1

Poradnik do gry.

Jack Orlando.

Autor

Urszula

Data publikacji
Czerwiec 2012 r.

PrzygodoMania.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!

2

SPIS TREŚCI
POCZĄTEK
MIEJSCE ZBRODNI
DOM JACKA
MIEJSCE ZBRODNI
CENTRUM - WIECZÓR
SKLEP CHARLIEGO
HOTEL
PUB
PRALNIA
NIGHT O’GRANIS
HOTEL
MELINA
KATAKUMBY
NIGHT O’GRANIS
WARSZTAT FRANKA
COTTON CLUB
KASYNO
GORZELNIA
WARSZTAT FRANKA
ZACHODNIE WYBRZEŻE
W PORCIE
JEDNOSTKA WOJSKOWA
3

Solucja napisana jest z wersji rozszerzonej w stopniu trudnym, a to
znaczy, że niektórych czynności nie można pominąć i ginie się częściej.
Jeśli zaznaczymy w opcjach stopień trudności łatwy ominą nas
niektóre zagadki, ale również całkiem zbyteczne czynności. W tej grze
zbieramy wyjątkowo dużo niepotrzebnych śmieci. Zapisy radzę robić
często, aby nie było nie miłej niespodzianki w postaci napisu koniec
gry. Jeśli w jakimś momencie będzie brakować forsy, zawsze leży
przed hotelem, można brać do woli.
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MIEJSCE ZBRODNI
• Rozmawiamy z policjantem, wybrane przez nas opcje dialogowe nie mają wpływu na dalszą
rozgrywkę.
• Lądujemy w celi, rozmawiamy ze współwięźniem.
• Używamy na nim pięści dla odświeżenia pamięci.

Zabieramy łyżkę ze stołu.
Animacja.

DOM JACKA
Wyjmujemy klucz z pod wycieraczki po prawej, klikamy nim na drzwi.
Rozmawiamy z Alice, zabieramy miotłę i wchodzimy do mieszkania.
Z kanapy zabieramy pieniądze.
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Obok regału z książkami, miotełkę do kurzu.
Z szuflady na dole kluczyk i notes.
Z szafki koło biurka przy pomocy klucza otwieramy szufladę i zabieramy pistolet.

Kierujemy się do pomieszczenia po lewej.
Idziemy do mieszkania Alice porozmawiać.
Rozmawiamy dajemy jej miotełkę do kurzu, a gdy pójdzie sprzątać, zabieramy: jabłko
na kredensie, przybornik koło lampy, oraz rękawice bokserskie ze ściany.
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MIEJSCE ZBRODNI
Idziemy do drugiego przejścia za budynkiem na miejsce zbrodni zabieramy niedopałek
i gazetę.

Patrzymy na drabinkę prowadzącą na dach.
Wracamy przechodzimy przez ulicę.
Chłopcu dajemy jabłko, wchodzimy w uliczkę.
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Przy pomocy miotły wymiatamy podkowę z pod konia i wkładamy w rękawicę
bokserską.

Wracamy do pierwszej bocznej uliczki koło domu, podchodzimy do samochodu
klikamy na korbę.
Chwila „rozmowy” – korbę zabieramy i wracamy na miejsce zbrodni.

Przy jej pomocy ściągamy drabinę i wspinamy się do góry na dach.
Koło włazu leży pudełko zapałek, zabieramy je.
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Idziemy na dół rozmawiamy z inspektorem, mamy kluczki od własnego samochodu.
Wychodzimy na ulicę. Animacja.

CENTRUM – WIECZÓR
SKLEP CHARLIEGO
Wsiadamy do samochodu i jedziemy do centrum.
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Idziemy do sklepu Charliego, rozmawiamy tak, aby uzyskać informacje na temat
faceta, który kupił cygara.

Koniecznie musimy zabrać gazetę "Todays News".

HOTEL
Udajemy się do hotelu, koło recepcji podnosimy paczkę papierosów.
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Bojowi koło windy pokazujemy gazetę, którą znaleźliśmy koło miejsca zbrodni, a
dowiemy się o pralni.
Papierosami częstujemy boja na zewnątrz, a powie nam o pubie „Small Talk",

PUB
Idziemy do pubu, koło pianina stoi wazonik, zabieramy go.

Musimy go dać kwiaciarce, żeby otrzymać manuskrypt.

PRALNIA
Manuskrypt trzeba dać chińczykowi, stoi koło pralni.
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Mamy księgę mądrości

W zamian dostaniemy księgę mądrości.

NIGHT O’GRANIS
Idziemy do klubu Night O’Granis, na bramkarza klikamy walutą, a zostaniemy
wpuszczeni do środka.
Rozmawiamy z blondynką, za kolejne 5 dolców uzyskamy wiadomość o gościu od
cygar.
Możemy wejść na zapalacze i z toaletki zabrać perfumy, a na zewnątrz z magazynu
drugie drzwi obok wyjścia, piersiówkę.

