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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
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• Odbieramy telefon od wuja i jedziemy na spotkanie.
• Musimy się udać do Pragi.
• Na moście rozmawiamy z malarzem tak długo, aż powie nam o pomniku i kartce.

• Podchodzimy do pomnika tego, po lewej przed turystą.
• Oglądamy w zbliżeniu, zabieramy kartkę, którą czytamy w ekwipunku.
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• Dzwonimy do wuja i otrzymujemy adres Borbary.

• Jedziemy do jej domu klikamy na domofon, ale nam nie otwiera drzwi.

• Dzwonimy pod numer 12 (pierwszy po prawej u góry).
• Zostaniemy wpuszczeni do środka budynku.
• Oglądamy tablicę ogłoszeń.
• Podchodzimy do skrzynki z listami oglądamy w zbliżeniu i wiemy, że trzeba się udać na
piąte piętro numer mieszkania 17.
• Windą jedziemy do góry, widać światło sączące się z pod drzwi.
• Dzwonimy do drzwi, ale nikt nam nie otwiera, a światło gaśnie.
• Tym razem pukamy tak długo, aż obudzimy lokatorów i bohater stwierdzi, że musi znaleźć
inną drogę, aby się dostać do mieszkania Borbary.
• Schodami po prawej idziemy do góry, wejście na strych jest zamknięte.
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• Zjeżdżamy w dół i klikamy ponownie na tablicę ogłoszeń.
• Klucz jest na ostatnim piętrze za gaśnicą.

• Wracamy windą do góry, pod tabliczką obok gaśnicy jest klucz na strych, zabieramy go.

• Po prawej jest włącznik klikamy na niego.
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• Z wiadra koło wejścia zabieramy szmatę.
• Troszkę dalej wisi lina ją również zabieramy.
• Podchodzimy do szafy, która zasłania okno, podparta jest cegłówkami, gdy je zabieramy
szafa spada.
• W trakcie jej upadku wpada w dziurę w desce coś, klikamy na dziurę 2x i wyjmujemy
kulkę.
• Szmatą obwijamy rękę i wybijamy szybę, przy pomocy szmaty wyjmujemy resztki szkła.
• Przywiązujemy linę do drewnianego słupa i opuszczamy się na dół.

• Dostajemy po głowie i budzimy się po kliku godzinach.
• Klikamy na komputer, potrzebujemy hasła.
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• Z podłogi podnosimy torebkę i oglądamy jej zawartość.
• Wchodzimy do łazienki, oglądamy zwłoki Barbory.
• Oglądamy umywalkę.
• Klikamy na kota i jego obrożę nazywa się Felix.
• Wracamy do pokoju wpisujemy hasło (felix) i zatwierdzamy enterem.
• Rozmawiamy przez telefon i opuszczamy mieszkanie, uciekając przed policją.

Save

• Idziemy w kierunku budynku archiwum.
• Podchodzimy do starszego pana karmiącego ptaki, nie chce z nami rozmawiać.
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• Wchodzimy do budynku rozmawiamy z portierem, nie chce nas wpuścić do środka.
• Pokazujemy przepustkę Barbory, ale to również nie pomaga, opuszczamy budynek.
• Jesteśmy przed biurowcem, ale jest przerwa, na ławce śpi żebrak.
• Kierujemy się w lewo podchodzimy do szlabanu, wybucha petarda.
• Rozmawiamy z dziewczynką siedzącą na balkonie, wymieniamy petardę na kulkę zabraną
ze strychu.
• W kiosku kupujemy zapałki i wracamy przed archiwum.
• Strzelamy z petardy, a potem rozmawiamy ze staruszkiem.
• Pomoże nam dostać się do archiwum za butelkę wina dobrej marki.
• Wracamy do kiosku, ale jest tylko wino w kartonie, kupujemy je.
• Podchodzimy do żebraka, prosimy o butelkę dostaniemy w zamian za papierosy.
• Wracamy kupujemy papierosy dajemy je żebrakowi, w zamian możemy sobie zabrać pustą
butelkę.
• W ekwipunku przelewamy wino z kartonu do butelki i wracamy do parku.
• Butelkę z winem dajemy staruszkowi w zamian dostaniemy przepustkę do archiwum.
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• Wchodzimy do budynku pokazujemy przepustkę i możemy się rozejrzeć po budynku.
• Podchodzimy do windy i klikamy na nią.
• Zjeżdżamy piętro niżej, na drzwiach na wprost używamy karty Barbory.
• Wchodzimy do środka.

