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UWAGI
•

Program uruchamia się poprawnie po ustawieniu trybu zgodności.

•

W grze poruszamy się za pomocą stylizowanych strzałek u dołu ekranu po prawej.

•

Na planszach obecność przedmiotów do wzięcia nie jest w żaden sposób
sygnalizowana, trzeba więc klikać wszystko, żeby przekonać się, czy coś okaże się
przydatne.

•

Na boczny pasku inwentarza mieści się tylko pięć przedmiotów. Pozostałe znajdują się
na planszy, która jest jednocześnie menu gry. Do menu przechodzimy, klikając okrągły
przycisk u dołu ekranu po prawej.

•

W menu-inwentarzu możemy między innymi zapisać grę oraz łączyć przedmioty. Żeby
połączyć przedmioty, klikamy wybrane obiekty. Gotowy przedmiot przenosimy
kliknięciem z kamienia u dołu ekranu po prawej na boczny pasek inwentarza. Po
zamknięciu menu-inwentarza (ten sam okrągły przycisk, który je otwiera) przedmiot
może być użyty na planszy.
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•

Większość zagadek typowo logicznych nie ma podpowiedzi w grze. Wynika to ze
specyfiki tego programu. Miał on promować produkowany przez koncern Coca Cola
napój i wskazówki były umieszczane na jego etykietach. Stworzono również specjalną
stronę internetową fikcyjnego Standlake University, którą dziś można obejrzeć w
internetowym archiwum, jednak bez obrazków nie jest zbyt użyteczna.

MAPA
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OPIS PRZEJŚCIA
1. Plansza A – początek
•

Weź długą tyczkę (long staff – po lewej stronie ekranu).

•

Idź 1x w górę.

2. Plansza B – rozwidlenie dróg
•

Idź 1x w lewo.

3. Plansza D – kamień-klin
•

Weź kamień w kształcie klina (wedge-shaped rock – na ścieżce, u dołu ekranu).

•

Idź 1x w dół, 1x w górę.
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4. Plansza E – brama z dźwigniami
•

Kliknij dźwignię po lewej 4x – na górnym bębnie wyświetl obrazek bramy.

•

Kliknij dźwignię po prawej 1x – na dolnym bębnie wyświetl napis „nemequ".

•

Środkową dźwignię klikaj póty, póki brama się nie otworzy.

•

Zanim pójdziesz dalej, weź mały kamień (small stone – na ścieżce, u dołu ekranu).

•

Idź 1x w górę.

5. Plansza F – rozwidlenie dróg
•

Idź 1x w lewo.

6. Plansza H – jelenie poroże
•

Zabierz rozwidlony róg (forked antler – po prawej stronie ścieżki) i zakrzywiony róg
(curved antler – po lewej stronie ścieżki).

•

Idź 1x w dół, 1x w prawo.
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7. Plansza G – przesuwanka
•

Kliknij tarczę z układanką. W zbliżeniu przestaw jej kwadraty tak, żeby ułożyć obrazek
z kwiatem lotosu. Program zapamiętuje postępy, więc przed przystąpieniem do pracy
warto zapisać grę.

Jak ułożyć kwiat lotosu?
•

Jeśli kwadraty nie były przesuwane, ponumeruj je od 1 do 16, tak jak się czyta tekst.

•

Kliknij kolejno pola:

•

•

16, 15, 14, 13, 9, 5, 1, 2, 3, 7,

•

8, 4, 3, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 7,

•

8, 4, 3, 7, 11, 12, 8, 7, 6, 10,

•

14, 13, 9, 10, 6, 7, 11, 15, 16, 12,

•

11, 15, 14, 13, 9, 5, 6, 7, 11, 12,

•

16, 15, 14, 10, 11, 12, 16, 15, 11, 10,

•

6, 7, 11, 15, 14, 13, 9.

Z cylindrycznego schowka weź miecz (sword) i torbę monet (bag of coins).
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•

Po zdobyciu miecza wróć po winorośl: 3x w dół, 1x w prawo.

8. Plansza C – winorośl
•

Użyj miecza na winorośli (cut the vines). Podnieś gumowate pnącze (rubbery vine – na
ścieżce).

