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Wstęp
Gra nie jest liniowa i każdy z graczy może w innej kolejności wykonać pewne czynności w
grze. Niektóre czynności, które wykonamy nie mają wpływu na dalszy postęp w grze, a
jedynie wzbogacają czy upiększają eksplorację świata Myst. Niniejszy poradnik ma tylko
podpowiedzieć, jakie zadania są niezbędne do wykonania, aby ukończyć grę.
Myst V: Koniec Wieków jest, piątą i ostatnią częścią serii Myst. Gra została stworzona
przez Cyan Worlds i wydana przez Ubisoft na Macintosha i komputery osobiste 20
września 2005. Tak jak w poprzednich grach serii, gameplay Końca Wieków skupia się na
przemierzaniu światów zwanych Wiekami poprzez używanie specjalnych ksiąg i
przedmiotów, które działają jak portale. W każdym Wieku gracz rozwiązuje zagadki i
odkrywa wskazówki dotyczące historii, które ukryte są w Wiekach lub zapisane w
dziennikach i pamiętnikach. Gracz przez swoje działania decyduje o losie starożytnej
cywilizacji D’ni.

3

K'VEER

• Podchodzimy do stolika gdzie leży księga Myst, oglądamy ją.
• Po prawej w przejściu, klikamy na klamkę w drzwiach i wychodzimy na korytarz.
• Idziemy w lewo, aż dojdziemy do lamy, przy której leży księga, w niej będą zapisywane
wszystkie rozmowy, oraz niebieską kulę służącą do zapisywania stanu gry.

• Wchodzimy w przejście do komnaty (koło lampy).
• Po środku, stoi jakby w bańce urządzenie – to rozeta.
• Podchodzimy do niej i klikamy w jej środek.
• Opuszczamy bańkę- mamy spotkanie z Yeeshe.
• Po wysłuchaniu jej opowieści, zostajemy przeniesieni na pustynię.
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CLEFT
• Tutaj spotykamy Eshera, on również nam, co nieco opowie.
• Po jego zniknięciu, oglądamy znaki na kamieniach, za największym z nich jest zejście
prowadzące do rozpadliny.

• Schodzimy w dół, a potem na lewo korytarzami.
• Dojdziemy do kolejnego przejścia oświetlonego niebieskimi lampami.
• Kierujemy się w prawo i zabieramy kartki (2) z pamiętnika Yeeshe.
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• Dalej idąc w prawo dojdziemy do komnaty.
• W środku klikamy na urządzenie (po lewej) i słuchamy skargi Yeeshe.
• Tutaj mamy trzecią z kolei kartkę, którą również zabieramy.
• Na pryczy oglądamy kartkę ze schematem jakiegoś urządzenia.
• Podchodzimy do księgi łączącej z Direbo i przenosimy się do miejsca z mostami.
• Musimy odblokować przejścia, aby potem swobodnie się móc poruszać.

DIREBO

• Podchodzimy do dwóch mostków, klikamy na niebieski przycisk przy każdym z nich.
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• Otworzymy sobie przejście, podchodzimy do księgi na postumencie i wracamy do komnaty.

CLEFT

• Opuszczamy komnatę i idziemy prosto korytarzem.
• Na ścianie po prawej oglądamy znaki (musimy je zapamiętać, bo będą nam potrzebne,) a
potem wchodzimy do wielkiej okrągłej sali.
• Znów mamy spotkanie z Esherem.
• Po jego zniknięciu, oglądamy dokładnie wnęki. W jednej z nich zabieramy kolejne kartki z
pamiętnika.
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• Podchodzimy do wielkich drzwi na lewo od wnęki i otwieramy sobie przejście klikając na
zielone rączki po prawej.
• Wchodzimy do korytarza prowadzącego do wielkiego szybu.
• Kierujemy się w prawo, znów mamy spotkanie z Esherem.
• Podchodzimy do dźwigni i ciągniemy za nią, przyjedzie winda.
• Wchodzimy do środka, ciągniemy za rączkę nad głową po lewej i jedziemy w dół.
• Wysiadamy z windy - idąc wzdłuż barierki dojdziemy do kolejnej komaty, tutaj również
zabieramy kolejne kartki z pamiętnika Yeeshe.
• Używamy księgi łączącej i przenosimy się do Direbo.

