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Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
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Hol
•Kliknij na uchwyt przy drzwiach.

• Przejdź samouczek, a potem wejdź do kolejnego miejsca.
• Wysłuchaj wiadomości 02.
• Popatrz na słupek po prawej w zbliżeniu i ułóż wzór.
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• Pociągnij za rączkę, która się wysunie, a obrócisz mostem.
• Wejdź na most i zabierz naładowany kryształ.
• Taki sam znajduje się na drugim moście i za plecami.
• Podnieś ten, co leży za plecami i podejdź do maszyny po prawej.
• Przy świecących wzorach przestaw rączkę tak, by na wszystkich trzech kulach był ten sam
wzór.

• Wstaw do urządzenia naładowane kryształy.
• Następnie przesuwaj uchwyty po labiryncie tak, aby połączyły się z kryształami na bokach.

4

• Wejdź na środek mostu, po animacji podnieś klucz.
• Przejdź po schodach i sprawdź wiadomość, 03 i 43.
• Podnieś również kryształ przewodzący energię.
• Użyj klucza na słupie i spasuj wzór.

• Przejdź po moście na drugą stronę.
• Załaduj kryształ do urządzenia po prawej i ustaw wzór tak, by wszystkie ścieżki zapaliły się
na niebiesko.
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• Następnie ustaw promienie, aby wypełniły środek i były ze sobą połączone, obracają
sześciokątami.

• Przejdź przez most do żółtego panelu.
• Teraz przeprowadź czarny kamień, przez wszystkie świecące punkty i tunele.
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• Układankę musisz zrobić 3x, a potem przejść do kolejnego żółtego panelu.
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• Tym razem musisz poprowadzić czarny kamień tak by ominąć czarowne zapory, zwróć
uwagę, że twój kryształ po środku obraca się za każdym twoim ruchem.
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• Po ułożeniu most ponownie się przestawi i znów masz żółty panel, a na nim trzy labirynty do
ułożenia.
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• Ostatni raz po przestawieniu się mostu masz do przejścia labirynt.

10

• Przejdź na środek mostu, a po animacji trafisz do kolejnego miejsca - zdobyłeś osiągnięcie
The Hall.

Most
• Podejdź do słupka po prawej i zgraj wzór, pojawią się okręgi, po których wejdź na kryształ
po środku.

• Sprawdź cztery dyskietki i zawarty w nich przekaz.
• Podejdź do stołu i ustaw połączenie obu kryształów.

• Następnie przejdź w około stołu i ustaw kolejne połączenie.

11

• Trzecie połączenie ustawisz przestawiając suwak u góry, który jest odpowiedzialny za
blokowanie poszczególnych płytek.

• Po aktywacji stołu, otworzy środek. Przestaw w środku tak okręgi, żeby zablokowały
czerwone lasery, a odblokowały niebieskie: Pierścień wewnętrzny godzina: 3, 6, 8, 9.
Środkowy pierścień godzina: 1, 2, 5, 9. Pierścień zewnętrzny godzina: 11
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• Uaktywnisz fotele, spójrz na tył fotelu tego po lewej i zabierz kryształ.
• Wstaw kruszał, do fotelu, gdzie świeci niebieski trójkąt.

• Usiądź na fotel, a po animacji kliknij na kryształ.
• Odszukaj w kosmosie tworu, na który kliknij 2x, trafisz nad rzekę.

Rzeka
• Zabierz dyskietkę, by wysłuchać przekazu.
• Za plecami na górze znajdziesz stary kryształ, zabierz go.
• Podejdź do urządzenia po prawej i ustaw połączenie, klikając na kółka po bokach.
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• Po drugiej stronie na urządzeniu znów masz ustawić drogę, ale przesuwając płytki.
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• Zabierz dwa rozładowane kryształy, a potem je naładuj w urządzeniu po drugiej stronie.
• Na koniec podejdź do urządzeniu przy brzegu i włóż zabraną starą baterię.
• Ułóż połączenie niebieskiej ścieżki, aż się zapali.
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• Po lewej pokaże się kolejna układanka. Musisz przesunąć trójkąty, aby kwadraty po środku
weszły na swoje miejsce.

