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OPIS PRZEJŚCIA
1. Odzyskać zdrowie
Kriotuby
•

Po wypadnięciu z komory kriogenicznej bohater usłyszy komunikat o stanie
swojego zdrowia i polecenie, by udać się do lekarza.

•

Użyj drzwi w lewym górnym rogu ekranu. Na razie pali się na nich czerwona
lampka, co oznacza, że są zamknięte, ale po dobrnięciu do nich, otworzą się.

Korytarz z wentylatorami
•

Użyj przejścia w prawym dolnym rogu ekranu.

Magazyn produktów nr 1
•

Jeśli chcesz, kliknij monitor terminala przyjęcia produktów (stanowisko pośrodku ekranu). Znajdziesz tu między innymi wpis dotyczący bohatera.

•

Użyj drzwi z niebieskim symbolem (prawy górny róg ekranu).
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Graciarnia
•

Przejście po prawej.

Szpital
•

Szpital jest nieczynny – nie ma tu nawet zasilania. Kliknij skrzynkę z bezpiecznikami (na ścianie przy drzwiach). Na zbliżeniu wciśnij skrajny przycisk po prawej,
a potem skrajny przycisk po lewej – usłyszysz komunikat o aktywacji skanera
Doc-Mate. Zamknij zbliżenie.

•

Wejdź do otwartej w ten sposób komory skanera.

•

Gdy za terminalem skanera (stanowisko pośrodku ekranu) pojawi się szuflada z
apteczką, kliknij ją. Bohater zabierze mieszankę leków oraz pustą strzykawkę.

•

Otwórz inwentarz – kliknij LPM w lewym dolnym rogu ekranu. Użyj pustej strzykawki na buteleczce z lekami.

•

Pełnej strzykawki użyj na Johnie. W tym momencie bohater przypomni sobie, że
ma żonę Ellen i córkę Rebekę i wspólnie wyruszali w jakąś daleką podróż. Od
tego momentu może też biegać (2x LPM).
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2. Odblokować windę towarową
Szpital
1. Kliknij skrzynkę z bezpiecznikami (na ścianie przy drzwiach). Na zbliżeniu wciśnij dwa przyciski po prawej – usłyszysz komunikat o aktywacji automatycznego
chirurga. Zamknij zbliżenie.
2. Kliknij terminal zautomatyzowanego chirurga (stanowisko przy dolnej krawędzi
ekranu). Jeśli na ekranie głównym terminala wybierzesz opcję „Wejdź do dziennika operacji”, dowiesz się, że wiertło się psuje. Cofnij się do ekranu głównego
(opcja „Wstecz”). Na ekranie głównym terminala wybierz „Przygotowania do operacji”, a potem któryś z możliwych zabiegów, np. usuwanie organów. To spowoduje wysunięcie ramienia automatycznego chirurga i zamknięcie zbliżenia ekranu
terminala.
3. Znów kliknij skrzynkę z wyłącznikami (przy drzwiach). Na zbliżeniu wciśnij
przycisk trzeci od prawej – spowodujesz zwarcie, lampki zgasną i unieruchomisz
ramię automatycznego chirurga. Zamknij zbliżenie skrzynki z wyłącznikami.
4. Teraz kliknij wysunięte ramię automatycznego chirurga – John zabierze wysokoobrotowe wiertło neuronowe.

•

Wyjdź ze szpitala (drzwi u góry ekranu).
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Graciarnia
•

Przejście po lewej.

Magazyn produktów nr 1
•

Wybierz przejście w lewym dolnym rogu.

Korytarz z windą towarową
•

Idź korytarzem w lewo, póki nie trafisz na zamkniętą windę towarową.

•

Na ścianie u góry ekranu jest dwoje drzwi: jedne otwarte i drugie zamknięte do
pomieszczenia technicznego. Użyj otwartych drzwi z niebieskim symbolem.

Biuro administratora
•

W pomieszczeniu jest stanowisko administratora po lewej i wejście do toalet po
prawej.

•

Kliknij komputer administratora na ladzie po lewej.

•

Jeśli chcesz, możesz przeczytać notatki administratora. Robert Freely pisze między innymi o tym, że system blokady resetuje się pod wpływem wycieku ze zbiorników. Wróć do głównego ekranu terminala administracyjnego (opcja „Wstecz”).

•

Na ekranie głównym terminala administracyjnego wybierz opcję „Ochrona magazynu produktów”, a następnie kliknij „Drzwi techniczne”, tak by były otwarte. Zamknij terminal.