• Podchodzimy do komputera, hasło Felix nie wchodzi.
• Patrzymy na zdjęcie kota, stoi do góry nogami, wpisujemy hasło, wspak czyli: xilef –
zatwierdzamy enterem.
• Drukujemy informacje i zabieramy z drukarki.
• Klikamy na notatnik, coś jest odciśnięte.
• Zabieramy ołówek, przydałaby się temperówka.
• Klikamy na kota za jego zdjęciem leży temperówka, używamy jej na ołówku.
• Ołówkiem klikamy na notatnik i zabieramy kartkę, czytamy ją w ekwipunku.
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• Oglądamy stojące na biurku pudło, reklamujące Black Mirror
• Klikamy na kwiatka stojącego po prawej, oglądamy PPM i zabieramy mały kluczyk.
• Podchodzimy jeszcze raz do biurka i klikamy kluczykiem na szufladę.

• Ze środka zabieramy stempel, klikamy nim w ekwipunku na wydrukowane dokumenty.
• Klikamy na wiszący płaszcz, ale nie znajdziemy tam nic ciekawego.
• Opuszczamy pokój i podchodzimy do poczty kanałowej(koło windy)
• Klikamy na nią wpierw kartą Barbory , a potem na klawiaturze po prawej kartką z
notatnika.
• Po chwili możemy kliknąć na środek i zabrać kolejne dokumenty.
• Opuszczamy budynek.

Save
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• Wchodzimy do biurowca i rozmawiamy z sekretarką, nie chce nam pomóc uzyskać
pozwolenia.

• Klikamy na drzwi po prawej, ale nadal nie możemy wejść do środka.
• Opuszczamy budynek i od razu wchodzimy z powrotem.
• Klikamy na sekretarkę pytamy o pozwolenie, a następnie prosimy o kartkę z telefonem.
• Opuszczamy budynek, podchodzimy do żebraka i pytamy o sekretarkę.
• Podchodzimy do srebrnego mercedesa, klikamy na niego PPM.
• Mamy numer rejestracyjny.
• Klikamy kartką z telefonem na komórkę.
• Wchodzimy do biurowca i do drzwi po prawej, zdobyliśmy pozwolenie.

Save
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• Klikamy na majora, i zadajemy pytania.

• Idziemy w głąb obozu, koło mostka rosną grzyby zapamiętajmy to miejsce potem się
przyda
• Podchodzimy do przyczepy i rozmawiamy z facetem, ma na imię Stasiek.
• Rozmawiamy na wszystkie tematy.
• Klikamy na chatkę jest zamknięta, jeszcze raz rozmawiamy ze Staśkiem na ten temat troszkę się zdenerwuje.
• Idziemy do kopalni rozmawiamy z żołnierzem, nie wpuści nas do środka.
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• Wracamy do Staśka ponownie z nim rozmawiamy.
• Idziemy przez mostek do bramy obozu.
• Przy mostku klikamy na światło.
• Przy bramie, klikamy na majora, a potem na plany, pogoni nas.
• Klikamy na żołnierza przy szlabanie.
• Próbujemy wejść do namiotu majora, pogoni nas.
• Wracamy do kopalni ponownie rozmawiamy z żołnierzem, jest na nas zły i nie chce nas
wpuścić.
• Jeszcze raz rozmawiamy ze Staśkiem.
• Wracamy kolejny raz do żołnierza pilnującego wejścia, pokazujemy pozwolenie, jego to
nic nie obchodzi, nadal nie chce nas wpuścić.
• Jeszcze raz rozmawiamy ze Staśkiem - zdradzi nam swój plan.
• Wchodzimy do przyczepy, zabieramy puszkę fasoli, otwieracz do konserw oraz
oglądamy wiszący płaszcz, dostaniemy kod.
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• Wracamy do wejścia do obozu, rozmawiamy z żołnierzem na wszystkie tematy,
opuszczamy lokację.
• Wracamy ponownie rozmawiamy, jest głodny i chciałby żebyśmy coś mu przynieśli do
zjedzenia.
• Wracamy do przyczepy po drodze zrywamy grzyby.
• Otwieramy puszkę fasoli wrzucamy do niej grzyby.
• Rozpalamy kuchenkę i podgrzewamy jedzenie.
• Wracamy do żołnierza i wracamy do przyczepy. (Musimy do niej wejść)
• Wracamy znów do bramy obozu, żołnierz musi się udać za potrzebą.
• Wchodzimy do namiotu majora, klikamy na mundur, zabieramy klucz.
• Ze stołu zabieramy radio i biegniemy do chaty.
• Kluczem klikamy na drzwi i wchodzimy do środka.
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• Na stole zabieramy, kuferek z narzędziami, w ekwipunku sprawdzamy jego zawartość,.
• Koło generatora wisi lina , ją również sobie bierzemy, na stole jest młotek i on może się
przydać.
• Śrubokrętem klikamy na klapę generatora.
• Z szafy wydobywa się dźwięk telefonu, klikamy młotkiem na zamek.
• Wewnątrz znajdują się zwłoki, przeszukujemy je znamy dane zamordowanego.
• Klikamy 2x na klapę generatora i mamy ciemność.

