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Wiele czynności opisanych w poradniku nie jest wymaganych dla rozwoju fabuły.

Powitanie

Poruszanie się

• Po  przybyciu  znajdujesz  się  w  centrum  teleportu.  Podejdź  do  pojemnika  na
wprost, który się właśnie otworzył.

• Poruszasz się, przytrzymując wciśnięty LPM. Do tego celu możesz też używać kla-
wiszy strzałek na własnej  klawiaturze.  Jeśli  wolisz  klawisze  WSAD,  możesz to
zmienić w okienku Haven Moon Configuration w zakładce Input (podwójne klik-
nięcie na nazwie i wciśnięcie własnego klawisza).
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Interakcja

• Zajrzyj do pojemnika – obiekty, z którymi możesz wejść w interakcję, barwią ce-
lownik kursora na zielono.

Dokumenty

• Przeczytaj list Ektora Turrena.

• Dokumenty są dostępne na ekranie, więc tylko w miejscu ich znalezienia.

Inwentarz

• Obejdź pojemnik. Z otwartej pokrywy kliknięciem zabierz klucz (później posłuży
do otwarcia podobnych pojemników na innych wyspach).
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• W grze nie ma klasycznego inwentarza.  Zebrane przedmioty mają postać pół-
przeźroczystych ikon widocznych u dołu ekranu. W miejscach, w których należy
je wykorzystać, program używa ich automatycznie.

Wprowadzenie w fabułę

• Nie jest to konieczne, ale jeśli chcesz, idź najpierw do piętrowej budowli po pra-
wej (jeśli stoisz twarzą do otwartego pojemnika).

• Tam znajdziesz kolejny list Ektora i schematyczne mapy wysp.
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Zapis gry

• Jeśli chcesz zakończyć grę, wciśnij klawisz ESC na własnej klawiaturze. (Tym sa-
mym klawiszem chowasz menu).

• W menu gry wybierz klawisz Quit – program automatycznie dokona zapisu gry w
miejscu jej opuszczenia.

Włączyć zasilanie

Teleport

• Jeśli stoisz w centrum teleportu twarzą do otwartego pojemnika, wybierz zejście
po lewej. Kieruj się nad morze.

Na pomoście

• Kołem przy poręczy pomostu obróć turbinę o 90 stopni, tak by fale uderzały o ło-
patki wirnika (jak na obrazku poniżej – ze schowkiem od strony pomostu).

• Obejdź turbinę. 

• Kołem na jej obudowie opuść ją do wody (1x LPM).

• Znów obejdź turbinę. 

• Otwórz schowek w jej obudowie. Kliknij wajchę, by podniosła się do góry (jak na
obrazku poniżej).
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• Możesz zejść z pomostu – zasilanie włączone.

Kod do drzwi laboratorium

Telescope Island

• Po włączeniu zasilania jesteś blisko kamiennego mola. Idź tam. Kliknij pokrętło
w podstawie latarni.
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• Teraz usłyszysz, a jeśli podniesiesz głowę, także zauważysz, że ta latarnia emituje
pojedynczy sygnał. 

• Wkrótce  przekonasz  się,  że  to  urządzenie  nie  będzie  zbyt  przydatne  przy
ustalaniu kodu do drzwi laboratorium, ale dowiesz się, jak ono wygląda i jak je
włączyć.

• Wróć do centralne części wyspy. Idź do piętrowej budowli z teleskopem.

• W budowli z teleskopem na parterze na biurku leży list Ektora.

• Na ostatniej kartce listu przeczytasz, że kod do laboratorium składa się z liczby
błysków emitowanych przez jego latarnię i z jego poziomej koordynaty.

• Wejdź po schodach na piętro, gdzie jest teleskop.

• Tablice pod oknami wyraźnie uświadamiają, że laboratorium znajduje się na in-
nej wyspie, więc latarnia z Telescope Island nie przyda się do ustalania kodu.

• Opuść budowlę z teleskopem. Idź do budynku oznaczonego literą T nad drzwia-
mi.
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• Budynek z literą T nad drzwiami to hangar statku powietrznego. 

