca na niego czar. Zwierzakowi urosną skrzydła i poleci za ptaszyną.
• Siłacz rozwala drzwi po lewej, prowadzące do piwnicy.
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Plansza dwunasta (kod: FROITLW)

• Ze stołu Mądrala zabiera piórko z kałamarza, schodzi na dół i łaskocze kościotrupa w stopę.
Następnie wchodzi na biurko, idzie do końca w prawo, zabiera zabawkę i daje kościotrupowi.
Teraz możemy zabrać klucz leżący na stole, idziemy otworzyć klatkę.
• Po wyjściu z klatki misia, wlatuje do piwnicy pszczoła.
• Magiem rzucamy czar na piórko, z którego zrobimy packę.
• Packą, Mądrala zabija pszczołę.
• Mag rzuca na nią czar, zamieniając ją w rzutkę.
• Mądrala zabiera ją i rzuca nią w portret czarodzieja.
• Otwiera się skrytka, z której wylatuje laleczka króla, troszkę naszpikowana.
• Zabieramy ją, oraz buteleczkę eliksiru, tą koło kościotrupa.
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Plansza trzynasta (kod: DANJOMZ)

• Magiem czarujemy korzeń, jak się uniesie zabieramy z pod niego wabik.
• Mądralą idziemy do gniazda i używamy wabika.
• Siłaczem uderzamy w ptaka.
• Wyżej na gałąź wskakuje Mądrala.
• Siłaczem uderzamy w jajko.
• Mag rzuca na niego czar. Następnie czar rzucamy na klakson.
• Mądrala podnosi eliksir, ten pod korzeniem.
• Uważając teraz na Czarownika, stajemy na końcu muru i wypijamy eliksir.
• Znikamy i biegniemy do Maga.
• Bierzemy marchewkę, powyżej jest nora, używamy na niej marchewki, wywabiając w ten
sposób gryzonia.
• Mag zamienia go w dziewczynę, która odwraca uwagę Czarodzieja.
• Siłaczem dołączmy do Maga i Mądrali.
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Plansza czternasta (kod: EWDGPNL)

• Podchodzimy do płaskiego kamienia.
• Magiem rzucamy czar, powstaną w ten sposób schodki.
• Zabieramy patyk po prawej strony planszy .
• Wchodzimy do góry Mądralą i wkładamy patyk do dziury za plecami pojawi się konewka.
Zabieramy ją i podlewamy wszystkie marchewki na dole.
• Na pierwszą marchewkę po lewej, Mag rzuca czar.
• siłacz wali w nos.
• Mądrala zabiera kluczyk.
• Mag rzuca czar, na trzecią od prawej.
• Drzwi w marchewce, Mądrala otwiera kluczykiem.
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Plansza piętnasta (kod: TCNGTOV)

• Podchodzimy Siłaczem na prawo i walimy w stos kul.
• Mądralą zabiera jedną
• Siłacz podchodzi i uderza w armatę.
• Mądrala ładuje armatę, zabiera zapałki i podpala lont.
• Armata jest skierowana do góry.
• Spada marchewka, mądrala ją zabiera i ponownie ładuje do armaty.
• Podpala zapałkami ogień pod garnkiem.
• Siłacz uderza armatę , by nie była skierowana do góry, tylko na wprost.
• Mądrala podpala lont.
• Siłacz ponownie wali w stos kul.
• Mądrala zabiera kulę i strąca kolejną marchewkę.
• Magiem rzucamy na nią czar. Uzyskujemy tubę .
• Mądrala rozmawiam ze zwierzakiem, dostanie w zamian młotek.
• Używamy młotka na gongu i dostajemy w zamian wahadełko.
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Plansza szesnasta (kod: TCVQQPL)

• Mądrala zabiera kamyk po lewej i kładzie go na ziemi oznaczonej X.
• Mag podchodzi i rzuca dwa razy czar na niego.
• Następnie idziemy Magiem do góry i rzucamy czar na pierwszą palmę po lewej.
• Siłacz strąca kilof, który z niej powstał.
• Mądrala uderza nim cztery razy w ziemię, między utworzonymi schodkami, a miejscem
gdzie był kamień.
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Plansza siedemnasta (kod: IQDNJQN)