• Po prawej klikamy na beczkę, jest do niej przymocowany pręt, używamy na nim klucza i
zabieramy.
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• Kierujemy się w lewo, i idziemy do przodu, oglądamy sufit.
• Przed sobą klikamy na jaskinię, a potem używamy na niej pręta.
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• Klikamy na jaskinię jest za ciemno, używamy na niej latarki.
• Zabieramy z munduru zapinkę, a z kieszeni klucze.

• Wracamy do głównego korytarza i idziemy prosto.
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• Ze słupa zabieramy zaczep i idziemy w lewo.
• Patrzymy na ładunek zawieszony na haku.
• Patrzymy na otwór po prawej, klikamy na niego, brakuje korbki.

• Pod otworem, klikamy zaczepem na grudkę ziemi.
• Zabieramy pokrętło, które montujemy na otworze.
• Klikamy na pokrętło, ładunek opuszcza się, zabieramy hak.
• Łączymy w ekwipunku hak z liną i wracamy do rozwidlenia.
• Kierujemy się w prawo, podchodzimy do zalanego szybu.
• Klikamy dwa razy na brudną wodę, a potem jeden raz latarką.
• Rzucamy hak połączony z liną na puszkę z olejem.
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• Zabieramy puszkę i wracamy do rozwidlenia.
• Podchodzimy do drzwi i klikamy na nie, mamy w zbliżeniu mechanizm.
• Podnosimy po środku klapkę i używamy na niej kluczy zabranych z munduru nieżywego
żołnierza.
• Klikamy na pokrętło ze szczerbiną, po chwili się nam zatnie, klikamy olejarką, ale jest
pusta.
• Łączymy olejarkę z puszką oleju, a potem jeszcze raz klikamy na pokrętła ze szczerbiną:
1. Pokrętło górne szczerbina ma być na 3,
2. Pokrętło po prawej szczerbina na 6,
3. Pokrętło dolne szczerbina na 9,
4. Pokrętło po lewej na godzinie 12.
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• Drzwi się otworzą i wchodzimy do bunkra.

Save

• Po lewej stoi lampa klikamy na nią, a potem zapalamy zapałkami.
• Klikamy na pierwsze pokrętło i przekręcamy.
• Klikamy na pokrętło drugie jest zaklinowane, używamy na nim oliwiarki, i ponownie
klikamy - nadal ani drgnie.
• Używamy na nim klucza francuskiego, a potem z boku generatora ciągniemy za rączkę.
• Mamy światło.
• Idziemy do przodu, po lewej włącznik, po prawej tablica informacyjna czytamy, co na
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niej jest napisane.
• Klikamy na rury, przechodzimy w lewy korytarz.
• Kluczami klikamy na drzwi i wchodzimy do środka.