• Gdy znajdziesz się w środku, podejdź do panelu statku:

• dźwignię po lewej zostaw w pozycji  Base (bazą jest Telescope Island,
gdzie się znajdujesz),

• dźwignię po prawej przestaw na Lab (tam się udajesz).
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• Wsiądź do wagonika i spójrz w górę. Pociągnij za uchwyt zawieszony pod sufitem
– statek ruszy.

Laboratory Island

• Wysiądź z wagonika.

• Przed drzwiami laboratorium skręć w prawo. Zejdź na molo, gdzie jest taka sama
latarnia, jak na Telescope Island.

• Uruchom latarnię pokrętłem w jej podstawie.

• Latarnia z Laboratory Island emituje podwójny sygnał – w kodzie jest liczba 2.

• Wróć do wagonika. Wsiądź do niego i pociągnij za uchwyt pod sufitem – przemie-
ścisz się do bazy, czyli na Telescope Island.

Teleskop

• Na Telescope Island idź do piętrowej budowli z teleskopem.

• W środku wejdź na piętro.

• Jeśli chcesz, na piętrze możesz wyjść na balkon, żeby rozejrzeć się za błyskają-
cym światełkiem latarni.

• Stań przed panelem teleskopu. W oknie po lewej zauważysz sygnał latarni z La-
boratory Island – w tym kierunku musisz ustawić teleskop.
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• Na panelu teleskopu:

1. Kliknij pojedyncze pokrętło u samej góry – otworzysz prześwit w kopu-
le.

2. Koło po lewej przytrzymaj wciśniętym PPM, tak by w okienku nad nim
ustawić same zera. (LPM podnosisz wartości współrzędnych).

3. Podobnie postąp z kołem po prawej.

4. Gdy panel wygląda jak na obrazku poniżej, wciśnij przycisk przy jego
dolnej krawędzi.
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• Przy współrzędnych wyrażonych zerami sygnał Laboratory Island zostaje namie-
rzony, co potwierdza widok na ekranie w podstawie teleskopu.

• Dwa błyski z latarni (2) i horyzontalne współrzędne sygnału (000) dają  2000 –
kod do drzwi laboratorium.

Laboratory Island

Do laboratorium

• Na Telescope Island idź do budynku z literą T nad wejściem.

• Na panelu statku powietrznego zostaw lewą dźwignię w pozycji  Base, a prawą
przestaw na Lab.

• Wsiądź do wagonika i pociągnij za uchwyt pod sufitem.

• Po przybyciu na Laboratory Island podejdź do drzwi z zamkiem kodowym.

• Kliknięciami ustaw w zamku kod 2000. Przekręć koło pod okienkiem zamka.

Laboratorium

• Przejdź przez dziedziniec.

• Podejdź do kopulastej budowli na szczycie schodów.

• Włącznikiem na ścianie kopuły (po lewej) otwórz drzwi budowli.
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• Z parteru budowli zabierz klucz – wisi na ścianie naprzeciwko wejścia, po prawej
stronie schodów na piętro. Klucz przyda się później na Cannon Island.

• Schodami wejdź na piętro.

• Przeczytaj list Turrena, który leży na biurku.

• Opuść budowlę.
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Do bazy

• Wróć przez dziedziniec laboratorium do statku powietrznego. Tu nad wejściem
do hangaru wisi emblemat z literą T – to podpowiedź do późniejszej zagadki.

• Wsiądź do wagonika i pociągnij za uchwyt pod sufitem – znajdziesz się na Tele-
scope Island.

Cannon Island
Na Cannon Island

• Na Telescope Island idź do budynku z literą T nad wejściem.

• Na panelu statku powietrznego zostaw lewą dźwignię w pozycji  Base, a prawą
przestaw na Cannon.

• Wsiądź do wagonika i pociągnij za uchwyt pod sufitem.

Przy wagoniku

• Wysiądź z wagonika. 

• Drzwi po lewej to zakamarek z urządzeniem, którym włączysz dopływ energii do
teleportów, gdy ją już pozyskasz. Na razie nic tam nie zdziałasz, ale możesz przyj-
rzeć się skali manometru – urządzenie nie jest sprawne.