HOTEL
Wracamy do hotelu podchodzimy do recepcjonisty, wypytujemy o gościa.
Mieszka w pokoju 101, potrzebujemy kluczy.
Idziemy na zaplecze i zabieramy klucz od pokoju, wisi przy pęku kluczy w drzwiach.
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Wchodzimy do windy, otwieramy drzwi do pokoju 101 i wchodzimy do środka.
Jesteśmy w pokoju hotelowym

Oglądamy notes, a potem wychodzimy przez okno, nie oglądamy zwartości walizki.

Rozmawiamy z Jerry’ego Flaszeczką i zdobywamy informacje o gorzelni.
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MELINA
Idziemy dalej do budynku tuż koło hotelu - wejście zabite dechami.
Na deskach używamy pięści.

Po prawej z pokoju, zabieramy kij baseballowy.

Wchodzimy do drugiego pomieszczenia po lewej, kijem traktujemy pijaczynę i
zabieramy linę.
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Schodami prowadzącymi w dół, idziemy do katakumb.

KATAKUMBY
Zapalamy pochodnię i idziemy do góry.
Przechodzimy przejściem na lewo, pod pochodnią klikamy na kamień, wysuną się
schody.
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Idziemy dalej, w komnacie w brakujące miejsce, wkładamy księgę tuż po prawej
stronie posągu.

Otworzy się częściowo przejście koło posągu, wracamy przed wejście do tego
pomieszczenia, klikamy na kamień pod pochodnią, a przejście otworzy się całkowicie.

Wchodzimy do środka, zabieramy z najniższego schodka po lewej, żeton.
Zabieramy czaszkę i klikamy nią na schodek obok, a drzwi się otworzą.
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Możemy zwiedzić dalsze pomieszczenia po prawej, ale nic one nie wnoszą do gry.

NIGHT O’GRANIS

Wracamy do Night O’Granis, zanim przejdziemy na zaplecze, zapisujemy grę.
Wpierw podchodzimy do stolika, klikamy gazetą na faceta przy stoliku.
Po rozmowie, idziemy na zaplecze jak tylko facet się odwróci do nas tyłem, klikamy
na niego pięścią, a potem wiążemy.
Drań załatwiony

Wracamy do środka, ponownie rozmawiamy tym razem z właściwym człowiekiem.
Animacja.
Jak tylko oddali się policjant, zabieramy kwiatka i szybko oddalamy się do Night
O’Granis.
Rozmawiamy z taksiarzem, a potem udajemy się warsztatu Franka.
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WARSZTAT FRANKA
Pytamy o nasz samochód, a potem z koła, zabieramy klucz francuski.

Opuszczamy warsztat i przechodzimy w prawo.
Podchodzimy do samochodu przykrytego plandeką, ze środka zabieramy wejściówkę
do kasyna.
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COTTON CLUB

Idziemy do Cotton Club, rozmawiamy z gorylem wpierw spokojnie, a potem przy
pomocy pięści.

KASYNO

Ponownie rozmawiamy z taksówkarzem, a dowiemy się, jaką zapłatę przyjmnie Frank
za naprawę.
Po drugiej stronie jest wejście do restauracji, wchodzimy do środka, przy drzwiach
prowadzących do kasyna, stoi goryl.

Klikamy na niego kartą i wchodzimy do środka.
Zaczepiamy panów grających w pokera, zaczepiamy tak długo, aż goryl siedzący koło
drzwi, zabierze nas do szefa.
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Zostajemy zamknięci, dostajemy łom.
Przy pomocy łomu wyważamy drzwi.
Idziemy do góry, zabieramy z biura naszą broń oraz teczkę z aktami.
Wracamy i wychodzimy drzwiami w głębi korytarza.
Na zewnątrz u góry stoi goryl, odkręcamy kurek od gazu koło drzwi.

Goryl spada, zabieramy amunicję, ładujemy magazynek i rozwalamy zamek.
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GORZELNIA
Idziemy do bramy koło czerwonego budynku.
Na podwórku: zabieramy korbę, klikamy nią na ciężarówkę, a potem wchodzimy do
środka.

Zabieramy flaszkę i idziemy do warsztatu.

WARSZTAT FRANKA
Klikamy flaszką na Franka i opuszczamy warsztat.
Wsiadamy do naszego auta i jedziemy na zachodnie wybrzeże.

ZACHODNIE WYBRZEŻE

Cofamy się i wchodzimy w przejście między budynkami, brama do portu zamknięta.
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Wracamy, przechodzimy na drugą stronę, między budynkami pijaczek pije rum,
rozmawiamy z nim idziemy dalej.