• Po prawej zabieramy: z pudełka żarówka, z półki pojemnik z olejem.
• Ze skrzyń zabitych gwoździami dynamit, które otworzymy przy pomocy zaczepu.
• W głębi pomieszczenia z regału na wprost, zabieramy menzurkę.
• Opuszczamy pomieszczenie i idziemy do drugiego korytarza - na wprost.
• Na takich samych drzwiach używamy kluczy, ale złamał się nam w zamku.
• Wracamy do składziku, koło baniaka klikamy na akumulator (baterię) przewracamy ją
podstawiamy menzurkę i mamy ja wypełnioną kwasem.
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• Wracamy do drzwi, używamy kwasu na drzwiach i wchodzimy do środka.
• Jesteśmy w archiwum przechodzimy do przodu, klikamy na półki po lewej.
• Następnie na szufladę klikamy kodem znalezionym w płaszczu w przyczepie.
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• Ze środka zabieramy małe pudełko wypełnione magnesami.
• Idziemy dalej w głąb, jesteśmy w pomieszczeniu z radiostacją, patrzymy na lampę koło
szafy, która nie świeci.
• Klikamy na nią prawym klawiszem myszy, a potem żarówką.
• Patrzymy na głęboką rysę na ziemi, klikamy na szafę i przesuwamy ją.

• Za nią jest dziwna ściana, klikamy na nią zaczepem tworząc dziurę,
• Wkładamy do środka dynamit i klikamy na niego zapałkami, ma za krótki lont.
• Wracamy do składziku, zabieramy druga laskę dynamitu i wyjmujemy z niej lont.
• Wracamy do archiwum, klikamy lontem na dynamit, umieszczony w ścianie i zapalamy.
• Mamy dziurę troszkę większą, ale nadal nie możemy się dostać do środka.
• Obracamy się, ze stołu zabieramy linijkę, pudełko oraz lupę.
• Idziemy do miejsca gdzie jest tablica informacyjna.
• Pudełko łączymy z linijką, otwieramy puszkę fasoli i klikamy na pułapkę.
• Ustawiamy ją pod tablicą przed szczurzą norką, a sami wracamy do składziku
po dynamit.
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• Wracamy, a szczur się nam akurat złapał.

• Łączymy szczura z dynamitem, a potem klikamy nim na szczelinę, drzwi stoją
otworem.

Save

• Wchodzimy do tajnego pomieszczenia, klikamy na włącznik po prawej.
• Podchodzimy do biurka, zabieramy dziennik oraz żelazko.
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• Za fotelem na ścianie jest metalowa pokrywa.
• Opuszczamy pomieszczenie idziemy do rozwidlenia dróg i skręcamy na prawo.
• Przed nami wielkie drzwi, a po lewej na ścianie panel.
• Klikamy na niego magnesami wyjętymi z archiwum.
• Musimy wszystkie magnesy ułożyć na trójkącie.
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• Po ułożeniu klikamy na czerwony przycisk i wsiadamy do windy.
• W kolejnym pomieszczeniu słyszymy, że ktoś chce wejść do kopalni.
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• Podchodzimy do stolika na wprost i zabieramy magnes.
• Obok na stoliku jest maszynka na naftę (palnik), ale jest pusta.
• Napełnimy ją, a potem podpalamy.
• Stawiamy na nią żelazko.
• Klikamy w ekwipunku lupą na dziennik, a potem otwieramy na ostatniej stronie.

• Na kartce zmienionej kolorystycznie przykładamy żelazko, ukażą się liczby 47922.
• Podchodzimy do kratki ściekowej i klikamy na nią, w środku coś się błyszczy.
• Łączymy magnes z nitką i klikamy na kanał, wyjmiemy mały kluczyk.
• Klikamy na plany po prawej i opuszczamy pomieszczenie, wracamy do tajnego pokoju.
• Klikamy kluczykiem na metalową pokrywę za fotelem, otworzy się klapa zasłaniająca sejf.
• Klikamy na sejf i wprowadzamy cyfry widoczne w dzienniku, klikając przemiennie raz
LPM, raz PPM.
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• Czyli: LPM – 4, PPM – 7, LPM – 9, PPM – 2, LPM – 2.
• Otwiera się sejf ze środka zabieramy statuetkę.

Save
• Zapisujemy stan gry i wychodzimy z pomieszczenia.
• Mamy spotkanie ze Staśkiem.
• Rzucamy statuetką, a gry się Stasiek po nią schyli klikamy na dźwignię po prawej.
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• Wchodzimy do hotelu, klikamy na dzwonek w recepcji i rozmawiamy.
• W hotelu nie ma wolnych pokoi, klikamy na zapałki leżące na ladzie recepcyjnej –
zdobywamy numer hotelu.