• Podejdź do drzwi, które są naprzeciwko wagonika i kliknij je – jeśli masz klucz z
laboratorium, otworzą się. Nimi wyjdziesz na galerię przed pomostami.

• Drzwiami na wprost wagonika wejdź na galerię.
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Jak to działa?

• Na ścianie galerii jest panel, którym sterujesz pomostami:

• Pierwszy przycisk od lewej przesuwa jeden z pomostów pod oszklone
drzwi galerii. Dzięki temu możesz wydostać się na zewnątrz.

• Pozostałe przyciski służą do przesuwania trzech pomostów działają-
cych w tle.

• Dwoje drzwi na zewnątrz znajdziesz na obu końcach galerii. Możesz je otworzyć
tylko wtedy, gdy za nimi znajduje się pomost.

• Twoje zadanie polega na włączeniu sprawnych masztów – musisz do nich dotrzeć
i przestawić uchwyt podwieszony pod każdym z nich. 

• Efekty swoich działań możesz sprawdzać w zakamarku w pobliżu wagonika. Jeśli
klikniesz wajchę obok manometru i na tarczy zapali się światełko, system działa.

• Włączenie wadliwego masztu powoduje, że wskaźnik na manometrze drga.

• Informacje o teleportacji  znajdziesz w liście Turrena w laboratorium. Pisze w
nim między innymi, że jeden z masztów dostarczających energii do tego systemu
jest wadliwy.

• Schemat ustawienia masztów jest na tablicy na ścianie w budowli z teleskopem
(na Telescope Island).
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Pozyskać energię z piorunochronów

• Zagadka ma wiele rozwiązań – poniżej jedno z nich. Wszystkie czynności są wy-
konywane na galerii przed pomostami lub na pomostach na zewnątrz.

• Na panelu w galerii ustaw przyciski od lewej: pionowo, pionowo, pionowo, pozio-
mo.

• Użyj drzwi na zewnątrz po lewej stronie panelu.

• Na pomostach możesz podejść do ośmiu masztów, ale przestaw uchwyt tylko na
siedmiu z nich (na obrazku poniżej są zaznaczone na zielono). 

• Pomiń maszt, który tuż po opuszczeniu galerii napotkasz jako pierwszy (na ob-
razku jest czerwony). To ten wadliwy maszt i nie należy go włączać.  

• Po wykonaniu tych czynności uchwyty na masztach powinny być ułożone jak na
obrazku poniżej. Schematyczne ustawienie uchwytu (pozioma lub pionowa kre-
ska) jest pokazane tak, jak widzisz ten uchwyt nad głową, przechodząc pod nim
po pomoście zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.

• Wróć na galerię.

17



• Na panelu w galerii ustaw przyciski od lewej: poziomo, poziomo, poziomo, piono-
wo.

• Użyj drzwi na zewnątrz po prawej stronie panelu.

• Na pomostach możesz podejść znów do ośmiu masztów, ale  przestaw uchwyty
tylko na czterech z nich – na obrazku zaznaczone na zielono. (Po wejściu na po-
mosty idź przed siebie – na tej trasie uruchom maszt w kolejności drugi i czwarty,
czyli ostatni w linii prostej. Zawróć i skręć na boczny pomost – teraz uruchom
maszt narożny i ostatni na tej ścieżce).

• Pozostałe  maszty  pomiń.  Są  wadliwe  (czerwony)  lub  zostały  aktywowane  w
pierwszym przejściu (czarne). 

• Po wykonaniu tych czynności uchwyty na masztach powinny być ułożone jak na
obrazku poniżej. Schematyczne ustawienie uchwytu (pozioma lub pionowa kre-
ska) jest pokazane tak, jak widzisz ten uchwyt nad głową, przechodząc pod nim
po pomoście zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.

18



• Wróć na galerię. Przed wejściem na nią możesz też zerknąć na emblemat z literą
T nad drzwiami – to podpowiedź do późniejszej zagadki.

Włączyć zasilanie teleportów

• Wróć do hangaru, gdzie czeka statek powietrzny. Otwórz drzwi w rogu.

• Wejdź do pomieszczenia. Kliknij wajchę z boku dużego manometru. Jeśli świateł-
ko na jego tarczy się zapali, zasilanie zostało włączone.