Pies na łańcuchu przeszkadza w zabraniu nożyczek do blachy.
Wracamy w okolice naszego samochodu, na rogu budynku na ziemi leży 5-centówka,
podnosimy ją i wchodzimy do tawerny.
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Klikamy wpierw na marynarza, a potem na barmana.
Dajemy 5-centówkę i zabieramy zimne piwo.
Piwem klikamy na marynarza, a dostaniemy kaszankę.
Wracamy do psa, dajemy mu kaszankę, a zabieramy nożyce do cięcia blachy oraz nit.
Idziemy do bram portu, łańcuch z kłódką przecinamy nożycami, klikamy na drzwi.
Nawiasy trzeba nasmarować, wracamy do pijaka i zabieramy puszkę ze smarem.
Ponownie wracamy do bramy portu, po prawej klikamy puszką ze smarem, możemy
wejść do środka.
W oddali widać strażnika, zapisujemy grę, i kolejny raz idziemy do pijaka, by zabrać
mu butelkę rumu.

W PORCIE

Wracamy, czekamy aż pokaże się strażnik i dopiero idziemy za nim.
Koło samochodu, zabieramy leżący drut i idziemy dalej cały czas prosto, aż
dojdziemy do wędkarza.
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Wędkarz

Zagadujemy go o linę, chce w zamian alkohol, dajemy mu butelkę rumu odebraną,
pijakowi.
Zapisujemy stan gry.
Wchodzimy między skrzynie, na pustym placyku mamy spotkanie z oprychami.

Używamy na nich broni, zabieramy: łom, deskę od skrzyni oraz klucz.
Po załatwieniu oprychów

Przechodzimy w lewo, aż dojdziemy do nabrzeża, gdzie stoi kuter Mary ANN.
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Deską klikamy na kuter i wchodzimy na pokład.
W kabinie przy wejściu wisi kotwica, klikamy na nią kluczem francuskim, a potem w
ekwipunku łączymy z liną.

Musimy się chwilę pokręcić, żeby nie trafić na ochroniarza.
Zapisujemy stan gry.
Idziemy do hangaru, klikamy na drzwi.
Wchodzimy do środka, zabieramy młotek i wchodzimy po drabince do góry.
Przechodzimy w prawo, oglądamy zawieraną transakcję.
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Gdy dobiegnie końca, wciskamy guzik i idziemy szybko drabinką na dach.
Po transakcji

Tam używamy broni na ochroniarzu.

Klikamy kotwicą na dach, następnie, gdy ochroniarz wejdzie do środka, schodzimy w
dół na dach ciężarówki.
Jesteśmy w bazie wojskowej.

26

JEDNOSTKA WOJSKOWA
Zabieramy: oliwiarkę, a ze skrzyni pod samochodem siekierę.

Baza wojskowa

Przy pomocy siekiery, otwieramy drzwi na zewnątrz.
Po wyjściu kierujemy się w lewo, klikamy na drzwi do magazynu, ale jest zamknięty.
Na ulicy, leży drut i nabój, zabieramy wszystko.
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Wracamy do magazynu, drutem klikamy na mały warsztat, zostanie zrobiony
wytrych.
Wracamy do magazynu, używamy wytrycha i wchodzimy do środka.
Ze skrzyni zabieramy nieśmiertelnik i klikamy na mundur.

Przebrani w mundur, opuszczamy magazyn.
Kierujemy się w prawo do budynku numer 6.
Na ziemi leży chochla zabieramy ją i wchodzimy do środka.
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Chochlę oddajemy kucharzowi, a dostaniemy klucz.
Ze stołu możemy zabrać kubek.
Wracamy do magazynu, żeby odzyskać wszystkie swoje rzeczy.
Wracamy i przy budynku numer 6, skręcamy w prawo.
Mijamy sztab, przy działach kierujemy się w prawo, potem wzdłuż budynku, mijamy
żołnierza pilnującego wyjścia z koszar i wchodzimy do kantyny.
Nieśmiertelnikiem klikamy na żołnierza siedzącego przy stoliku, dostaniemy
przepustkę.

Wracamy do sztabu, klikamy na wejście, po drodze pokażemy przepustkę.
Wchodzimy do pomieszczenia pierwsze drzwi na lewo.
Radiotelegrafistę wysyłamy, aby naprawił usterkę.
Klikamy na kable od telefonu i radiostacji, próbujemy dodzwonić się do Toma.
Numer telefonu jest wpisany w książce, leżącej na półkach po prawej.
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Zapraszamy Toma do jednostki po odbiór swojej doli.
Wchodzimy do kolejnego pokoju i zgłaszamy włamanie do magazynu.
Następnie wchodzimy do pomieszczenia na końcu korytarza (na wprost),
przechodzimy przez jeden pokój, a w drugim rozmawiamy z oficerem i kończymy
zabawę.
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