• Klikamy na gościa rozmawiamy z nim i poznajemy nazwisko spóźnialskiego.
• Wychodzimy z hotelu wchodzimy do budki telefonicznej i dzwonimy.
• Wracamy do hotelu, mamy pokój - prosimy również o poszukanie numeru telefonu do
profesora.
• Wchodzimy na piętro, a potem w pierwsze drzwi na lewo.
• Chwilkę odpoczywamy i wracamy do recepcji.
• Dzwonimy do profesora i opuszczamy hotel.
• Idziemy do doków, tak długo rozmawiamy z rybakiem, aż zgodzi się nas
przetransportować na drugą stronę o ile zgodzimy się pomóc w rozładunku.
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• Klikamy na dzwonek przed bramą, wchodzimy na teren posiadłości.
• Idziemy do domu na spotkanie z profesorem.
• Animacja, dostaniemy list i bilety lotnicze możemy wracać do hotelu.
• Wychodzimy z domu idziemy do bramy, a potem po drugiej stronie do magazynu.
• Zapisujemy grę.
• Animacja.
• Podnosimy nóż, klikamy nim na czerwony guzik po lewej.
• Spinką klikamy na kajdanki i po drabinie opuszczamy magazyn.
• Wracamy do posiadłości, rozmawiamy z policjantem przed bramą.
• Wchodzimy do środka, przed domem rozmawiamy z detektywem, a potem pokazujemy
mu list, jaki dał nam profesor.
• Wchodzimy do budynku, na stole po lewej jest piramidka.
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• Klikamy na nią i oglądamy w ekwipunku.
• Podchodzimy do kominka, po prawej na regale jest klepsydra, klikamy na nią.
• Patrzymy na plakat wiszący nad kominkiem, jest napis „tikal”.
• Oglądamy popiersie stojące na kominku, po prawej odsłoni się sejf.
• Podchodzimy do niego i klikamy na klawiaturę.

• Litery z plakatu odpowiadają numerom (klawiatura telefonu) 84525
• Wpisujemy numer i zatwierdzamy strzałką – sejf jest pust.
• Koło sejfu jest telefon, klikamy na niego i odsłuchujemy wiadomość.
• Klikamy na klepsydrę, przesypał się piasek, a w środku jest kluczyk.
• Przy pomocy noża wyciągamy kluczyk, a potem klikamy nim na piramidkę.
• Mamy starą mapę.
• Opuszczamy posiadłość rozmawiamy z detektywem, a potem z policjantem, wracamy na
druga stronę.

Save
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• Wchodzimy do hotelu i słuchamy, co Stasiek mówi w recepcji, zapamiętujemy numer
pokoju 32.
• Opuszczamy hotel i idziemy na jego tył.
• Rozmawiamy z Izys, a potem klikamy na schody przeciw pożarowe, są za wysoko.
• Wracamy do Izys klikamy na laskę , wiszącą po lewej stronie.

• Nie dostaniemy jej, jeśli nie damy jej hot-doga.
• Wracamy na przód hotelu i podchodzimy do budki z hot-dogami.
• Kupujemy jeden i wracamy do Izys, klikamy na nią hot-dogiem.
• Niestety on jest z musztardą, której nie lubi i chce z ketchupem.
• Wracamy ponownie do budki, kupujemy kolejnego hot-doga, ale bez niczego, bo ketchupu
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brak.
• Wchodzimy do hotelu z lady recepcyjnej zabieramy ketchup, klikamy nim na hot-doga i
dajemy Izys.
• Teraz możemy sobie pożyczyć laskę.
• Przy jej pomocy ściągamy schody przeciwpożarowe i wspinamy się po nich do góry.
• W hotelu schodzimy piętro niżej, klikamy drzwi w głębi korytarza.
• Podchodzimy do konserwatora „Złota rączka” i pytamy o zamknięte pomieszczenie.
• Wchodzimy do własnego pokoju, zabieramy ze stołu wazonik, a potem oglądamy go w
ekwipunku, jest pełen wody.
• Podchodzimy do gniazdka koło łózka, wyjmujemy wtyczkę, a potem na
gniazdko wylewamy wodę z wazonu.
• Wychodzimy z pokoju i prosimy konserwatora o naprawę awarii.
• Podchodzimy do drabiny zabieramy klucz od składziku i przy ich pomocy wchodzimy do
środka.