•

Idź 1x w dół, 3x w górę.

9. Plansza I – rozpadlina
•

Podnieś krótki kawałek liny (short piece of rope – przy prawej krawędzi ścieżki, w
pobliżu rozpadliny).
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•

Otwórz menu-inwentarz (okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu).

•

Na planszy z przedmiotami kliknij tyczkę (long staff), szpulkę nici (spool of twine) i
zakrzywiony róg (curved antler) – powstanie zakończona hakiem tyczka (hook tied
to the end of a staff).

•

Kliknij gotowy przedmiot (na kamieniu, u dołu po prawej), tak by trafił na boczny
pasek inwentarza i był gotów do użycia na planszy ze ścieżką.

•

Zamknij menu-inwentarz (okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu).

•

Na planszy z widokiem ścieżki użyj zakończonej hakiem tyczki na linie zwisającej z
drzewa nad rozpadliną (hook the rope).

•

Idź 1x w górę.
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10. Plansza J – rozwidlenie dróg
•

Idź 1x w prawo.

11. Plansza K – schowek w kamieniu
•

Znaki musisz ustawiać tak, by znajdowały się na tym samym poziomie – żaden nie
może być wyżej lub niżej.

•

Środkowy przycisk na kamieniu kliknij 3x – pośrodku ustawisz znak z dwoma
pionowymi gwoździami.

•

Przycisk po lewej kliknij 3x – z lewej ustawisz znak podobny do środkowego, ale
uzupełniony jakby lecącymi ptakami.

•

Przycisk po prawej kliknij 3x – z prawej ustawisz znak przypominający lecące ptaki.

•

Z otwartego schowka weź dużą piłę (large saw), książkę (book) i torbę rzeźbionych
kamieni (bag of stones with carving).

•

Zerwij wiązkę kwiatów (bunch of flowers – tuż przy lewej krawędzi ścieżki).

•

Idź 1x w dół, 1x w lewo.
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12. Plansza L – przeprawa promem
•

Na bocznym pasku inwentarza kliknij kolejno: kwiat, książkę, torbę monet –
przedmioty ułożą się na beczkach.

•

Jeśli którego z przedmiotów nie ma na bocznym pasku inwentarza, otwórz planszę
menu-inwentarza (okrągły przycisk u dołu po prawej). Tu żądany przedmiot
kliknięciami przenoś z kamienia na kamień, póki nie trafi on na boczny pasek.
Okrągłym przyciskiem wróć do widoku ścieżki.

•

Gdy przedmioty leżą na beczkach, kliknij dzwon.

•

Idź 1x w górę.

13. Plansza M – beczki
•

Zabierz pustą beczkę (empty barrel – środkowa, przy lewej krawędzi ścieżki).

•

Idź 1x w prawo.
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14. Plansza N – pszczoły
•

Na wiszącym ulu użyj bykowca (bullwship – od początku gry jest w inwentarzu).

•

Gdy ul spadnie, na krzaku za nim użyj zapałek, które też od początku są w inwentarzu
(light the bush).

•

Wycofaj się z planszy i wróć na nią (1x w dół, 1x w prawo) – pszczoły uciekną.

•

Użyj piły na gałęzi uschniętego drzewa (saw the branch – niemal pośrodku ekranu).

•

Poczekaj chwilę i podnieś ciężkie polano (heavy log – na ziemi pod uschniętym
drzewem).

•

Idź 3x w dół, 1x w górę.

15. Plansza O – głaz na ścieżce
•

Otwórz menu-inwentarz (okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu). Na
planszy z przedmiotami kliknij ciężkie polano (heavy log) i kamień w kształcie klina
(wedge-shaped rock) – powstanie dźwignia (levered log). Kliknij gotowy przedmiot
(na kamieniu, u dołu po prawej), tak by trafił na boczny pasek inwentarza i był gotów
do użycia na planszy ze ścieżką. Zamknij menu-inwentarz (okrągły przycisk w prawym
dolnym rogu ekranu).

•

Dźwigni użyj na kamieniu blokującym przejście (push the boulder).