•

Opuść pomieszczenie przejściem u dołu po prawej.
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Korytarz z windą towarową
•

Użyj drzwi do pomieszczenia technicznego (teraz są otwarte).

Korytarz z zaworem bezpieczeństwa
•

Klikaj osadzone w ścianie korytarza czerwone koło zaworu bezpieczeństwa, póki
John nie powie, że się udało je obrócić. (Jeśli bohater teraz nie obniży ciśnienia w
zbiornikach, w późniejszym czasie zginie).

•

Użyj przejścia na końcu korytarza po lewej.

Pomieszczenie ze zbiornikami na płyny
•

Jeśli chcesz, zapoznaj się z notatkami inżyniera Andrew Bryana (palmtop na
skrzyni w prawym dolnym rogu ekranu).

•

Użyj na którymś ze zbiorników na płyny wiertła neuronowego zabranego ze szpitala.

•

Po spowodowaniu wycieku opuść pomieszczenie (drzwi w prawym górnym
rogu).

Korytarz z zaworem bezpieczeństwa
•

Przejście na dole po prawej.

Korytarz z windą towarową
•

Symbol na drzwiach windy świeci na niebiesko, są więc otwarte.
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3. Tramwaj
Korytarz z windą towarową
•

Użyj drzwi do biura administratora (u góry ekranu po lewej).

Biuro administratora
•

Wejdź do toalety (wejście przy prawej krawędzi ekranu).

Toalety
•

Z muszli klozetowej (pierwsza po lewej) zabierz mokry ręcznik.

•

Opuść pomieszczenie (przejście w lewym dolnym rogu ekranu).

Biuro administratora
•

Kliknij szklaną gablotę na ścianie w głębi – John roztrzaska szybę.

•

Z podłogi pod gablotą zabierz odłamek szkła.

•

Opuść pomieszczenie (przejście na dole po prawej).
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Korytarz z windą towarową
•

Kliknij otwarte drzwi windy, a potem system sterowana windy (to panel we
wnętrzu windy).

•

Na ekranie zbliżenia wciśnij dolny guzik („Serv.Lobby 2”).

Korytarz drugiej platformy serwisowej
•

Idź korytarzem w prawo, póki nie trafisz na ciało jednego z pracowników stacji.

•

Kliknij zwłoki raz i jeszcze raz – bohater wydobędzie spod nich radio i nawiąże
kontakt z Te'ah Henley. Jednocześnie kobieta odblokuje drzwi obok ciała Jurija
Leonova. Tędy można się dostać do tramwaju. Na razie jednak nie masz wszystkiego, co będzie potrzebne, by go uruchomić.

•

Użyj na zwłokach Leonova odłamka szkła – John zdobędzie odciętą dłoń.

•

Cofnij się korytarzem do windy (przejście w lewym górnym rogu).

•

W windzie użyj systemu sterowania windą. Na zbliżeniu panelu wybierz przedostatni przycisk („Serv.Lobby 1”).

Korytarz pierwszej platformy serwisowej
•

Idź korytarzem w prawo.

•

W części korytarza, która znajduje się przed kostnicą, otwórz worki na zwłoki.

•

Z worka leżącego najbliżej prawej krawędzi ekranu zabierz elektroniczny identyfikator zmarłego.
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•

Jeśli chcesz, kliknij ciało kobiety, półleżące przed wejściem do kostnicy. Zapoznaj
się z notatkami pielęgniarki Clary Daniels.

•

Na terminalu biomedycznym (urządzenie pod górną krawędzią ekranu) użyj odciętej dłoni Leonova – otworzysz drzwi do kostnicy.

•

Wejdź do kostnicy.

Kostnica
•

Jeśli chcesz, obejrzyj raporty z autopsji (leżą na stole przy dolnej krawędzi ekranu). Dowiesz się, że jeden ze zmarłych ma wbity w głowę łom.

•

Żeby dostać się do komór z ciałami, bohater będzie musiał otworzyć piec krematoryjny – podczas tej operacji może zginąć.
1. Użyj mokrego ręcznika zabranego z toalety na tej części pieca, która
jest po prawej (tam, gdzie są zębatki).
2. Teraz użyj na piecu identyfikatora zmarłego.
3. Gdy John będzie otwierał piec, szybko przesuń kursor na wyjście z
kostnicy i 2x kliknij LPM.
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•

Wróć do kostnicy – wszystkie komory odmroziły się i otwarły. Zabierz z jednego z
ciał łom.

•

Opuść pomieszczenie.