• Zabieramy: miotłę, szmatę oraz stojący na szafce rozpuszczalnik.
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• W ekwipunku łączymy: miotłę, szmatę i rozpuszczalnik ze sobą, a potem klikamy na nią
zapałkami.
• Schodzimy na dół do recepcji, klikamy na klucze i zabieramy ten z numerem 32.
• Wracamy na samą górę.
• Zapisujemy grę.
• Wchodzimy do pokoju bandytów - otwierając drzwi kluczem.
• Klikamy na łóżko i z pod niego wyjmujemy walizkę.
• Klikamy na nią jest zamknięta zamkiem szyfrowym.
• Klikamy na kółka po kolei od góry, aż za każdym razem usłyszymy charakterystyczny
dźwięk.
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• Ustawiamy numer 371.
• Jesteśmy w Meksyku.

Save

• Podchodzimy do drzwi, ale wisi na nich kartka, że George jest u Rosie.
• Idziemy uliczką po lewej, podchodzimy do ochroniarza.
• Nie wpuści nas do środka, o ile nie przyprowadzimy do niego Isabel.
• Idziemy do fontanny i klikamy na drzwi żółtego budynku.
• Rozmawiamy z matką Isabel, jeśli przyprowadzimy jej męża lub przyniesiemy jego
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pieniądze Isabel wyjdzie.
• Idziemy w kierunku baru, na prawo na ławce śpi jakaś pijaczyna.
• Klikamy na niego, bez skutku.
• Wracamy do fontanny na jej brzegu jest miska zabieramy ją i nabieramy wody z
fontanny.

• Wracamy do pijaka i zawartość miski wylewamy mu na głowę.
• Nic to nie da, porozmawiać możemy, ale pieniędzy nie ma.
• Wracamy do matki Isabella dajemy jej pieniądze swoje własne.
• Wracamy do ochroniarza i mówimy, że Isabel przyjdzie.
• Mimo to nie zostaniemy wpuszczeni, musimy posiadać żeton.
• Wracamy do pijaka rozmawiamy z nim, dostaniemy żeton.
• Klikamy nim na ochroniarza i możemy wejść.
• Podchodzimy do barmana rozmawiamy na wszystkie tematy.
• Podchodzimy do stolika rozmawiamy z Georgiem.
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• Po przespanej nocy schodzimy na dół i rozmawiamy z George klikając na niego klika razy,
aż do wyczerpania tematu.
• Wychodzimy na zewnątrz i podchodzimy do straganu po lewej.
• Kupujemy kamienną statuetkę.
• Wracamy do Georga i rozmawiamy na temat jeepa.
• Pozwoli go nam wziąć, wychodzimy - klikamy na jeepa i jesteśmy koło ruin.
• Rozmawiamy z turystą, mamy zrobić zdjęcie w świątyni.

• Idziemy na lewo do świątyni, wchodzimy do środka.
• Rozmawiamy z archeologiem.
• Po wykonaniu małej robótki, prosimy o pozwolenie wykonania zdjęcia kamiennego posągu.
• Wychodzimy ze świątyni, wracamy do ruin oddajemy aparat i dostajemy kamienny
cylinder.
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• Wchodzimy do ruin i kamienny cylinder wkładamy w otwór koło kamiennego dysku.
• Brakuje jeszcze jednego.
• Wracamy do świątyni, przed stoją dwie kamienne rzeźby, klikamy na tę po lewej i
próbujemy wyjąc kolejny kamienny cylinder.
• Nie bardzo nam się to udaje, podchodzimy do tej po prawej i wkładamy rzeźbę
kamienną zakupioną na straganie.
• Podchodzimy ponownie do kamiennej rzeźby po lewej i klikamy na cylinder, tym razem da
się go wyjąć.
• Wracamy do ruin i wkładamy cylinder po drugiej stronie kamiennego dysku.
• Po włożeniu klikamy na dysk, za plecami wysunie się z ziemi postument.
• Klikamy na niego musimy teraz ułożyć kulki w rzędach kolorami zgodnie z kolorem
strzałek na zewnętrznym okręgu, czyli: zielone po prawej, pomarańczowe po lewej, czerwone
u góry, białe na dole.

