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Wszelkie prawa zastrzeżone 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione! 
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SŁOWO OD AUTORA 
 

Poniższa polucja pozwala uzyskać wszystkie 32 ogóry, 7 easter egg`ów oraz 

teoretycznie 1000 punktów, a w praktyce 995 punktów. Wiem gdzie jest brakujące 5, 

znalazłem nawet filmik na youtube 

(http://www.youtube.com/watch?v=tSJp5...eature=related ), jednak u mnie to nie 

działało. Otrzymujemy je słuchając żartów Clintona przez ok. 1h (pojawia się on po 

występie Dzbanuszków, ponoć trzeba go słuchać za pierwszym razem). Jeśli komuś 

uda się zdobyć te 5 punktów proszę o kontakt ze mną. Po zebraniu wszystkich 

punktów, ogórów oraz jajek jest drugie zakończenie. Easter egg`i (EE) zostały 

opisane na samym końcu. Miłej zabawy 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tSJp5GoLFdw&feature=related
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POCZĄTEK 
 

Grę rozpoczynasz w apartamencie, w którym „przypadkowo” wybuchł pożar. Po lewej stronie 

bierzemy szczypce (1 pkt), a po prawej zestaw przyborów do tkanin (2 pkt). Wchodzimy do 

inwentarza i otwieramy przybornik (3 pkt). Zginasz igłę za pomocą szczypców (4 pkt). Taką igłę 

używamy na kajdankach (6 pkt). Na przeszklonych drzwiach dajemy inne → zbij (8 pkt). 

 
PRZECHADZKA PO STATKU 

 

 

 

 

 

Przejrzyj mapę, a następnie udaj się do klubu młodego żeglarza, gdzie dowiadujesz się o konkursie 

(11 pkt) i jednocześnie masz zbierać tzw. ogóry (1 ogór). U góry menu dajemy pomoc i „o…” (12 

pkt) (2 ogór). Idź do kabiny 0 (14 pkt) (3 ogór). Patrzymy na papier toaletowy (15 pkt) i go 

zabieramy (17 pkt). Z odpływu bierzemy puszkę w spray`u (20 pkt). Idź do konkursu kręgli (4 

ogór). Włóż w usta morsa kartę punktacyjną, weź kulę i graj (22 pkt).  

http://img19.imageshack.us/my.php?image=rozkad.jpg
http://img19.imageshack.us/my.php?image=rozkad.jpg
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http://img216.imageshack.us/my.php?image=76470664.jpg
http://img7.imageshack.us/my.php?image=93910297.jpg


6 

 

 
 

 
 

Odwiedź pokój tylko dla pracowników, na drzwiach zastosuj inne → popchnij (31 pkt) (5 ogór). Z 

tablicy weź kabel (35 pkt), przeczytaj ogłoszenia aż zaczną się powtarzać (38 pkt), z biurka weź żel 

KY (42 pkt) oraz obejrzyj szafki po lewej. Udaj się do kasyna (6 ogór), a następnie do El Replicante 

(7 ogór). Obejrzyj stopę Wenus i zabierz kostki (50 pkt). Przejdź do Atrium (8 ogór). 

http://img216.imageshack.us/my.php?image=81325818.jpg
http://img216.imageshack.us/my.php?image=78543801.jpg
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http://img520.imageshack.us/my.php?image=40735354.jpg
http://img216.imageshack.us/my.php?image=61578532.jpg


8 

 

 
 

 
 

Teraz do pomieszczenia z konkursem na najlepiej ubranego faceta (9 ogór) i użyj karty 

punktacyjnej na rozporku (53 pkt). Kolejny przystanek to konkurs mistrza miłości 2000 (10 ogór). 

Naciśnij zielony przycisk (57 pkt) i wsadź kartę punktacyjną do ust (59 pkt). Przejdź do sali 

balowej i wejdź przez drzwi (11 ogór) (EE 1), rozmawiaj z Asią na wszystkie tematy (61 pkt) (12 

ogór). 

http://img7.imageshack.us/my.php?image=73200244.jpg
http://img7.imageshack.us/my.php?image=27348304.jpg
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http://img520.imageshack.us/my.php?image=51022967.jpg
http://img520.imageshack.us/my.php?image=79034656.jpg
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Wyjdź i wejdź jeszcze raz (13 ogór). Idź na basen (14 ogór), dalej w lewo (66pkt). Obejrzyj książkę 

i porozmawiaj z Gosią (77 pkt) (EE 2). Po rozmowie poczytaj gazetę na stoliku (80 pkt). Udaj się 

do kuchni (15 ogór), obejrzyj sieć rybacką (81 pkt), psa (82 pkt) oraz rybie łby (83 pkt). Podejdź do 

kawioru 2000 i operuj nim (84 pkt). Weź kocioł (86 pkt), sól (88 pkt) i gazetę z rybą (90 pkt). 

http://img7.imageshack.us/my.php?image=15238888.jpg
http://img156.imageshack.us/my.php?image=33214689.jpg
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Przejdź do restauracji (16 ogór), zjedz sos fasolowy (94 pkt), wypuść gazy (95 pkt) i zjedz 

ponownie.  