Korytarz pierwszej platformy serwisowej
•

Cofnij się korytarzem do windy (cały czas w lewo).

•

W windzie użyj systemu sterowania windą. Na zbliżeniu panelu wybierz ostatni
przycisk („Serv.Lobby 2”).

Korytarz drugiej platformy serwisowej
•

Idź korytarzem w prawo, do miejsca, gdzie leżą zwłoki Jurija Leonowa. Tu
przejdź przez bramę pod napisem „Rapio Transport System”.

•

Idź cały czas przed siebie – bohater zostanie poddany procedurze skanowania,
bo do terminalu tramwajowego ma dostęp tylko załoga statku. Maracheck pamięta, że leciał wraz z rodziną na Tytana i nie wydaje mu się, żeby pracował tu, na tej
stacji. Jednak pozytywnie przejdzie weryfikację, zaś jego specjalny kombinezon
zaraportuje, że wyniki biomedyczne są błędne. Te'ah powie Johnowi, że znajdują
się na statku kosmicznym o nazwie Groomlake. Jego właścicielem jest Cyane
Corporation, która porywała przypadkowych ludzi, by wykorzystywać ich jako
obiekty eksperymentów medycznych.

•

Gdy brama terminala tramwajowego otworzy się, wejdź do środka.
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Uruchomić tramwaj
•

Terminal tramwajowy to stanowisko pod górną krawędzią ekranu: dwie zamknięte skrzynki z włącznikami i monitor między nimi.

•

Użyj łomu na skrzynce po lewej. Gdy jest otwarta, kliknij jej wnętrze. Na zbliżeniu zabierz środkowy bezpiecznik. Zamknij zbliżenie.

•

Użyj łomu na skrzynce po prawej. Gdy jest otwarta, użyj na niej bezpiecznika (nie
wyświetlaj zbliżenia wnętrza skrzynki – zrób to bezpośrednio na planszy z widokiem ogólnym).

•

Teraz kliknij monitor między skrzynkami. Na zbliżeniu wybierz napis „Naładuj
tramwaj”, a potem „Wyjście”.

•

Kliknij otwartą skrzynkę po prawej, tak by wyświetlić jej zbliżenie. Na zbliżeniu
zabierz z powrotem środkowy bezpiecznik. Zamknij zbliżenie.

•

Na skrzynce po lewej użyj bezpiecznika (bezpośrednio na planszy – bez zbliżenia).

•

Kliknij monitor między skrzynkami. Na zbliżeniu wciśnij napis „Zmień linię
tramwajową”. Zamknij zbliżenie.

•

Wejdź do włączonego tramwaju. Gdy bohater jest już w środku, kliknij sterowanie tramwajem (w przedniej części pojazdu). Na zbliżeniu panelu wciśnij zielony
guzik.
13

Wypadek
•

Tramwajem John powinien się dostać do głównego holu laboratorium medycznego, jednak tam nie dotrze, a to za sprawą doktora Malana.

•

Gdy wykolejony tramwaj zawiśnie nad torowiskiem, sprowadź bohatera na ziemię:
1. Poszukaj na kadłubie tramwaju poręczy (poniżej miejsca, gdzie znajduje się John). Kliknij, gdy obok kursora pojawi się czerwony wykrzyknik.
2. Podobnego miejsca (kursor z wykrzyknikiem) poszukaj na ziemi – John
skoczy w dół.

4. Hala ze zbiornikami do klonowania
Korytarz z wykolejonym tramwajem
•

Podnieś z ziemi nylonową taśmę (przy przejściu u góry ekranu).

•

Odgarnij żółte taśmy blokujące przejście i wejdź do następnego pomieszczenia.

Przedsionek hali
•

Spójrz na kalendarz wiszący na ścianie – John zorientuje się, że jest rok 2151, a
on i jego rodzina wyruszyli w podróż w 2148. Byli więc przetrzymywani trzy lata.
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•

Na podłodze leży palmtop inżyniera Alberta Olsena. Jeśli chcesz, zapoznaj się z
jego notatkami. Dowiesz się, że podczas ewakuacji, która zaczęła się trzy miesiące temu, mężczyzna znalazł się w pułapce. Zamierza się z niej wydostać, przepływając jeden ze zbiorników do klonowania, a nie jest to bezpieczna przeprawa.

•

Użyj drzwi z niebieskim symbolem, by przejść dalej.

Przy zbiorniku Theta
•

Pośrodku zbiornika leżą zwłoki Olsena. Próba dostania się do nich w tym momencie dla bohatera również skończy się śmiercią.