DIREBO

• Powtarzamy czynność z mostami i wracamy do komaty.

CLEFT
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• Opuszczamy ją, a potem idziemy po drugiej stronie do kolejnej windy.
• Przy drążku znajdujemy kolejne kartki z pamiętnika.
• Używamy drążka by przywołać windę i zjeżdżamy w dół.
• Ponownie natkniemy się na znanego nam już Eshera, a potem idziemy schodami w dół (po
lewej).
• Po rozmowie, schodzimy kolejnymi schodami po lewej.
• Zobaczymy uciekającego stworka, podążamy za nim cały czas kierując się w dół.
• Dojdziemy w końcu do kolejnego półpiętra, po środku będzie urządzenie z niebieskim
przyciskiem nie dotykamy go.

• Zabieramy kolejną kartkę z dziennika.
• Kierujemy się w lewo na schody prowadzące na dół.
• Jesteśmy w kolejnej sali. Patrzymy na duży cylindryczny przycisk znajdujący się po środku,
nie dotykamy go.
• Idziemy na drugą stronę sali, do przejścia prowadzącego na kolejne półpiętro, tym razem z
urządzeniem z żółtym przyciskiem.
• Wciskamy żółty przycisk, biegniemy na dół przez środek szybu na przeciwległą stronę do
przycisku niebieskiego.
• Klikamy na niego, a potem wracamy na dno szybu i wciskamy przycisk po środku sali,
powinien się świecić na czerwono.
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• Podjedziemy razem z całą podłogą do góry.
• Kierujemy się w lewo po zejściu czerwonego dywanu - do kolejnego pomieszczenia.
• Koło wirnika leży kartka z pamiętnika Yesshe, zabieramy ją, a urządzenie włączamy.

• Wchodzimy do komnaty po lewej, znów włączamy urządzenie i słuchajmy Yeeshe, a potem
klikamy na księgę łączącą z Direbo.
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DIREBO

• Powtarzamy czynność z mostami i wracamy do komaty.

CLEFT

• Wracamy na środek ruchomej podłogi, włączamy przycisk po środku.
• Gdy zjedziemy na dół, podnosimy podłogę ponownie, ale używamy przycisku
niebieskiego, żółtego i tego po środku.
• Zanim podjedziemy do góry schodzimy z podłogi.
• Gdy się uniesie, schodzimy drabiną pod ruchomą podłogą w dół.
• Po środku kolejna kartka, którą zabieramy.
• Patrzymy na przycisk do opuszczania podłogi, ale go nie dotykamy.
• Idziemy tunelem do końca, mamy kolejną rączkę uruchamiającą wentylator, klikamy na nią.
• W tunelu opuści się drabina.
• Idziemy do drabiny wchodzimy do góry, na korytarzu znajdziemy kolejną kartkę z
dziennika.
• Idziemy do wielkich drzwi - otwieramy je, wchodzimy do okrągłej komaty.
• Koło drzwi z urwaną rączką, znajdziemy kolejną kartkę.
• Przechodzimy do kolejnej komnaty, gdzie leży ostatnia kartka z pamiętnika.
• Ponownie klikamy na księgę łączącą z Direbo.

DIREBO

• Znów otwieramy mostki, ale nie wracamy już do księgi łączącej, tylko po mostkach idziemy
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do pierwszej wyspy.

• Podchodzimy w świetlistym kręgu do postumentu, zabieramy tabliczkę i klikamy na znak
po lewej -zostaniemy przeniesieni do Taghira.