 
 

 

http://img15.imageshack.us/my.php?image=37176764.jpg
http://img15.imageshack.us/my.php?image=89041591.jpg
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Podejdź do chińczyka (17 ogór), poproś dwa razy o świnie 2000 (106 pkt), weź nóż i żarówkę (110 

pkt). Udaj się do recepcji, zadzwoń do recepcjonisty z głupim dowcipem, aż napis nie stanie się 

pomarańczowy (116 pkt). Przejdź do biblioteki, spójrz na bobra (117 pkt) (18 ogór) (EE 3), 

przeczytaj wszystkie książki (121 pkt). Przejdź dalej i porozmawiaj z bibliotekarką (124 pkt). Udaj 

się do konkursu rzucania podkową (19 ogór), wsadź kartę punktacyjną do tyłka i zagraj (126 

http://img502.imageshack.us/my.php?image=93377854.jpg
http://img156.imageshack.us/my.php?image=50998976.jpg
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pkt).Wyciągnij kartę oraz przejdź na wysoki pokład. Porozmawiaj z Dzbanuszkami (129 pkt). Po 

rozmowie udaj się na pokład wejściowy (20 ogór). 

 
 

 

http://img15.imageshack.us/my.php?image=62742347.jpg
http://img502.imageshack.us/my.php?image=75913760.jpg
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Idź na lewo (21 ogór) i zabierz węża pożarowego (133 pkt). Dalej w lewo (22 ogór) zabierz 

kumkłaty (135 pkt). W między czasie porozmawiaj z Jańcią (168 pkt). Przejdź do klubu młodego 

żeglarza, dalej w prawo i porozmawiaj z Zenkiem (23 ogór), zamów wszystkie trunki od góry (181 

pkt). Kiedy barman będzie przyrządzał erekcje wejdź do drzwi po lewej. Zamów jeszcze raz i 

http://img15.imageshack.us/my.php?image=10980298.jpg
http://img15.imageshack.us/my.php?image=90195479.jpg
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znowu wejdź przez drzwi (194 pkt) (24 ogór). Podmień dezodorant na silikon (206 pkt) i naciśnij 

czerwony przycisk (210 pkt). 

 
 

 

http://img502.imageshack.us/my.php?image=24782117.jpg
http://img15.imageshack.us/my.php?image=22117749.jpg
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Pójdź na mostek, wejdź do środka (25 ogór) i wyjdź. Wespnij się do góry po drabinie (211 pkt). 

Udaj się do swojej kabiny (26 ogór), potem do Atrium (27 ogór) i kabiny nr 0 (28 ogór). Ostatni raz 

idź do Atrium (29 ogór). Przejdź do El Replicanta, wejdź po drabinie na górę i zabierz śrubokręt 

(216 pkt). Wróć do swojej kabiny, połącz węża z rurą i ubikacją (225 pkt). Spuść wodę (227 pkt), 

na toalecie daj inne → sraj (228 pkt), kliknij na siebie i odlej się i podetrzyj papierem toaletowym 

http://img156.imageshack.us/my.php?image=31641307.jpg
http://img156.imageshack.us/my.php?image=22398057.jpg


17 

(229 pkt). Wejdź w inwentarz, przeczytaj kartkę wyrwaną z czasopisma (234 pkt), użyj papieru 

toaletowego na kostkach (245 pkt). 

W tym momencie powinieneś mieć 245 punktów, 29 ogórów oraz 3 easter egg`i. 

 
 

 

http://img156.imageshack.us/my.php?image=76166899.jpg
http://img156.imageshack.us/my.php?image=19754334.jpg
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http://img156.imageshack.us/my.php?image=92209405.jpg
http://img502.imageshack.us/my.php?image=62705527.jpg
http://img15.imageshack.us/my.php?image=23346020.jpg
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KONKURS MISTRZ MIŁOŚCI 2000 
 

 

 

 

Udaj się do biblioteki, w opcjach innych Wiktorii wpisz książka, weź klej (250 pkt) i żółtą książkę 

(256 pkt). W inwentarzu zdejmij okładkę (260 pkt) i nałóż na książkę od Gosi (274 pkt). Odłóż ją 