•

W inwentarzu połącz nylonową taśmę i łom. Tak sporządzonego bosaka użyj na
zwłokach Olsena.

•

Gdy zostaną przyciągnięte do kładki, przeszukaj je – zdobędziesz klucz do
skrzynki z narzędziami.

•

Wycofaj się z lokacji (przejście w prawym dolnym rogu ekranu).

Przedsionek hali
•

Na stojącej na ziemi skrzynce z narzędziami użyj kluczy Olsena – zabierz z niej
przewód rozruchowy.

•

Wróć nad zbiornik do klonowania.
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Przy zbiorniku Theta
•

Skup się na urządzeniach w prawym dolnym rogu ekranu. Na słupie elektrycznym użyj wiertła neuronowego.

•

Gdy słup nieco się pochyli, dopraw go bosakiem.

•

Przewód rozruchowy przyłącz do generatora, a potem kliknij odsłonięte kable w
podstawie słupa.

•

Teraz kliknij generator, żeby go włączyć.

•

Przejdź przez zbiornik na kładkę z krwawymi śladami dłoni. Idź przed siebie.

Inne zbiorniki
•

Na nieuszkodzonych kładkach znajdziesz trzy terminale komputerowe innych
zbiorników. Jeśli chcesz, zapoznaj się z raportami.

•

Na rozporze (pośrodku planszy) użyj bosaka.

•

Kliknij sznur – John wdrapie się po nim wyżej. Potem będzie mógł skorzystać z
drabinki, która prowadzi z rozpory w górę.
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•

Na planszy z drabinką kliknij kursor przejścia pod górną krawędzią ekranu – bohater wydostanie się wyjściem technicznym na jeden z przystanków tramwajowych.

5. W drodze do kwater załogi
Przystanek tramwajowy z graffiti
•

Idź chodnikiem cały czas w prawo, a potem skorzystaj z przejścia w prawym dolnym rogu ekranu – trafisz do wieży.

Wieża
•

Wieża służy do regulacji ciśnienia. Jej komory otwierają się automatycznie. Idź
więc tak, jak prowadzi droga.

•

Podczas wędrówki przez wieżę Te'ah wyjawi, że namierza Johna dzięki osobistemu identyfikatorowi, który mężczyzna ma wszczepiony w ciało. Jednak tej metody nie może zastosować w odniesieniu do jego żony ani córki, bo, jak twierdzi, ich
identyfikatory nie zostały aktywowane. Sposobem na odnalezienie Rebeki mogłoby być ustalenie DNA Johna i skanowanie statku w poszukiwaniu podobnego
profilu. Z kolei DNA Rebeki umożliwiłoby odnalezienie Ellen.
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6. Ustalić DNA Johna
Hol sekcji pracowniczej i ochrony
•

John zatrzyma się w pomieszczeniu, z którego może wejść do biura ochrony i do
części pracowniczej (świetlica).

•

Użyj drzwi pod napisem „Crew Commons”.

Korytarz przed laboratorium medycznym
•

Obejrzyj zwłoki blokujące drzwi do laboratorium – John podniesie z ziemi palmtop. Jego właścicielem był doktor Rick Graeme. Jeśli chcesz, przeczytaj jego notatki.

•

Wejdź do laboratorium medycznego.

Laboratorium medyczne
•

Jeśli chcesz, przeczytaj notatki Miriam Golberg (palmtop w głębi pomieszczenia).

•

Obejrzyj skaner DNA – bohater otrzyma instrukcje, co robić dalej.
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•

Wyjmij z inwentarza pusta strzykawkę i użyj jej na Johnie.

•

Po pobraniu krwi pełną strzykawkę umieść na skanerze DNA.

•

W tym momencie uaktywni się coś za oknem z matowego szkła (na ścianie ze
skanerem). Kliknij okno, żeby bohater tam zajrzał.

Korytarz przed laboratorium medycznym
•

Teraz Te'ah może przeprowadzić badanie DNA Johna i rozpocząć skanowanie
statku. Jednocześnie otworzy się brama do dalszej części statku, gdzie jest przejście na przystanek tramwajowy B.

7. Usunąć skażenie z przystanku tramwajowego B
Korytarz przed laboratorium medycznym
•

Gdy otworzy się blokująca korytarz brama, idź w prawo.

Hol z szybem windy pośrodku
•

W prawym górnym rogu ekranu jest wejście na przystanek tramwajowy B, jednak powietrze za drzwiami jest skażone (drzwi można otworzyć, używając panelu bezpieczeństwa). Jeśli John spróbuje tam wejść teraz, zginie.