Do bazy

• Wsiądź do wagonika. Pociągnij za uchwyt pod sufitem – wrócisz na Telescope Is-
land.

Zdobyć klucz do domu Ektora

Gdzie są wskazówki?

• W liście pozostawionym w laboratorium czytamy, że dom Ektora na House Island
otwiera specjalny klucz do systemu hydraulicznego, który zabezpiecza konstruk-
cję. Wszystko jest oczywiście dobrze ukryte.

• Na Telescope Island jest plansza przedstawiająca dom Ektora, a w jej rogu znany
emblemat z inicjałem Turrena, takim jak na hangarze statku powietrznego.
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• Może trzeba zajrzeć do doku w hangarze? Jest drabinka... Trzeba się tylko pozbyć
wagonika.

Współrzędne teleportu na Laboratory Island

• W liście z laboratorium Ektor pisze, że wbudował w teleskop system namierzania
sygnału z teleportera.

• Na Telescope Island idź do budowli z teleskopem. Wejdź na piętro.

• Na panelu teleskopu:
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• Kliknij pojedyncze pokrętło u samej góry, żeby otworzyć prześwit w ko-
pule.

• W okienku współrzędnych po lewej ustaw same zera.

• W okienku współrzędnych po prawej – 067.

• Wartość  współrzędnych  w okienkach  zmieniasz  w zależności  od po-
trzeb lewym lub prawym klawiszem myszy. Namiary wskazane wyżej
ustalasz na podstawie współrzędnych znanego już sygnału z latarni na
Laboratory Island.

• Wciśnij przycisk przy dolnej krawędzi panelu i sprawdź efekt.

• Przy współrzędnych  000 067 sygnał z teleportera na Laboratory Island zostaje
namierzony – na wskaźniku sygnału nad panelem zapala się światełko.

Teleporter na Telescope Island

• W centralnej części Telescope Island wejdź do budki panelu sterowania telepor-
tem (drzwi są od strony barierki).
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• Na panelu w środku:

• pionową dźwignię ustaw przy górnych okienkach,

• w górne okienka wprowadź współrzędne 000 067.

• Wartość  współrzędnych  w okienkach  zmieniasz  w zależności  od po-
trzeb, klikając koła u dołu panelu lewym lub prawym klawiszem myszy.

• Opuść budowlę.

Pozbyć się wagonika

• Na Telescope Island idź do budynku z literą T nad wejściem.

• Na panelu statku powietrznego zostaw lewą dźwignię w pozycji  Base, a prawą
przestaw na Lab. Wsiądź do wagonika i pociągnij za uchwyt pod sufitem.

• Na Laboratory Island wysiądź z wagonika.

• Przed drzwiami laboratorium skręć w prawo jak na molo, ale na nie nie wchodź.
Obróć się do tyłu – zauważysz przejście do teleportera.
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• Stań na platformie teleportera i wciśnij guzik na słupku pośrodku – wrócisz na
Telescope Island, gdzie na razie nie ma wagonika.

Klucz do domu Ektora

• Na Telescope Island idź do hangaru statku powietrznego.

• Po drabince zejdź do pustego doku.
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• Na ścianie doku wisi emblemat z literą T. Podpowiedzi, jak ustawić pokrętła na
nim, znajdziesz na podobnych emblematach:

• na Laboratory Island (nad wejściem do hangaru statku powietrznego
naprzeciwko drzwi do laboratorium),

• na Cannon Island (widoczny na ścianie nad drzwiami galerii, gdy wra-
casz do niej z zewnątrz).

• Pokrętła w rogach emblematu Turrena ustaw:

• to na godzinie 12 – górnym końcem w lewo

• to na godzinie 14 – górnym końcem w prawo

• to na godzinie 16 – górnym końcem w prawo

• to na godzinie 18 – górnym końcem w lewo

• to na godzinie 20 – górnym końcem w prawo

• to na godzinie 22 – pionowo.

• Zabierz klucz ze schowka u dołu emblematu.
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• Wyjdź po drabince z doku. (Jeśli używasz klawiatury, w tym momencie oprócz
klawisza na niej, wciśnij  też lewy przycisk myszy).