TAGHIRA

• Zanim opuścimy bańkę, zabieramy ze sobą tabliczkę.
• Po rozmowie z Escherę, idziemy do tunelu po lewej - na ziemi jest wymalowany znak
tabliczki.
• Stajemy na znak, a potem tabliczkę opuszczamy na ziemię.
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• Zjawi się Bahro, zabierze tabliczkę i odniesie na postument, robiąc jednocześnie
szczelinę w ziemi.
• Wracamy zabieramy tabliczkę, a potem stajemy na szczelinie, spadniemy w dół.
• Idziemy tunelem do wyjścia.
• W oddali na skale jest wymalowany znak (nad drabiną).
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• Znak rysujemy na tabliczce, a potem opuszczamy na ziemię.
• Jeśli znak dobrze narysowaliśmy zjawi się Bahro i wywoła parę.
• Idziemy po drabinie, podchodzimy do postumentu - zapamiętujemy jego znak.
• Klikamy po lewej na symbol. Jesteśmy znów przy pierwszym postumencie, zabieramy
tabliczkę. Rysujemy na niej znak postumentu numer dwa i opuszczamy ją na ziemię.
• Jak dobrze znak wyrysowaliśmy, tabliczka zostanie przeniesiona na postument numer 2.
• Idziemy do postumentu numer 2, zabieramy tabliczkę, a potem przez kładkę kamiennymi
schodami, idziemy do trzeciego postumentu.
• Ponownie zabieramy tabliczkę i rysujemy znak trzeci, po czym opuszczamy tabliczkę na
ziemię.

• Przy prawidłowo wymalowanym znaku, zjawi się Bahro i odłoży tabliczkę na postument
numer trzy.
• Idziemy do budynku po lewej od postumentu, spotkamy Eshera, powie nam, że trzeba ogrzać
jezioro.
• Po lewej w domku jest schemat – zapamiętujemy go.
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• Idziemy na tył tego domku wzdłuż rur, dojdziemy do jeziora. Po prawej i lewej stronie przy
rurach są wskaźniki, ale zamarznięte.
• Wracamy - na wszystkich domkach przekręcamy przełącznik (patyczki na prawo),
zabieramy tabliczkę.
• Idziemy do zamarzniętej wody, rysujemy znak pary na tabliczce. Podchodzimy do
przełączników na rurach, czerwone (po lewej), ustawiamy: lewo, prawo, lewo. Niebieskie:
prawo, lewo, lewo.

• Po glonach, przechodzimy na drugą stronę jeziora.
• Podchodzimy do czwartego postumentu i rysujemy znak na tabliczce.
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• Sprawdzamy czy dobrze go wymalowaliśmy (opuszczając na ziemię i odchodząc od niego),
a potem idziemy w kierunku bańki po prawej, otworzy się przepaść.
• Dostać się do niej nie możemy, ale trzeba dobrze się przeglądnąć, jakie są znaki na
postumencie (od dołu prostokąt mały, na nim duży, kolejny, mały i znów duży).

• Po namalowaniu opuszczamy tabliczkę , sprawdzając czy Bahro zaniesie ją do bańki, jeśli nie
- próbujemy dalej, (nie opuszczamy tabliczki koło czwartego postumentu, bo nie będziemy
mieli jak wrócić do pierwszego, tylko w okolicy przepaści).
• Gdy to wykonamy, przenosimy się przy pomocy postumentu czwartego, do tego
pierwszego klikając na jego symbol.
• Tam przy pomocy symbolu postumentu piątego, przenosimy się do bańki.
• Po rozmowie z Esherem, wchodzimy do środka i klikamy na tabliczkę.
• Teraz znów musimy wrócić do Direbo, by przejść mostkiem do kolejnego postumentu, i
połączyć się z wiekiem Todelmeru.
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TODELMER

• To wiek z planetami.
• Zabieramy tabliczkę i kierujemy się w lewo na schody.
• Idziemy do góry, mijamy komnatę po lewej i dalej w górę, drogę blokują jakieś kable wracamy
na dół do komnaty (czerwono oświetlonej).
• Po wysłuchaniu Eshera, kierujemy się w prawo. Idziemy przy samej ścianie na tył, aż do
niebieskiego okrągłego ekranu.
• Pod ekranem z jednej i drugiej strony są dźwignie, tę po lewej ustawiamy na środek, a tę
po prawej do końca w prawo.