•

Wybierz przejście w prawym dolnym rogu ekranu.
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Korytarz bloku sypialnego B
•

Wejdź w głąb korytarza – zapali się światło.

•

Użyj drzwi bliższych prawej krawędzi ekranu.

Sypialnia mężczyzn
•

Jeśli chcesz, obejrzyj jedno ciało na łóżku i drugie na podłodze w pobliżu. Dostaniesz dostęp do palmtopów Granta Petersona i Harry'ego Woldena.

•

Z szafki przy łóżku (pod ścianą z fotografiami) weź lniane prześcieradło.

•

Wróć na korytarz (lewy dolny róg ekranu).
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Korytarz bloku sypialnego B
•

Użyj drzwi bliższych lewej krawędzi ekranu.

Sypialnia kobiet
•

Jeśli chcesz, obejrzyj palmtopy Izabelli Spalding i Shelby Isaccson.

•

Na zniszczonej kratownicy w podłodze użyj prześcieradła. Kliknij kratownicę
jeszcze raz - John zejdzie po prześcieradle do kanałów.

Kanały
•

Akcja niezbyt się uda i bohater wpadnie do kanału wraz z liną z prześcieradła,
odcinając sobie drogę powrotną.

•

Idź w lewo i wydostań się z tej brei po zniszczonym okratowaniu.
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Centrum rozrywki
•

Jeśli chcesz, zajrzyj do palmtopów Neville'a Chambersa i Stacey Dippenaar.

•

Ze stołu u dołu ekranu weź kij do bilarda.

•

Kija użyj na automacie z papierosami – po strzaskaniu szyby zabierz stamtąd zapalniczkę.

•

Wiertła neuronowego użyj na projektorze holograficznym (na macie z wirtualną
tancerką).

•

Kliknij zniszczoną kratownicę w podłodze – bohater wróci do kanałów.

Kanały
•

Teraz idź w prawo. Miń miejsce, gdzie John spadł wraz z prześcieradłem. Idź dalej
w prawo.

•

Gdy trafisz na odnogę z rurą odpływową w podłodze i otworem rewizyjnym w
ścianie, spójrz na schemat stacji pompującej (na ścianie nad galeryjką) – to podpowiedź do zagadki. Kliknij przejście w otworze rewizyjnym.
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•

W kanale rewizyjnym idź w lewo pod górę. Po chwili pojawi się tu kot Granta. Jeśli chcesz, spróbuj podejść do niego jak najbliżej. Na samej górze kanału rewizyjnego wejdź w prostopadły korytarz (przejście w lewym dolnym rogu ekranu).

•

Idź przed siebie. Po drodze trafisz na palmtop Zane Adamsa – jeśli chcesz, przeczytaj jego notatki.

•

Stań na krawędzi korytarza-rury – jesteś w pomieszczeniu, gdzie gromadzą się
ścieki. Na ścianie, po lewej stronie rury znajduje się terminal stacji pompującej –
kliknij go.

•

Na zbliżeniu terminala:
•

Ustaw ostrza strzałek, licząc od lewej: w dół, w górę, w górę, w prawo, w
lewo, w prawo.

•

Kliknij ikonę pustego zbiornika (dolna krawędź terminala).
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•

Gdy ścieki zostaną wypompowane, zamknij zbliżenie terminala (ikony w lewym
dolnym rogu).

Skąd się wzięło rozwiązanie? (pomiń objaśnienie)
•

Podpowiedzią jest schemat stacji pompującej na ścianie przy otworze rewizyjnym. Niestety, nie można go obejrzeć w zbliżeniu.

•

Na schemacie są widoczne ustawienia wszystkich strzałek, gdy odpływ ścieków
jest zamknięty, a zbiornik pełen.

•

Przy ikonie pustego zbiornika jest ujawnione ustawienie tylko dwóch pierwszych
strzałek, ale można się domyślić, że strzałki odpływu muszą być ustawione odwrotnie niż strzałki pełnego zbiornika.

•

Drabinką przy prawej krawędzi ekranu zejdź na osuszoną podłogę. Tu bohater
może zginąć.

•

Żeby skorzystać z szybu windy, musisz się pozbyć ciężkich zbiorników z metanem:
1. Na uchwycie rury (w pobliżu wyciekającego metanu) zamocuj
zapalniczkę.
2. Drabinką przy prawej krawędzi ekranu wdrap się na galeryjkę.
3. Na uchwycie rury z przymocowaną zapalniczką użyj kija bilardowego.
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•

Zejdź po drabince z galeryjki i użyj drabinki w odblokowanym szybie windy –
John wróci do kwater załogi.