(276 pkt), wyjdź i wróć ponownie do biblioteki (30 ogór) (EE 4). Obejrzyj komputer (277 pkt) i 

pogadaj z Wiki. Po powrocie do kabiny (297 pkt) wróć do biblioteki, porozmawiaj na temat 

sprawdzenia jej nowych „umiejętności” (328 pkt). W tej chwili powinieneś mieć 328 punktów, 30 

ogórów i 4 easter egg`i. 

http://img24.imageshack.us/my.php?image=mistrzmioci.jpg
http://img24.imageshack.us/my.php?image=mistrzmioci.jpg
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KONKURS HAZARDU 
 

 

 

 

Pójdź do kasyna, podejdź do stolika, wypuść gazy (339 pkt) oraz zagraj oszlifowanymi kostkami 

http://img15.imageshack.us/my.php?image=86696846.jpg
http://img19.imageshack.us/my.php?image=hazardi.jpg
http://img19.imageshack.us/my.php?image=hazardi.jpg
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(345 pkt). Po dość sporej wygranej udasz się z pewną piękną niewiastą do kabiny nr 510 (374 pkt). 

Zagracie w rozbierane kości. Kiedy wygrasz z Mariolą wrócisz do swojej kabiny (395 pkt). Udaj się 

do kabiny 510 i weź ze stolika orgazmiczny proszek (399 pkt). 

Po tym konkursie powinieneś mieć 399 punktów, 30 ogórów i 4 easter egg`i. 

KONKURS RZUT PODKOWĄ 
 

 

 

 

Pójdź do Zenka i popatrz na lampę, spróbuj wyciągnąć żarówkę (404 pkt) i zastąp ją swoją (409 

pkt). Porozmawiaj z Zenkiem, zamów sok cytrynowy (421 pkt), erekcje i wejdź do kajuty. Tam 

naciśnij czerwony przycisk (425 pkt). Pójdź gdzieś i wróć do klubu młodego żeglarza na występ 

Dzbanuszków. Z kabiny (445 pkt) wróć do klubu, ze sceny zabierz oświetlenie (450 pkt) oraz 

przejdź na lewo (EE 5). Zabierz pilota (455 pkt), wejdź w inwentarz i włącz go (456 pkt). Udaj się 

do El Replicante, gdzie wejdź na górę za pomocą drabiny i zawieś oświetlenie na stalowym kołku 

(470 pkt), tu również włącz pilota (471 pkt) i przejdź do konkursu rzutu podkową. Włóż kartę 

punktacyjną i zagraj (501 pkt), wyciągnij kartę. W tej chwili powinieneś mieć 501 punktów, 30 

ogórów i 5 easter egg`ów. 

http://img407.imageshack.us/my.php?image=podkowa.jpg
http://img407.imageshack.us/my.php?image=podkowa.jpg
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KONKURS KRĘGLI 
 

 

 

 

Idź do pomieszczenia tylko dla pracowników, podejdź do drugiej szafki od dołu po lewej stronie i 

wpisz szyfr 38-24-36 (513 pkt). Wejdź do środka, porozmawiaj z Xqwzts i kup od niego fotki (520 

pkt). Udaj się do Jańci i porozmawiaj z nią (542 pkt). Porozmawiaj również z recepcjonistą, okaże 

się, że trzeba pokazać dokument tożsamości ze zdjęciem, aby dostać paszport (553 pkt). W 

inwentarzu połącz zdjęcie z organem w ustach i kartą okrętową (570 pkt). Taki dowód pokaż 

recepcjoniście (576 pkt). Pójdź do chłopca pokojowego, porozmawiaj z nim i daj paszport (583 

pkt). Zabierz klucz (589 pkt) oraz otwórz kratę za pomocą śrubokręta (595 pkt). W ciemnościach 

znajdź twoją osobę i rozbierz się. Wrócisz do kabiny, gdzie spotkasz Annette (620 pkt). Obejrzyj 

chustkę, zabierz ją i w inwentarzu inne → powąchaj (623 pkt). Wróć do pomieszczenia z deserami 

(restauracja → drzwi u góry). Obejrzyj drugie krzesło od lewej. Zabierz pognieciony dokument i w 

inwentarzu obejrzyj go (643 pkt). Pójdź od recepcji, zapytaj o Annette. Podejdź do telefonu i połącz 

się z pokojem państwa Bonning (zadzwoń dwa razy) (656 pkt). Zapytaj recepcjonistę o stan 

twojego konta. Jak pójdzie obejrzyj czarny telefon i naciśnij czerwony przycisk (667 pkt). Udaj się 

do pokoju Annette (669 pkt) (EE 6) i wejdź przez drzwi do pokoju (671 pkt). Wąchaj coś pod 

łóżkiem (672 pkt) i wespnij się na nie. Po przykrym incydencie wróć ze swojej kabiny (682 pkt) do 