• Wszystko na ekranie zostanie podświetlone.
• Teraz wracamy i schodami tymi po środku - idziemy do monitorów.
• Kierując się w prawo, podchodzimy do jedynego, który śnieży.
• Ustawiamy na nim liczby dni te same, które widzieliśmy na początku gry na ścianie.
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• Po ustawieniu i wciśnięciu zielonego guzika, słychać, jakby coś się nam przesunęło.
• Wychodzimy z pomieszczenia i znów kierujemy się na lewo, teraz droga jest wolna.
• Idziemy na samą górę, po prawej podchodzimy do teleskopu i w zbliżeniu oglądamy znaki
(zapamiętujemy to).
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• Idziemy po okrągłej platformie na lewo do pomieszczenia.
• Oglądamy schemat, a potem zamykamy drzwi wejściowe.
• Za drzwiami na ścianie odsłoni się przycisk.
• Klikamy na niego i obracamy się, pojawią się schody, którymi schodzimy na dół, aż do
platformy.
• Po prawej ciągniemy za drążek w dół 2x, a potem przestawiamy rączkę u góry na prawo,
aby zablokować koło.
• Wracamy do góry idziemy do teleskopu, obracamy teleskopem w lewo, tak by widzieć
koło zamachowe, nad nim będzie widać symbol kolejnego postumentu.

• Rysujemy symbol na tabliczce i opuszczamy ją na ziemię, gdy Bahro ją zabierze, schodzimy
na dół do bańki z postumentem i przenosimy się do drugiego postumentu.
• Podchodzimy do kolejnego teleskopu, tutaj ponownie trzeba będzie poszukać i zapisać
koordynaty.
• Znajdują się pod stacją kolejki, gdzie ustawialiśmy dźwignię.
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• Wracamy do pierwszego postumentu, a potem biegniemy do sali z monitorami.
• Musimy wprowadzić nowe koordynaty.
• Patrzymy na czerwoną przysłonę na monitorach i zgodnie z nią będzie wiadomo, które
koordynaty, w którym teleskopie mają zostać zmienione.
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• Ustawienia zatwierdzamy zielonym przyciskiem.
• Wracamy znów poprzez postument do teleskopu, wyszykujemy symbolu trzeciego
postumentu.
• Trzeba teleskop obrócić maksymalnie w lewo i patrzymy na okular peryskopu nad
kopułą, gdzie miga światło, wtedy zobaczymy symbol trzeciego postumentu.
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• Rysujemy symbol na naszej tabliczce i rzucamy na ziemie, gdy Bahro ją zabierze, możemy
przejść do trzeciego postumentu.
• Idziemy w kierunku planetarium - mamy spotkanie z Esherem.
• Schodzimy na dół po schodach, na końcu koło teleskopu jest wagonik, ale jest za nisko.
• Musimy wrócić do pierwszej lokacji i go podnieść wyżej.
• Wracamy przez postument do pierwszej lokacji.
• Idziemy na samą górę do tego domku po lewej, idziemy schodami na dół i środkową rączkę
ciągniemy 2x.
• Wracamy do trzeciego postumentu - teraz możemy wsiąść do wagonika.
• Nie jedziemy, tylko przestawiamy wagonik do schodów prowadzących na górę, stajemy
przed znanym już nam urządzeniem.
• Lewą dźwignię ustawiamy troszkę powyżej środka, a prawą troszkę dalej od środka na
prawo.