Hol z szybem windy pośrodku
•

Użyj przejścia w lewym dolnym rogu ekranu.

•

Idź korytarzem w lewo. Miń zamknięte teraz wejście do laboratorium medycznego i wyjdź do głównego holu.

Hol sekcji pracowniczej i ochrony
•

Wejdź do biura ochrony („Security Office”).

Biuro ochrony
•

Na razie pomieszczenie za szybą jest niedostępne. W dostępnej części możesz
obejrzeć zwłoki strażników i przeczytać notatki Paula Hodgesona i Ivana Surato.
Jeśli chcesz, obejrzyj też podgląd z kamer ochrony.

•

Kliknij terminal komputerowy obok martwego Ivana. Na zbliżeniu wybierz klawisz „Dostęp do sterowania atmosferą”, a potem „Uruchom wykrywacz ruchu”.

•

Na czujniku ruchu (prawy górny róg ekranu) użyj projektora holograficznego.
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•

Znów kliknij terminal komputerowy obok martwego Ivana. Na zbliżeniu znów
wybierz klawisz „Dostęp do sterowania atmosferą”, a potem „Uruchom wykrywacz ruchu” - urządzenie zmylone wirtualną tancerką otworzy drzwi do pomieszczenia za szybą.

•

Wejdź do pomieszczenia z portalami do podtrzymywania życia.

•

Jeśli chcesz, obejrzyj przygniecione zwłoki i przeczytaj notatki Ronalda Andersona.

•

Kliknij terminal dostępu do sterowania atmosferą. Na zbliżeniu wciśnij klawisz
„Procedury odpowietrzania”, a potem „Odpowietrzanie atmosfery w korytarzu
tramwajowym B”.

•

Opuść biuro ochrony (wyjście w prawym dolnym rogu ekranu).

8. Przystanek tramwajowy B
Hol sekcji pracowniczej i ochrony
•

Po oczyszczeniu atmosfery na przystanku i opuszczeniu biura ochrony znajdujesz się w holu. Użyj drzwi do świetlicy.

Korytarz przed laboratorium medycznym
•

Idź w prawo.
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Hol z szybem windy pośrodku
•

Kliknij panel bezpieczeństwa przed drzwiami przystanku tramwajowego B (prawy górny róg ekranu).

•

Na zbliżeniu panelu wybierz napis „Drzwi zamknięte, wytyczne systemu sterowania atmosferą”, a potem „Zignorować wytyczne i otworzyć drzwi” (teraz nie jest to
już niebezpieczne).

•

Wejdź na przystanek.

Przystanek tramwajowy B
•

Po wejściu na przystanek zgłosi się Te'ah z informacją, że Rebeka jest w centrum
medycznym.

•

Idź przed siebie – bohater odkryje, że tramwaj został zniszczony.

•

Obok zniszczonego tramwaju, pod ścianą, stoją pojemniki do przewożenia próbek. Kliknij ostatni kontener – okaże się, że jego docelowym adresem jest laboratorium medyczne. Zapamiętaj układ linii z adresu pojemnika.

•

Cofnij się do korytarza (przejście w lewym dolnym rogu ekranu).

•

Wejdź do pomieszczenia transportu obiektów. Kliknij tablicę rozdzielczą.

•

Na zbliżeniu tablicy rozdzielczej klikaj okrągłe przyciski u góry, tak żeby w
okienkach poniżej pojawiły się właściwe linie. Musisz tu odtworzyć ten układ,
który John widział na kontenerze medycznym przy rozbitym tramwaju. Gdy pod
obrazkami pojawi się napis „Ustawiono cel – laboratorium medyczne”, zamknij
zbliżenie tablicy rozdzielczej.
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•

Wejdź do pojemnika, który został właśnie przygotowany do transportu.

9. Wejść do laboratorium medycznego na pierwszym
poziomie
Stacja transportu pojemników z próbkami
•

Te'ah poinformuje Johna, że Rebeka jest w tej sekcji statku, ale cztery poziomy
niżej.

•

Użyj przejścia na dole po lewej.

Obszar z automatami strażniczymi
•

Po dotarciu przed wejście do laboratorium ujawni się doktor Malan i nieco podważy nasze zaufanie do Te'ah, nazywając ją lisicą. Jednocześnie okaże się, że obszar ten strzegą automaty. Jeśli John zrobi jakiś nierozważny krok – zginie.