• Po uporaniu się z tym zadaniem zdobywamy pryzmat.
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• Idziemy do wykopalisk, rozmawiamy z archeologiem (tym, co siedzi na schodach).
• Oglądamy wazy stojące na stole, zabieramy pudełko z kawałkami ceramiki.
• Podchodzimy do archeologa, który kopie w ziemi i rozmawiamy z nim, aż do wyczerpania
tematów.
• Wracamy do świątyni dajemy pudełko z ceramiką.
• Jeszcze raz wracamy do wykopalisk rozmawiamy z Pedro.

Save
• Wracamy do miasteczka.

• Zaczepia nas dzieciak I prosi, abyśmy poszli do Rosie na spotkanie.
• Idziemy, więc do Rosie, ochroniarz jak zwykle troszkę pomarudzi.
• Wchodzimy do środka rozmawiamy z naukowcem.
• Wychodzimy wracamy do jeepa i jedziemy na spotkanie z „Białym Niedźwiedziem”
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• Po rozmowie wracamy do miasteczka, idziemy do Georga i prosimy o przygotowanie
sprzętu.
• Schodzimy za jakiś czas na dół, zabieramy z lady torbę i w ekwipunku klikamy na nią,
wyjmujemy ze środka: linę, młotek, zapalniczkę oraz lampę.
• Wychodzimy na zewnątrz klikamy na jeepa.

• Wchodzimy do świątyni, kładziemy na kamiennym podeście przed posągiem pryzmat,
a potem klikamy na środek posągu.
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• Na chwilkę zabłyśnie światło i trzy promienie wskażą płytki, na jednej stanie Pedro, na
drugą kładziemy kamień, leżący koło filara pod pochodnią, na ostania stajemy sami.
• Otworzy się przejście, do statuetki przywiązujemy linę i schodzimy w dół.
• Zapalamy lampę i podchodzimy do ściany, mamy tak przesunąć płytki, aby złota weszła do
paszczy po prawej.
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Save

• Gdy płytka wsunie się do paszczy po prawej, na dole pojawią się schody.
• Schodzimy niżej, po prawej stronie przy posągu znajduje się pochodnia zapalamy ją.
• Patrzymy na symbol u góry.
• Podchodzimy po lewej stronie kamiennej umywalki i patrzymy na lewą stronę jest
otwór.
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• Wkładamy w niego młotek i klikamy na niego, nic się nie dzieje.
• Wracamy do góry i prosimy, aby Pedro przyniósł wody.
• Zabieramy wiadro wody i wlewamy go do kamiennej umywalki, a potem ciągniemy
za młotek robiący za dźwignię.
• Woda wyleci pęknięciem pod umywalką.
• Wracamy do Pedra – wpierw prosimy o gips, a potem o kolejne wiadro wody.
• Puszkę gipsu otwieramy w ekwipunku i lejemy do niej troszkę wody.
• Gipsem klikamy na pęknięcie w murze, a potem wlewamy wodę.
• Ciągniemy za młotek, za mało wody.
• Wracamy do Pedra i kolejny raz prosimy o przyniesienie wody.
• Wracamy z wodą na dół, wlewamy ją do kamiennej umywalki, ciągniemy za młotek i
otwiera się nam kolejne przejście.

Save
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• Wchodzimy do środka i zanim cokolwiek dotkniemy oglądamy mapę od tyłu.
• Mamy pokazany sposób liczenia Majów.
• Patrzymy na oba boczne filary i zapisane tam liczby.

• Na lewym filarze wpisana jest liczba, zgodnie z liczeniem pokazanym na mapie, mamy
liczbę 1252.
• Na prawym filarze mamy liczbę 752.
• Po dodaniu obu liczb, otrzymujemy wynik 2004 i taką liczbę należy ustawić na przodzie na
pierścieniach pod artefaktami i statuetką.
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• Smoki odwrócą głowy, a my możemy zabrać statuetkę i artefakty.

Save

• Opuszczamy to miejsce i wychodzimy do góry.
• Prosimy Pedra i rzucenie nam liny.
• Wychodzimy i znajdziemy się automatycznie u „Białego Niedźwiedzia.
• Otrzymamy amulet i trasę zaznaczoną na mapie gdzie mamy się udać.
• Przed świątynią przesuwamy płytki odsłaniając środek.
• Klikamy amuletem na środek, a potem musimy ustawić płytki zgodnie z rysunkiem pod
spodem.
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• Po ułożeniu otworzy się przejście.
• Wchodzimy do środka na postumentach ustawiamy trzy statuetki i oglądamy zakończenie.

Koniec
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