• Wchodzimy wyżej, wciskamy guzik po prawej, wysuną się schody. Wchodzimy po nich do
góry i na ścianie mamy symbol, który trzeba zapamiętać.
• Otwieramy drzwi, zabieramy z piedestału tabliczkę i wracamy do wagonika.
• Ciągniemy za dźwignię, w połowie drogi wagonik zatrzyma się, po prawej oglądamy
tabliczkę ze znakiem oraz ostatnimi koordynatami.
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• Ciągniemy ponownie za dźwignię i dojeżdżamy do miejsca gdzie przestawialiśmy wagonik.
• Idziemy na dół do czerwono oświetlonej komnaty i ustawiamy ostatnie koordynaty.
• Następnie rysujemy na tabliczce symbol widziany w planetarium, malujemy go dwa
razy, aby Bahro wykonał nagięcie czasoprzestrzeni.
• Podchodzimy do naszego monitora, gdzie ustawialiśmy koordynaty, powinien się pokazać
pierścień planety.
• Teraz przyciskami u góry po prawej, robimy zbliżenie i widzimy symbol ostatniego
postumentu.
• Rysujemy symbol na tabliczce rzucamy, a potem idziemy do niego poprzez pierwszy
postument.
• Schodzimy na dół klikamy na tabliczkę.
• Znów wracamy do Direbo lub od razu klikamy na znak na panelu obok i przenosimy się
do Noloben.
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NOLOBEN

• Jesteśmy na plaży.
• Kierujemy się w lewo, podchodzimy do ołtarzyka, na ziemi leży tabliczka, na której
odwrotnie namalowane są symbole.
• Malujemy je poprawnie, a potem rzucamy tabliczkę na ziemię, Bahra wywoła deszcz.
• Na ołtarzyku wypełnią się deszczówką cztery miski, a potem będzie widać symbole, należy
je zapamiętać.

• Wracamy, mijamy naszą kopułę i idąc wzdłuż ściany dochodzimy do groty, w środku dalszą
drogę blokuje kamień.
• Wychodzimy i zaraz po prawej widać dziury w piasku to gniazda węży, których Bahro się
boją, kładziemy na nie tabliczkę.
• Ciągniemy za uchwyt przy skale nad głową - spadnie drabina.
• Idziemy do góry, podchodzimy do budynku - możemy się dostać do środka poprzez grotę zamykamy wszystkie okna.
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• Naszym zadaniem jest otworzyć, tylko te okna, nad którymi od środka widnieją
zapamiętane symbole, natomiast na kolumnach zewnętrznych ustawić symbole, jakie są
wyryte na zamkniętym oknie.
• Otwieramy więc pierwsze okno i zaglądamy jaki jest symbol po drugiej stronie.
• Jeśli jeden z tych, które widzieliśmy przechodzimy na drugą stronę i je otwieramy. Wracamy
do tego pierwszego okna i sprawdzamy czy dobrze otworzyliśmy, po czym przechodzimy do
kolejnego okna.
• Gdy otworzymy prawidłowe okna, na kolumienkach zewnętrznych ustawiamy symbole,
które były wyryte na oknach.

• Schodzimy na dół, zabieramy tabliczkę i idziemy do groty, teraz powinny być cztery przejścia
otwarte.
• Wchodzimy do środka, widać pierwszy postument i symbol, który trzeba namalować na
tabliczce.
• Posłuchamy, co ma do powiedzenia Esher.
• Rysujemy symbol, wynosimy tabliczkę na plażę kładziemy ją na ziemi, gdy Bahro jej
dotknie, zabieramy ją i niesiemy do groty by położyć na postumencie. Powinien się zapalić
wyrty znak drugiego postumentu i możliwość przedostania się do środka.
• Sprawdzamy to, zostawiając tabliczkę - wracamy do groty.
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• Udajemy się do góry, oglądamy wszystko, co jest w środku zwracamy szczególną uwagę na
znak węża.
• Idziemy po drabinie do góry i zamykamy dostęp do laboratorium przestawiając symbole
na zewnętrznych kamieniach.
• Wchodzimy jeszcze wyżej.
• Oglądamy kolejny symbol postumentu.
• Po przeciwnej stronie widać lunetę i znak na ziemi, gdy na niego staniemy coś w oddali
się otwiera.

• Wracamy do pierwszego postumentu, rysujemy symbol trzeciego i tabliczkę rzucamy na
ziemię.
• Bahro przeniesie ją na trzeci postument.
• Teraz i my wracamy na górę.
• Rysujemy na tabliczce znak węża, a tabliczkę kładziemy na znaku znajdującym się na ziemi
przed lunetą.
• Bahro ucieknie, ale zjawi się za jakiś czas, gdy symbol węża z niej zniknie w tym czasie
trzeba będzie dobiec do skały.
• Wracamy poprzez postument do pierwszego, a potem lecimy szybko w lewo, a potem za
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ołtarzykiem w grotę skalną, na drugą plażę potem przez mieliznę pod skałę z symbolem
drzewa.
• Gdy Bahro zjawi się znów po tabliczkę, stanie na znaku drzewa i otworzy przejście, w tym
czasie trzeba wejść do środka.