•

Automaty strażnicze są tak ustawione, by ostrzeliwać cele przed sobą, ale nie odwracają się w kierunku lodówek z napojami. Kliknięciami na podłodze pomieszczenia przeprowadź bohatera za plecami automatów.
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•

Gdy John znajdzie się obok czynnej lodówki z napojami, kliknij ją – zdobędziesz
puszkę jukka coli. Kliknij urządzenie jeszcze kilka razy, póki się ono nie przewróci.

•

Kliknij wiszący na ścianie przewód, wyrwany podczas przesuwania – masz luźne
kable. Wejdź w otwarty tunel (pod ścianą po lewej).

Tunel wentylacyjny
•

Jeśli chcesz, obejrzyj zwłoki i przeczytaj notatki głównego inżyniera Stephena
Drysona.
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•

Z odnogi po prawej weź pistolet bez nabojów.

•

Na komputerze sterowania bronią strażnika użyj jukka coli – to unieszkodliwi
automaty strażnicze.

•

Wyjdź z tunelu (po lewej na dole).

Obszar z automatami strażniczymi
•

Kliknij szklane drzwi do laboratorium – okaże się, że Te'ah nie może ich otworzyć.

•

Kliknij odłączoną broń strażnika – John rozwiąże problem drzwi.

•

Wejdź do laboratorium.

10. Usunąć identyfikator osobisty
•

W laboratorium medycznym na pierwszym poziomie jest winda, którą John
mógłby zjechać niżej, jednak urządzenie jest nieaktywne. Wkrótce bohater dowie się, że przyczyną tego jest identyfikator osobisty, który nosi w sobie, i jedynym sposobem ominięcia zabezpieczeń w tej strefie jest pozbycie się go. Musi
więc przygotować, a potem przeprowadzić tę operację.
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Sala z windą
•

Jeśli chcesz, obejrzyj palmtopy Eriki Boxer i Sadie Calister.

•

Na ścianie obok palmtopa Sadie obejrzyj krew i tkanki – John weźmie fragment
ciała.

•

Przejdź dalej (prawy dolny róg ekranu).

Sala z kombinezonami
•

Kliknij poplamione krwią kombinezony (obok pola siłowego) – zdobędziesz butlę z tlenem.
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•

Przejdź dalej (prawy dolny róg ekranu).

Sala operacyjna
•

Obejrzyj palmtop doktora Isaiasha Al'Rajcoopara. Jeśli nie chcesz, nie musisz czytać jego notatek, ale na obudowie jest podpowiedź do późniejszej zagadki.

•

Weź leżący obok palmtopa usunięty identyfikator osobisty.

•

Na blacie maszyny (pod kolorowymi rurami) obejrzyj zbiornik kriokonserwujący
– John weźmie pusty zbiornik na płyn hibernacyjny.

•

Opuść pomieszczenie (lewy górny róg ekranu). Idź do sali z windą.

Sala z windą
•

Użyj przejścia w lewym dolnym rogu – znajdziesz się w rejestracji.

Rejestracja
•

Na fotelu, w którym zwykle zasiada rejestrator, umieść identyfikator osobisty zabrany z sali operacyjnej.

•

Kliknij terminal laboratorium medycznego (na blacie przed fotelem). Na zbliżeniu wybierz klawisz „Wyłączono pole siłowe”.

•

Wyjdź z pomieszczenia (u góry po lewej). Idź do sali z kombinezonami.
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Sala z kombinezonami
•

Pole siłowe blokujące przejście do bocznego pomieszczenia zostało właśnie wyłączone. Wejdź tam.

Sala z kapsułami hibernacyjnymi
•

Przejdź przez pomieszczenie. Użyj rozerwanych drzwi (pod górną krawędzią
ekranu).

Magazyn
•

Obejrzyj nogi leżące na podłodze – bohater podniesie palmtop Burke'a Cartera.
Czytanie jego notatek nie jest obowiązkowe, ale do obudowy urządzenia przyklejono kartkę z podpowiedzią do późniejszej zagadki.

•

Z podłogi podnieś chip kapsuły hibernacyjnej.

•

Wyjdź z magazynu (drzwi u dołu po prawej).

Sala z kapsułami hibernacyjnymi
•

Chipu z magazynu użyj na zepsutym terminalu sterowania hibernacją (obok jedynej czynnej kapsuły) – John go naprawi i wyświetli się zbliżenie terminala.