• Podchodzimy siłaczem po lewej, do sterty drewna i uderzamy w nią. Spada kijek.
• Mądrala zabiera go i wkłada w sidła.
• Mag rzuca czar, zabieramy dezodorant.
• Mag schodzi na dół rzuca czar na woreczek , uciekamy.
• Mądrala zabiera worek i u góry rozsypuje ziarno , ponownie zabiera dezodorant.
• W naszą stronę zmierza stopa, gdy podejdzie, spryskujemy ją dezodorantem.
• Oszołomioną, zabieramy i stawiamy tam, gdzie był worek.
• Jak się przypiecze, stawiamy ją na mostek, tam gdzie były sidła.
• Teraz możemy zabrać sztylet Mądralą i kładziemy go na dole.
• Smok go podpala, zabieramy go ze sobą.
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Plansza osiemnasta (kod: KKKNSRA)

• Jesteśmy znów koło posągu, idziemy do niego i podpalamy mieczem serce posągu.
• Następnie odkładamy miecz.
• Idziemy Mądralą na lewą stronę i na prawą dłoń kładziemy laleczkę króla.
• Zamieni się ona w klucz.
• Zabieramy go Mądralą i wkładamy do lewego ucha.
• Wreszcie wchodzimy, każdym po kolei goblinem, na prawą dłoń posągu.
• Powoduje to ich zniknięcie.
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Plansza dziewiętnasta (kod: NGOEISL)

• Siłaczem uderzamy w kiść bananów.
• Mądrala podnosi banana i pokazuje go wilkowi, potem zabiera mydło, znów podnosi go i
pokazuje wilkowi, a następnie zabiera nos i powtarza czynność.
• Dostaniemy od wilka księgę czarnej magii. Zabieramy ją.
• Magiem rzucamy czar na górną kratę.
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Plansza dwudziesta (kod: NNGURTK)

• Podchodzimy do roślinki pod pomnikiem i rzucamy magiem czar na nią.
• Zrobi się z niej włócznia.
• Siłacz uderza w nią, tworzy się wejście do góry, na pomnik.
• Magiem rzucamy czar na korek.
• Mądrala zaś, używa na uchu magicznej księgi.
• Pomnik się roześmieje i uroni łezkę.
• Po drugiej stronie mamy miskę, zabieramy ją i podstawiamy pod okiem pomnika, który
uronił łezkę.
• Po lewej na wieży jest słabo widoczna przynęta, zabieramy ją Mądralą i kładziemy ją w
miejscu miski.
• Następnie, ponownie używamy na uchu pomnika księgi.
• Do miseczki spływa łezka, którą wylewamy na stwora, który wyszedł do przynęty.
• Zamienia się on w procę, zabieramy ją.
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Plansza dwudziesta pierwsza (kod:
LGUDEUM)

• Przy pomocy procy, Mądrala strąca kiść bananów.
• Siłacz uderza w rączkę, znajdującą się za kiścią.
• Otwiera się dolna krata i wpływa ryba.
• Wszystkie gobliny wsiadają na nią.
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Plansza dwudziesta druga (kod:
TQLEDVW)

• Czarujemy Magiem kamień, przy prawej nodze ptaka. Robią się schodki.
• Magiem i Siłaczem wchodzimy na skrzydło ptaka.
• Mądrala strzela z procy do czarodzieja, który zamienia się w nietoperza i porywa mądralę.
Mag rzuca na niego czar, w efekcie Mądrala jest uwolniony, ale stworzony żółw porywa
Maga.
• Siłacz wali go w nos, Mag jest wolny, ale żółw zamienia się w pająka i zabiera siłacza.
Mądrala przy pomocy procy uwalnia siłacza z sideł.
• Mądrala zabiera worek, ustawia pod pająkiem, a Mag rzuca czar.
• Do worka wpadają małe pajączki.
• Mądrala zabiera worek i wrzuca do kotła i tak kończy się nasza przygoda z Gobliiinsami.
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