• Zapamiętujemy symbol ostatniego postumentu.
• Wracamy, malujemy jego symbol rzucamy tabliczkę na ziemię, i poprzez pierwszy
postument dostajemy się do ostatniego.
• Aktywujemy kamień, tak samo jak poprzednie.
• Wracamy do Direbo, by udać się do Laki’ahn, lub od razu poprzez ostatni nie aktywny jeszcze
postument.

LAKI’AHN

• Zabieramy kamień i wychodzimy.
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• Schodami idziemy do bramy, ale jest zamknięta.
• Po lewej stronie w drugim oknie, leży na stole kartka, zapamiętujemy figury tam
wyrysowane (kartka leży do góry nogami).

• Odwracamy się i kierując się cały czas w prawo, dojdziemy do przejścia w skale
prowadzącego, do zamkniętego terenu.
• Po lewej na skale symbol fal.
• Rysujemy go na tabliczce i sprawdzamy, co Bahro z tym zrobi.
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• Mamy burzę piaskową.
• Idziemy na drugi koniec terenu i między skałami przechodzimy do widocznej w oddali
budowli.
• Wchodzimy przez wodę, aż do końca do metalowej bramy.
• Musimy się dostać do środka, wracamy.
• Po prawej przy kłach jest wyrwa, wychodzimy tamtędy z wody i kierujemy się w prawo,
dojdziemy do wielkiego wiatraka.
• Wchodzimy do niego od tyłu i patrzymy na dźwignie.
• Idziemy na dół, wywołujemy burze piaskową.
• Zabieramy tabliczkę, a potem wchodzimy jeszcze raz do wiatraka i klikamy na dźwignie w
kolejności: pierwsza z lewej, środkowa, przycisk po lewej, dźwignię po prawej 3x.