• Po ułożeniu otworzysz drogę do łodzi - zdobyłeś osiągnięcie The Bridge.
• Wskocz do łodzi i wpierw spójrz na jej tył.
• Ułóż po środku taki sam symbol, jaki widzisz powyżej.

• Wciśnij migający guzik z symbolem. Otworzy się panel.
• Włóż do panelu naładowane kryształy, a potem połącz je wszystkie ze sobą wiązką światła,
by zapalić środek i żeby wszystkie się świeciły.
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• Przejdź na rufę popłyniesz rzeką, aż dotrzesz do blokujących drogę kryształów.
• Wciśnij migający guzik, a otworzysz pokrywę, z której wysuną się kryształy pełniące rolę
działka.
• Teraz po prawej i lewej stronie musisz ustawić tor świecących cząstek, tak by niebieskie
biegły tym samym torem i z taką samą prędkością jak białe.
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• Zestrzelisz kryształy blokujące drogę i dostaniesz się na brzeg.
• Zanim opuścisz łódź, zabierz kryształ.
• Po lewej stronie podejdź do urządzenia i ustaw takie same symbole na wszystkich trzech
gałkach, a potem połącz rączki z kryształami.

• Otworzą się wielkie drzwi, przejdź przez nie i zabierz dyskietkę, by wysłuchać przekazu.
• Wejdź do drugiej łodzi i na jej tyle ustaw wzór na wszystkich trzech panelach.
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• Zamontuj kryształ i ponownie ustaw połączenie, aby wszystkie kryształy się zaświeciły.

• Twoja łódź znów popłynie i ponownie jak wcześniej natrafi na przeszkodę.
• Znów wciśnij w łodzi migający guzik, aby wysunąć działko, a potem zgrywając tor
wirujących cząsteczek uzbroić je.
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• Po zniszczeniu przeszkody, podpłyniesz do panelu.
• Ustaw na baterii połączenie, a potem ustaw trójkąty, by ciemne kwadraty trafiły na swoje
miejsce.
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• Zabierz naładowaną baterię i przejdź na ląd.
• Sprawdź przekaz na dyskietce i podejdź do panelu po prawej.
• Umieść kryształ w panelu i stań na podświetlanej na żółto platformie - zdobyłeś osiągnięcie
The River.

Początek

• Kierując się w lewo dojdziesz do schodów prowadzących na platformę.
• Spójrz na świecące coś po środku, a potem kliknij w to 2x.
• Po animacji spójrz pod stopy i sprawdź symbole w okręgach, zapamiętaj je albo przerysuj.
• Sprawdź nagranie na dyskietce i zabierz naładowany kryształ z małego postumentu.
• Podejdź do kopuły i ustaw wszystkie trzy symbole, zwracaj uwagę na małe kreski, jakby
oznaczenia godzin.
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• Po prawidłowym ułożeniu wszystkich trzech symboli, otworzy się panel.
• Teraz przestawiaj czarne kryształy w puste miejsce tak, aby tę piłkę pokierować do
otworu po środku.
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• Zrobić tak musisz na wszystkich trzech panelach.
• Kopuła się otworzy a ty ze środka, zabierz trójkąt.
• Podejdź do postumentu po prawej, gdzie wirują trójkąty.
• Włóż do postumentu naładowany kryształ i dodaj trójkąt.

• Teraz musisz kliknąć tak na trójkąty, aby wszystkie małe trójkąty znalazły się w środku.
• Po wykonaniu zadania, zaświecą się drzwi po prawej.
• Spójrz na nie zbliżeniu i kliknij na symbole, na godzinie: 11, 5 i 7.