House Island

Dotrzeć na House Island

• Po zabraniu klucza z doku znajdujesz się na Telescope Island. Potrzebujesz stat-
ku powietrznego, żeby przemieścić się na House Island, ale statek został na Labo-
ratory Island. Zanim po niego wrócisz, możesz od raz zaplanować pożądaną trasę
przelotu.

• Na panelu statku w hangarze na Telescope Island ustaw lewą dźwignię na Lab, a
prawą na House.

• Na Telescope Island użyj teleportera (wciśnij guzik na słupku pośrodku urządze-
nia) – przeniesiesz się na Laboratory Island.

• Na Laboratory Island wsiądź do wagonika. Pociągnij za uchwyt pod sufitem – po-
lecisz na House Island.

Wejście do budowli

• Wysiądź z wagonika.

• Na balkonie (na tym samym poziomie co wagonik) odszukaj bęben z dźwignią.
Dźwignię ustaw pionowo – aktywujesz osłonę dziurki od klucza, która jest w jed-
nym z nitów na ścianie budynku.
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• Z pomostu przed wagonikiem zejdź w lewo. Miń jedną pełną ścianę konstrukcji i
zatrzymaj się przy następnej. Obróć się do tyłu, tak żeby widzieć wagonik. Kliknij
aktywny nit na bocznej krawędzi ściany.

• Z tego miejsca (przy nicie) tego nie widać, ale ponad dach wysunie się konstruk-
cja z drzwiami do wnętrza budowli. Jednak zanim tam pójdziesz, wróć jeszcze do
bębna z dźwignią.
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Winda

• Na balkonie wróć do bębna z dźwignią. Tym razem wychyl dźwignię maksymal-
nie w prawo – odblokujesz osłonę drugiej dziurki od klucza (jest w sypialni).

• Z balkonu wdrap się  schodami wyżej.  Kliknij  drzwi w nadbudówce na dachu.
Wejdź do budowli.

• W środku obejdź apartament. Poszukaj sypialni.

• W sypialni kliknij słupek w nogach łóżka po lewej – otworzysz przejście do kory-
tarza. Opuść pomieszczenie drzwiami po prawej.

• W następnym pomieszczeniu zauważysz na ścianie odsłonięte drzwi do koryta-
rza. Kliknij drzwi i przejdź dalej.
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• W korytarzu są drzwi do łazienki i kuchni oraz winda. Wsiądź do windy.

Gabinet Ektora

• W windzie kliknij górny przycisk – znajdziesz się piętro wyżej w gabinecie Ekto-
ra.

• Przeczytaj list leżący na biurku. Dowiesz się, że takie kopuły jak na planszy obok
biurka umożliwiają powrót na Menrę. Klucz do nich masz już w inwentarzu, a je-
śli nie, pamiętaj, by przy najbliższej okazji zabrać go z Telescope Island.

• Włącz urządzenie pod ścianą (oba przełączniki pionowo). W ten sposób aktywu-
jesz sygnał latarni na budowli, w której teraz jesteś. Gdy wychodząc, staniesz w
drzwiach budowli, zobaczysz działającą latarnię ponad dachem. Na Telescope Is-
land będzie można użyć jej sygnału do namierzenia współrzędnych teleportera
na House Island.

• Wsiądź do windy. Zjedź z powrotem do apartamentu. Opuść budowlę.
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Skarbiec

Dostać się do teleportera na House Island

• Z House Island leć statkiem na Laboratory Island.

• Na Laboratory Island użyj teleportera.

• Po powrocie na Telescope Island idź do budynku z teleskopem.

• Użyj teleskopu do namierzenia współrzędnych teleportera na House Island:

• Sygnał latarni z House Island jest wyłapywany przy współrzędnych 028
000.

• Sygnał teleportera jest wyłapywany przy współrzędnych 028 055 – to jego adres.
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• Idź do teleportera na Telescope Island. Na panelu teleportera ustaw dźwignię po-
środku. W okienka obok dźwigni wprowadź współrzędne 028 055. (Współrzędne
ustawiasz, klikając lewym lub prawym klawiszem myszy koła pod okienkami).