• Wracamy do piramidy, teraz możemy wejść do środka i mamy pierwszy postument z
symbolem.
• Rysujemy go na tabliczce i kładziemy na ziemię.
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• Wracamy do postumentu zabieramy tabliczkę, wywołujemy jeszcze raz burzę piaskową,
zabieramy tabliczkę, a potem wchodzimy do wiatraka.
• Ciągniemy za dźwignię pierwszą z lewej, a potem 3x za tę po prawej.
• Ponownie rysujemy symbol drugiego postumentu na tabliczce, kładziemy ją na ziemię i
wracamy do tego pierwszego.
• Poprzez pierwszy dostajemy się do drugiego postumentu zabieramy tabliczkę i wchodzimy na
teren piramidy.
• Idziemy prosto do widocznej w oddali kolumny, to winda.
• Z tyłu za nią są małe kolumienki, zapamiętujemy ich początkowe ustawienie, czyli 4 kręgi
x1, 3 kręgi x1 oraz 1 krąg x2. Ważne, aby waga była u góry jej przeciwwaga wynosiła 9.
• Klikając na okręgi zmieniamy ciężar przeciwwagi, musimy je wszystkie ustawić, na 0 czyli
czerwone oczka mają być zasłonięte.
• Zjedzie do nas kolejny postument, jego symbol malujemy na tabliczce, a potem kładziemy na
ziemi.
• Musimy tą windę ustawić na pierwotnej wysokości.
• Jednak do początkowych ustawień, trzeba dołożyć ciężar tabliczki oraz nasz własny.
• Bierzemy tabliczkę i po prawej wchodzimy na wagę - zapamiętujemy naszą wagę wraz z
tabliczką.
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• Wraz z tabliczką ważymy: 3x2, oraz 1x1 w sumie 7 kręgów do tego trzeba dołączyć 9
kręgów ciężaru samej wagi.
• Czyli nasza suma powinna wynosić 16 kręgów:
1) 1 otwarte oczko w pierwszej kolumnie od lewej to 4 kręgi ,
2) 2 czerwone oczka w drugiej kolumnie to 6 kręgów,
3) 2 czerwone oczka w trzeciej kolumnie to 4 kręgi
4) 2 czerwone oczko w czwartej kolumnie to 2 kręgi.
• Znając mechanizm ustawienia musimy ustawić 16 kręgów (zagadka z wagą jest losowa).
• Zostawiamy tabliczkę na postumencie, wciskamy złoty guzik, a sami wracamy do drugiego
postumentu, a potem do pierwszego, by za jego pomocą przenieść się do trzeciego.
• Zjedziemy nieco w dół, a potem wychodzimy z windy, kierujemy się w lewo.
• Na końcu drogi klikamy na czerwony przycisk, otworzymy drzwi na dole zalanej areny.
• Kierujemy się na drugi koniec, po lewej stronie windy.
• Spotykamy Eshera, po wysłuchaniu wskazówek podchodzimy do zamkniętych drzwi.
• Klikamy na figury w kolejności, jakiej widzieliśmy na karetce, ale licząc od prawej.
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• Wchodzimy do pomieszczenia, a potem kierujemy się do pokoju po prawej.
• Na stole, leży kolejna kartka z kolorami, zapamiętujemy je.
• Schodzimy na arenę, a potem do świeżo otwartego przejścia.
• Kierujemy się w lewo, a potem na skrzyżowaniu w korytarz po prawej, na skrzyżowaniu na
ziemi jest kolejna winda.
• Na końcu są drzwi, przed którymi jest czerwony kwadrat, a po lewej jakby odważnik.
• Gdy go podciągniemy do góry i staniemy na czerwony kwadrat winda po środku się podnosi,
gdy schodzimy opada, potrzebujemy zwabić Bahro.
• Rysujemy na tabliczce znak 3 z dziennika (pierwszy szereg od góry) Yeshee i kładziemy ją na
czerwonym kwadracie.
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• Sami idziemy do odważnika podnosimy go do góry, a potem szybko do windy, gdy się
podniesie do góry zeskakujemy z niej zanim zjedzie na dół.
• Teraz trzeba zgodnie z kolorami wejść w korytarz z czerwonym oczkiem, klikamy na niego,
potem w kolejny z czerwonym oczkiem znów na niego klikamy, kolejny to zielony, a na
końcu niebieski.
• Zapamiętujemy symbol kolejnego postumentu, by móc go wyrysować na tabliczce.
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• Wracamy do pierwszego postumentu, zabieramy tabliczkę rysujemy symbol trzeciego
postumentu i rzucamy go na ziemię.
• Przenosimy się do trzeciego, zabieramy tabliczkę i idziemy do łodzi, a potem w prawo do
zatoczki, a potem dalej, aż do drewnianej budowli z kamieniami.
• Klikamy licząc od lewej na 1, 2, 3 i 6 kamień.

• Ramię u góry obniży się otwierając przejście z tyły za drewnianą konstrukcją, idziemy tam, a
znajdziemy się na platformie.
• Flaga piracka luźno wisi nie można zobaczyć na niej znaku.
• Schodzimy na dół rysujemy znak burzy zabieramy tabliczkę i wracamy do góry.
• Teraz widać symbol ostatniego postumentu, rysujemy go na tabliczce, a potem się tam
przenosimy.
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• Zapisujemy stan gry, aby zobaczyć wszystkie zakończenia.
• Zabieramy rozetę, która działa tak samo jak tabliczka, to znaczy po opuszczeniu jej zostanie
zabrana przez Bahro i to jest właściwy wybór. Rozetę możemy oddać Yeshee lub Esherowi w
obu przypadkach zostaniemy uwięzieni.

Koniec
Gra na stronie Przygodomanii
Jeśli zainteresowała Cię gra, zajrzyj do działu Myst V: koniec wieków na naszym forum.
PrzygodoMania.pl zaprasza!
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