• Weszłaś do kolejnego pomieszczenia.
• Zejdź po schodach po lewej zabierz naładowany kryształ.
• Przejdź teraz schodami na prawo i wstaw kryształ do urządzenia, a potem ułóż połączenie.
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• Uruchomisz wielką maszynę.
• Wejdź na górę i na końcu drogi po lewej znajdź małą lewitującą kulkę.
• Użyj kulki na hologramie po prawej.
• Musisz teraz tak ustawić wiązki światła, aby połączyły dwie kule ze sobą.

• Następnie zabierz kulę i użyj na kolejnym postumencie, teraz musisz je połączyć wiązkami
światła z kulą po środku, wpierw te koloru niebieskiego, a potem fioletowego. Kolor zmieniasz
klikając na środkową kulę. Ostatnie kule będą koloru żółtego i znów musisz je połączyć.
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• Zabierz kulę i podejdź do trzeciego postumentu, brakuje mu kryształu.
• Zabierz kryształ z postumentu za plecami, a potem użyj go na tym, który potrzebujesz.
• Użyj na nim kuli, a potem zapamiętaj, w jakiej kolejności zapalają się trójkąty i w tej
kolejności na nie kliknij.
• Zabierz metalową kulkę i wróć przez wielkie drzwi, do poprzedniego pomieszczenia.
• Przejdź przez bliźniacze drzwi naprzeciwko, wciskając symbol na 12, 6, i 9.

• Użyj metalowej kulki na hologramie.
• Wróć, a potem idź po schodach do wiązki światła.
• Obracaj nią tak, aby promień się skupił i spowodował wyklucie obcego.
• Kliknij na obcego 2x, a potem kliknij na trójkątne serce, ale przytrzymując je LPM.
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• Zabierz serce, a potem wskocz do dziury po środku – zdobyłeś osiągnięcie The Lab.

Legowisko
• Idź w kierunku światła, zabierając po drodze dyskietkę z przekazem.
• Podejdź do łuku i wirującej czerwonej lawy i sprawdź kolejną dyskietkę.
• Teraz przejdź w prawo, musisz zejść na dół.
• Podejdź do panelu - cztery trójkąty obróć i przesuń do środka.
• Otworzy się panel, a twoim zadaniem jest przełożenie rurek na miejsce pomarańczowych,
a pomarańczowe na miejsce niebieskich.
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• Po wykonaniu zadania, za plecami pojawi się okrągły postument.
• Podejdź do niego i kliknij w środek na zbliżenie.
• Podnieś trzy uchwyty i wstaw je w nowe miejsca, poruszając się zgodnie ze wskazówką
zegara.
• Kliknij na niebieski guzik i trzymaj go wciśniętego, aż wypełni się niebieski okrąg.
• Z lawy wynurzą się obce istoty.
• Przejdź teraz na drugą stronę, to znaczy na lewo, do postumentu.
• Masz za zadanie ułożyć z tych trójkątów bryłę, ale tak, by wzory do siebie pasowały.

• Po spasowaniu wzoru, wielka bryła po lewej się ułoży.
• Zabierz leżący obok pierścień.
• Podejdź do wielkiej bryły i w 6 soczewkach (obracaj bryłą) ustaw ostrość kręcąc
pierścieniem z symbolami.
• Po ustawieniu ostrości w ostatniej soczewce, zobaczysz jak rysuje się figura.
• Podejdź do postumentu i w ten sam sposób połącz palące się kropki, nie odrywając ręki.
• Gdy wykonasz to prawidłowo w środku pojawi się kryształ, który zabierz.
• Przejdź teraz do postumentu po drugiej stronie.
• Użyj na postumencie pierścienie i ustaw symbole w odpowiednich miejscach.
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• Z lawy wyłoni się olbrzymi kamienny posąg.
• Wróć do łuku i kliknij na posąg, po animacji znajdziesz się w środku.
• Podejdź do urządzenia po środku i ustaw kule tak by były po środku, a przez nie przechodził
promień.