• Użyj teleportera na Telescope Island (wciśnij guzik pośrodku słupka) – przenie-
siesz się na House Island.

Teleporter na House Island

• Zejdź schodami do podstawy urządzenia.

• Na dole odszukaj na ścianie bęben z dźwignią. Dźwignię ustaw pionowo – akty-
wujesz osłonę trzeciej dziurki od klucza (jest w gabinecie budowli na House Is-
land).

• Wróć na górę do teleportera. Użyj guzika na słupku pośrodku – wrócisz na Tele-
scope Island.
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Odsłonić skarbiec

• Na Telescope Island przestaw dźwignię na panelu teleportera na górną pozycję
(obok adresu 000 067). Teraz użyj guzika na słupku teleportera, by przenieść się
na Laboratory Island.

• Na Laboratory Island wsiądź do wagonika. Pociągnij za uchwyt pod sufitem – po-
lecisz na House Island.

• Na House Island idź do apartamentu Turrena. Tu skorzystaj z windy. Wjedź nią
na górę do gabinetu.

• W gabinecie kliknij otoczony barierką słupek w podłodze – z morza wyłoni się
skarbiec, choć na razie nie będzie to widoczne.

• Wsiądź do windy. Zjedź w dół. Gdy winda zatrzyma się w apartamencie, nie wy-
siadaj z niej, ale jeszcze raz wciśnij dolny guzik – zjedziesz do podstawy budowli.

• Na dole wysiądź z windy i otwórz drzwi na platformę.

• Schodami zejdź do kopuły, która wyłoniła się z morza – to skarbiec Turrena.
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W skarbcu

• Otwórz drzwi do skarbca – przycisk na lewej framudze.

• W środku wejdź po schodach na piętro.

• Na piętrze przeczytaj list leżący na biurku. Ektor podaje w nim współrzędne tele-
portera na Cannon Island (317 026) i dwa znane już adresy, na które trzeba na-
kierować działo energetyczne, by wrócić na Menrę.

• Opuść skarbiec.

• Obejdź kopułę skarbca dokoła. Po drugiej stronie jest przejście do teleportera.
Użyj teleportera, by wrócić na Telscope Island.

Działo na Cannon Island

Teleporter na Cannon Island

• Na Telescope Island podejdź do panelu teleportera.  Ustaw dźwignię w pozycji
dolnej. W okienka obok dźwigni wprowadź współrzędne 317 026. (To adres z li-
stu Turrena ze skarbca. Współrzędne ustawiasz, klikając lewym lub prawym kla-
wiszem myszy koła pod okienkami).

• Teraz wciśnij guzik na słupku pośrodku teleportera – przeniesiesz się na Cannon
Island, do nieznanej dotąd części wyspy.

Włączyć zasilanie działa

• Na Cannon Island zaczynasz na płycie teleportera. Drzwi po lewej prowadzą na
molo z latarnią, ale znasz współrzędne tutejszego teleportu, więc nie musisz go
namierzać. Drzwi po prawej to winda.
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• Podejdź do drzwi po prawej. Kliknij przycisk na prawej framudze. Poczekaj chwi-
lę. Gdy winda zjedzie, wsiądź do niej.

• W windzie kliknij górny przycisk na framudze po lewej – wjedziesz na poziom ga-
lerii przed masztami.

• Wysiądź z windy. Idź do końca korytarza. Drzwi na wprost prowadzą na galerię.
Drzwi po prawej do urządzenia włączającego zasilanie działa.

• Obejrzyj to urządzenie, jeśli chcesz. Strzałka na manometrze drga, czyli system
jest niestabilny.
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• Wyjdź na galerię przed masztami. Znajdziesz ją w takim stanie, w jakim pozosta-
ła po poprzedniej wizycie. Jeśli przejdziesz się po pomostach, zauważysz, że nie-
które uchwyty są nieaktywne, a niektóre można przestawić. Wśród tych drugich
jest jeden wadliwy, który trzeba wyłączyć.

• Na panelu w galerii ustaw przyciski od lewej: pionowo, pionowo, pionowo, pozio-
mo.