Annette. Naciśnij dzwonek, porozmawiaj z nią i pokaż nóż (683 pkt). Zadzwoń jeszcze raz i daj jej 

ubezpieczenie (698 pkt). Udaj się do ładowni, użyj klucza na drzwiach (700 pkt). Otwórz drzwiczki 

i rozpyl dezodorant na kręglach (710 pkt). Idź do konkursu kręgli i w inwentarzu połącz chustkę z 

http://img19.imageshack.us/my.php?image=krgle.jpg
http://img19.imageshack.us/my.php?image=krgle.jpg
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żelem KY (718 pkt). Włóż kartkę punktacyjną do ust morsa, użyj zużytą chustkę na kuli i zagraj 

(725 pkt). 

W tym momencie powinieneś mieć 725 punktów, 30 ogórów oraz 6 easter egg`ów. 

 
KONKURS KAPITAN GOTUJ SIĘ 

 

 

 

 

Pójdź na basen (31 ogór), porozmawiaj z Gosią (EE 7). Przejdź do przedniej ładowni, otwórz drzwi 

kluczem (765 pkt) (32 ogór), zabierz walizkę i daj ją Gosi (786 pkt). W twojej kabinie spuść wodę 

(796 pkt), pójdź do dolnej ładowni i ją również otwórz za pomocą klucza (798 pkt). Obejrzyj drzwi 

i użyj kotła na bobrach (811 pkt). Wracaj do kabiny po śluz spod prysznica (818 pkt). Idź do 

kuchni, użyj bobrze mleko na cyberserze 2000 (827 pkt). Po wykonaniu sera użyj na nim 

kumkłatów (834 pkt) oraz obejrzyj węża (835 pkt). Pójdź do konkursu gotowania i zaprezentuj 

swoją przekąskę z kumkłatów (836 pkt). Wróć do kuchni i połącz przekąskę z orgazmicznym 

proszkiem. Wróć do jury i daj przekąskę a`la Larry (875 pkt). 

Obecnie masz 875 punktów, 32 ogóry oraz 7 easter egg`ów. 

http://img407.imageshack.us/my.php?image=gotowanie.jpg
http://img407.imageshack.us/my.php?image=gotowanie.jpg
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http://img156.imageshack.us/my.php?image=80631988.jpg
http://img10.imageshack.us/my.php?image=53659977.jpg
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KONKURS NAJLEPIEJ UBRANY FACET 
 

 

 

Udaj się na mostek i za pomocą śrubokręta otwórz skrzynkę elektryczną (881 pkt), połącz 

bezpieczniki i kabel z zaciskami (891 pkt). Wejdź za pomocą drabiny na górę, gdy rozwinie się 

żagiel popatrz na niego (892 pkt) i potnij go nożem (900 pkt). Następnego dnia pójdź do Asi 

Dyktator, porozmawiaj o poliestrowych garniturach (917 pkt) i daj jej kawałek swojego (924 pkt). Z 

kajuty wróć do sali balowej i przeczytaj kartkę na głównych drzwiach (925 pkt), a następnie wejdź 

przez drugie drzwi (934 pkt). Ze swojej kajuty wróć ponownie do sali balowej i przeczytaj kartkę 

(935 pkt). Udaj się do najlepiej ubranego faceta, włóż kartę punktacyjną do rozporka (960 pkt). 

Teraz powinieneś mieć 960 punktów, 32 ogóry i 7 easter egg`ów. 

 
FINAŁ – SPOTKANIE Z PANIĄ KAPITAN 

 

Pójdź do kwatery pani kapitan, na drzwiach inne → zapukaj. Porozmawiaj z Kasią (970 pkt) i daj 

jej certyfikat (995 pkt). 

 

KONIEC 

http://img19.imageshack.us/my.php?image=najlepiejubranyfacet.jpg
http://img19.imageshack.us/my.php?image=najlepiejubranyfacet.jpg
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Easter Egg – opis 
 

1. W sali balowej kliknij na Larrego i wpisz inne → marzenia 

2. Na basenie kliknij na konar zasłaniający Gosię i wpisz inne → popchnij 

3. W bibliotece kliknij na drewnianego bobra i wpisz inne → wydój 

4. Po przemianie Wiktorii trzymając ctrl kliknij na lewego mężczyznę na monitorze komputera i 

porozmawiaj o pogodzie 

5. Po koncercie Dzbanuszków przejdź do konsoli kontrolnej i wpisz na niej inne → dotknij 

6. Przed drzwiami do pokoju Annett kliknij na interesie trzeciego posągu po lewej i wpisz inne → 

rozepnij 

7. Użyj na drinku Gosi orgazmicznym proszek i wpisz inne → pij 

 