• Po ułożeniu idź do przodu, a dostaniesz się na szczyt posągu.
• Idź w kierunku otworu, po prawej ręce pociągnij za wajchę, a olbrzym podniesie ręce.
• Wejdź na jego prawa rękę, przesuń trójkąty na zewnątrz i obróć, żeby się schowały.
• Na otwartym panelu masz zaświecić wszystkie kryształy, wciśnij: 1, 4, 7.

• Przeskocz na lewe ramię, ponownie schowaj trójkąty, a na otwartym panelu, wciśnij kryształ:
2, 3, 6, 7 licząc od lewej strony.
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• Wskocz do widocznego na klatce trójkąta, tam już byłeś.
• Podejdź do urządzenia przy lewej ręce, trzymaj wciśnięty niebieski przycisk, aż wypełni
się okrąg.
• Następnie kliknij na tulejki, aby się obróciły odsłaniając promień, który dotrze do środka.

• Po ich zapaleniu wysunie się dźwignia, za którą pociągnij, aktywujesz rękę lewą.
• Zabierz ze środka pierścień i podejdź do takiego samego urządzenia po prawej stronie.
• Przytrzymaj wciśnięty niebieski guzik, a potem przekręć tuleje, aby wszystkie zaświeciły.
• Wstaw do urządzenia pierścień i pociągnij za dźwignię, aktywujesz prawą rękę.
• Stań na krawędzi i spójrz w dół, kliknij na lewe niebieskie wejście.
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• Po lewej we wgłębieniu skały znajdziesz kawałek piramidki, zabierz ją.
• Przejdź schodami na platformę i ustaw piramidę, tak by spasować wzór na poszczególnych
częściach, a szczyt piramidy uzupełnij znalezionym kawałkiem.

• Po wykonaniu zadania, masz przed sobą kolejną łamigłówkę.
• Twoim zadaniem jest zgrać wzór większych diamentów na okręgach z tymi ustawionymi po
środku.
• Żeby to zrobić, trzeba na panelu po lewej ustawić pierścienie tak by ilość zapalonych
trójkątów, wskazywała ile obrotów mają wykonać pierścienie na platformie po prawej.
• Jeśli pierścień najbliżej środka, ma się obrócić 2x, to zapalmy po lewej 2 trójkąty obracając
pierścieniem. Tak samo postępujemy z drugim i trzecim pierścieniem na panelu po lewej.
Pierścień maksymalnie może zrobić 5 obrotów, a minimalnie jeden.
• Po ustawieniu pierścieni, na bocznej ścianie platformy zapalmy te kwadraciki, które zapaliły
się na panelu po lewej, a potem wciskamy niebieski guzik.

30

• Jeśli panel początkowy jest taki sam u wszystkich graczy to:
a) W pierwszym ustawieniu: to pierwszy zewnętrzny i trzeci przy środku ustaw tak by
zapalić 5 kryształów, drugiego nie ruszaj.
b) W drugim ustawieniu zrób znów tak samo, czyli: zewnętrzny i przyśrodkowy ustaw na
5 obrotów.
c) Ostatni ruch wygląda tak: zewnętrzny pierścień nie ruszaj, sam się przestawi o jeden
obrót, dwa kolejne okręgi ustaw na 4 obroty.
• Po wykonaniu zadania wróć niebieskim przejściem, a potem udaj się do tego niebieskiego na
górze po prawej.
• Posłuchaj przekazu z dyskietki, a potem podejdź do postumentu.
• Przestawiając płytki ustaw wzór, tak by środek był pusty, przeznaczony na kryształ.

• Użyj na postumencie kryształu, a następnie obróć tak bryłą, aby promień wpadał w środek i
rozchodził się na dwie strony w kierunku dłoni pomnika.
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• Ukończyłeś grę i zdobyłeś ostatnie osiągnięcie The Den.
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