•

Idź 1x w górę.
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16. Plansza P – podnoszony most
•

Na piasku na ścieżce jest wskazówka – rzymska liczba XLIII, czyli 43.

•

Użyj torby z rzeźbionymi kamieniami na ścieżce (drop the rocks).

•

Wciśniętym LPM chwytaj wybrane kamienie i upuszczaj je do czarnego pojemnika po
prawej. Kamienie wybieraj tak, by suma wyrytych na nich liczb wynosiła 43.

•

Ponieważ suma liczb ze wszystkich kamieni wynosi 55, na ścieżce zostaw kamienie, na
których suma liczb daje 12, np. X i II lub IX i III albo IX i II i I itp.

•

Kliknij koniec ścieżki – kołek w wodzie – podniesiesz most.

•

Idź 1x w górę.

17. Plansza Q – skały na moście
•

Otwórz menu-inwentarz (okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu). Na
planszy z przedmiotami kliknij pustą beczkę, torbę prochu (była w inwentarzu od
początku gry) i krótką linę – powstanie beczka prochu z lontem (barrel with
gunpowder and fuse). Kliknij gotowy przedmiot (na kamieniu, u dołu po prawej), tak
by trafił na boczny pasek inwentarza i był gotów do użycia na planszy ze ścieżką.
Zamknij menu-inwentarz (okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu).

•

Na planszy z widokiem ścieżki użyj beczki z prochem i lontem na wgłębieniu w skałach
tuż nad mostem (put the keg in the rocks).

•

Na beczce osadzonej w skałach użyj zapałek (light fuse). Jeśli teraz wycofasz się z
planszy, nastąpi wybuch.

•

Idź 3x w dół, 1x w prawo.
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18. Plansza K – tam, gdzie był schowek w kamieniu
•

Wybuch przewrócił kamień – weź spod niego łopatę (shovel).

•

Idź 3x w dół, 1x w prawo.

19. Plansza G – tam, gdzie była przesuwanka
•

Wybuch poluzował mocowania lin – weź parę drewnianych kołków (couple of
wooden stakes – w trawie, w pobliżu bocznego paska inwentarza).

•

Idź 3x w dół, 1x w prawo.
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20. Plansza C – tam, gdzie była winorośl
•

Wybuch spowodował obsunięcie się piasku – weź młot (hammer).

•

Idź 1x w dół, 1x w lewo.

21. Plansza D – tam, gdzie był kamień-klin
•

Wybuch odsłonił zagłębienie z drabinką sznurową (ladder made of rope and wood).
Weź ją.

•

Wróć w okolice, gdzie nastąpił wybuch: 1x w dół, 8x w górę.

16

22. Plansza R – piasek do przekopania
•

Użyj łopaty na piasku (dig the dirt).

•

Po chwili podnieś mały złoty klucz (small gold key).

•

Idź 4x w dół, 1x w lewo, 1x w górę, 1x w lewo.

23. Plansza S – skrzynia
•

Użyj klucza na skrzyni (try key in the lock).

•

Zabierz butelkę oleju (flask of oil – w otwartej skrzyni).

•

Idź 1x w dół, 1x w górę.
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24. Plansza T – żelazna brama
•

Otwórz menu-inwentarz (okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu). Na
planszy z przedmiotami kliknij rozwidlony róg (forked antler), gumowate pnącze
(rubbery vine) i mały kamień (small stone) – powstanie naładowana proca (loaded
slingshot). Kliknij gotowy przedmiot (na kamieniu, u dołu po prawej), tak by trafił na
boczny pasek inwentarza i był gotów do użycia na planszy ze ścieżką. Zamknij menuinwentarz (okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu).

•

Na planszy z widokiem ścieżki użyj naładowanej procy na dźwigni (shoot at the lever –
za bramą, przy prawej krawędzi ścieżki).

•

Idź 1x w górę.
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25. Plansza U – zagadka szachowa
•

Kliknij stolik z szachami – wyświetlisz planszę zbliżenia.