• Użyj drzwi na zewnątrz po lewej stronie panelu.

• Wejdź na pomost i na rozwidleniu skręć w lewo na boczny pomost.

• Przestaw uchwyt pod pierwszym masztem, na który trafisz po skręcie. (Uchwyt
po przestawieniu powinien być ułożony mniej więcej równolegle do budynków). 

• Wróć na galerię. Strzałka na manometrze się ustabilizowała – kliknij dźwignię z
boku. Światełko się zapali, więc system zasilania armaty jest sprawny.
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System zasilania nie działa (pomiń objaśnienie)

• Jeśli uchwyty pod masztami były przestawiane i masz problem z odtworzeniem
ich pierwotnego położenia, spójrz na obrazek poniżej. 

• To schemat prawidłowego ułożenia uchwytów pod masztami. Ustawienie uchwy-
tu (pozioma lub pionowa kreska) jest pokazane tak, jak widzisz ten uchwyt nad
głową,  przechodząc  pod  nim  po  pomoście  zgodnie  z  kierunkiem  wskazanym
przez strzałki.

• Ustaw pomosty przełącznikami na galerii tak, jak wskazuje objaśnienie w rogu
obrazka, i sprawdź położenie uchwytów dla tych dwóch przejść.

35



• Po włączeniu zasilania armaty wsiądź do windy. Wciśnij górny guzik, żeby wje-
chać na platformę z działem.

• Na platformie z działem wejdź do oszklonej budki, gdzie jest panel do wpisywa-
nia współrzędnych.

• W okienka panelu możesz wprowadzić współrzędne teleportera na House Island
lub teleportera na Laboratory Island – zależy od tego, co chcesz zachować: bogac-
two czy wiedzę.

Zakończenia

Zachować bogactwo

• Na Cannon Island na panelu działa wprowadź współrzędne  028 055. Zatwierdź
przyciskiem pod okienkami – działo nakieruje się na House Island.

• Na Cannon Island wróć windą do teleportera w podziemiach (dwa poziomy niżej
niż platforma z działem). Użyj teleportera, żeby przenieść się na Telescope Is-
land.

• Jeśli nie masz klucza wyjętego z pokrywy pojemnika na Telescope Island, zabierz
go teraz (zobacz obrazek).

• Na Telescope Island przestaw dźwignię na panelu teleportera na środkową pozy-
cję, obok adresu 028 055. Użyj teleportera – przeniesiesz się na House Island.

• Na House Island zejdź po schodach do kopuły skarbca.

• W skarbcu kliknij pokrywę pojemnika koło drzwi, a potem na pokrywie przycisk
poniżej klucza.
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• Po animacji wyjmij z pojemnika list Ektora – bogactwo to był zły wybór.

• Poczekaj na napisy końcowe. Po powrocie do rozgrywki będzie można dokonać
właściwego wyboru  J

Zachować wiedzę

• Na Cannon Island na panelu działa wprowadź współrzędne  000 067. Zatwierdź
przyciskiem pod okienkami – działo nakieruje się na Laboratory Island.

• Na Cannon Island wróć windą do teleportera w podziemiach (dwa poziomy niżej
niż platforma z działem). Użyj teleportera, żeby przenieść się na Telescope Is-
land.
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• Jeśli nie masz klucza wyjętego z pokrywy pojemnika na Telescope Island, zabierz
go teraz (zobacz obrazek).

• Na Telescope Island przestaw dźwignię na panelu teleportera na górną pozycję,
obok adresu 000 067. Użyj teleportera – przeniesiesz się na Laboratory Island.

• Na Laboratory Island idź do laboratorium, które jest również biblioteką.

• W środku kliknij pokrywę pojemnika koło drzwi, a potem na pokrywie przycisk
poniżej klucza.

• Po animacji wyjmij z pojemnika list Ektora – wiedza to dobry wybór.

• Teraz rozpoczniesz podróż na Menrę. Gdy się już napatrzysz, przyciskiem na ścia-
nie dezaktywuj klucz.
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Zapisy gry
• Jeśli szukasz materiałów do gry, zajrzyj do   działu   Haven Moon na naszym forum.

PrzygodoMania zaprasza!
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