•

Zapędź złoty pionek na wybrany kwadrat układanki i odetnij mu możliwość wyjścia.
Musisz tego dokonać, manewrując jednym lub dwoma brązowymi pionkami, w pięciu
ruchach.

Jak pokonać lwa?
•

Rozwiązań jest kilka. Na przykład, ponumeruj kwadraty od 1 do 13 (tak jak się czyta
tekst). Jeśli użyjesz pionka, który na początku stoi po lewej, kliknij:
•

pionek, kwadrat 6, pionek, kwadrat 3, pionek, kwadrat 8, pionek, kwadrat
11, pionek, kwadrat 7.

•

Weź rzeźbione tabliczki (planks with carvings – na ziemi, koło stolika z szachami).

•

Idź 1x w górę.

19

26. Plansza V – wejście do jaskini
•

Rzeźbionych tabliczek użyj na ścieżce (lay the planks on the path).

•

Tabliczkę z dużym okręgiem-okiem (leży po lewej u góry) zawieś na lewym drągu u
góry.

•

Tabliczkę z ręką – na lewym drągu na dole.

•

Tabliczkę z symbolem ucha (leży po lewej na dole) zawieś na prawym drągu u góry.

•

Tabliczkę z symbolem ust (leży najbliżej wejścia do jaskini) – na prawym drągu u dołu.

•

Na każdym z żółtych zbiorników użyj butelki z olejem (zbiorniki się zazielenią).

•

Kliknij zawory przy obu napełnionych zbiornikach – lampy oświetlą wejście do jaskini.

•

Idź 1x w górę.

27. Plansza W – jaskinia-korytarz
•

Idź 1x w górę.

28. Plansza X – drzwi-drabinka
•

Na ziemi użyj drewnianych kołków (drop the stakes).

•

Na kołkach użyj młota (hammer stakes into ground).

•

Na wbitych w ziemię kołkach użyj drabinki sznurowej (hang rope ladder on stakes).

•

Idź 1x w górę.
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29. Plansza Y – drzwi-zbliżenie
•

Idź 1x w górę.

30. Plansza Z – drzwi-zagadka
•

Do napisu pośrodku planszy dopasuj jeden z obrazków na mniejszym (wewnętrznym)
okręgu, a potem znaki pisma klinowego na większym (zewnętrznym) okręgu.

•

Na przykład napis „inrittu” to transkrypcja akadyjskiego słowa oznaczającego
„zwycięstwo”. Jego obrazkowy odpowiednik to lew (na mniejszym okręgu), a w piśmie
klinowym zapis znajdujący się mniej więcej na godzinie siódmej (na większym
okręgu). Prawidłowość tego wyboru potwierdza podświetlenie się wybranych znaków,
a pośrodku planszy pojawia się następny napis.
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•

Jeśli chcesz rozwiązać zagadkę metodą prób i błędów, najpierw dopasuj do wszystkich
napisów obrazki z mniejszego okręgu, a w drugiej kolejności pismo klinowe z
większego okręgu.

Jak ułożyć zagadkę finałową? Po pojawieniu się pośrodku planszy napisów klikaj:
IBRUTU
przekrzywiona roślina na małym okręgu u góry
godzina druga na dużym okręgu
IRNITTU
lew na małym okręgu u góry
godzina siódma na dużym okręgu
TUB LIBBI
jeden ptak na małym okręgu u góry
godzina jedenasta na dużym okręgu
LALU
koń na małym okręgu u dołu
godzina pierwsza na dużym okręgu
RAMU
dwa ptaki na małym okręgu u dołu
godzina czwarta na dużym okręgu
NEMEQU
brama na małym okręgu u dołu
godzina ósma na dużym okręgu
TAKLUTU
człowiek na małym okręgu u góry
godzina piąta na dużym okręgu
KASITTU
trzy gwoździe na małym okręgu u dołu
godzina dziesiąta na dużym okręgu
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•

Po otwarciu skrytki przeczytaj dokument.
KONIEC

ZAPISY GRY
•

Jeśli potrzebujesz zapisów gry, zajrzyj do działu The Lost Island of Alanna na naszym
forum. Przygodomania zaprasza!
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