•

Na zbliżeniu, zielonymi ikonami ze strzałkami, ustaw właściwe dawki i rodzaj
leku dla każdej części ciała hibernowanego człowieka:
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A) głowa – 4 kreski przy strzykawce / 2 kwadraciki pod wzorem
B) ręce – 1 kreska przy strzykawce / 3 kwadraciki pod wzorem
C) brzuch – 1 kreska przy strzykawce / 5 kwadracików pod wzorem
D) biodra – 3 kreski przy strzykawce / 3 kwadraciki pod wzorem
E) kolana – 2 kreski przy strzykawce / 2 kwadraciki pod wzorem
F) łydki – 4 kreski przy strzykawce / 4 kwadraciki pod wzorem.

•

Zatwierdź wybór ikoną u dołu panelu.

Skąd się wzięło rozwiązanie? (pomiń objaśnienie)
•

Podpowiedziami do zagadki są trzy nieczynne kapsuły hibernacyjne i dwie notatki przyczepione do palmtopów.

•

Nieczynne kapsuły znajdziesz w pobliżu tej, którą trzeba otworzyć. Łącznie jest
ich pięć, ale przydatne są tylko trzy.
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•

Po kliknięciu pustej kapsuły wyświetlisz ekran informujący o dawce i rodzaju
substancji, potrzebnej do przywrócenia różnym partiom ciała pełnych funkcji
życiowych. Dawkę określa liczba kresek przy ikonie strzykawki. Rodzaj
substancji pokazuje wzór chemiczny, który jest dodatkowo opisany u dołu
kwadracikami.

•

Na ekranach nieczynnych kapsuł znajdziesz w ten sposób jednoznacznie opisaną
głowę pacjenta.
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•

Dwa pozostałe ekrany nieczynnych kapsuł nie dają takiej prostej odpowiedzi, bo
nie wynika z nich, o którą partię ciała chodzi. Na pewno nie o głowę. Więc ręce?
Może brzuch lub biodra? Można to sprawdzić, przechodząc do terminala czynnej
kapsuły hibernacyjnej. W przypadku obrazka pokazanego niżej chodzi o ręce, bo
substancja odżywiająca brzuch i biodra jest co prawda również oznaczona
trzema kwadracikami, ale ma zupełnie inny wzór chemiczny.

•

Trzeci z ekranów nieczynnych kapsuł stwarza podobny problem. Mamy już głowę
i ręce. Na ekranie zaznaczono brzuch czy biodra? Identyczny wzór z trzema
kwadracikami jest przy biodrach.

36

•

Kolejna podpowiedź do zagadki to notatka z kodem 4 / 4, przyczepiona do
palmtopa Burke'a Cartera. Bohater znalazł ją w magazynie, przy oderwanych
nogach mężczyzny. Więc kolana czy łydki? Po obejrzeniu panelu czynnej kapsuły
decydujemy się na łydki.

•

Następnym fragmentem układanki jest karteczka na obudowie palmtopa
Isaiasha Al'Rajcoopara z kodem: 5 kwadracików x1 (sala operacyjna). Na panelu
czynnej kapsuły mamy do uzupełnienia jeszcze brzuch i kolana. Wzór chemiczny
zdecydowanie wskazuje na brzuch.
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•

Na panelu czynnej kapsuły hibernacyjnej pozostała tylko część dotycząca kolan.
W tym przypadku dawkę i rodzaj substancji ustalisz metodą prób i błędów. Jeśli
wcześniej wprowadzone dane są prawidłowe, nie będzie tu wiele do sprawdzania, bo można podać maksymalnie dwie dawki jednej z trzech substancji.

•

Przebudzonego człowieka nie uda się uratować. W pobliżu jego ciała znajdziesz
kałużę płynu konserwującego. Użyj na niej pustego zbiornika zabranego z sali
operacyjnej – do inwentarza trafi pełny zbiornik na płyn hibernacyjny.

•

Opuść pomieszczenie (lewy dolny róg ekranu). Idź do sali operacyjnej.

Sala operacyjna
•

Na tacy chirurgicznej (obok palmtopa) umieść fragment ciała zabrany z sali z
windą. Użyj na nim pistoletu bez nabojów (podniesiony w tunelu – cześć 9.
poradnika) – powstanie przetworzony materiał organiczny. Tym napełnij pojemnik na związki organiczne (na blacie maszyny pod kolorowymi rurami).

•

W inwentarzu połącz butlę z tlenem (znaleziona podczas obszukiwania kombinezonów) z luźnymi kablami (wyrwane z automatu z jukka colą – cześć 9.
poradnika). Oplecionej kablami butli użyj na zbiorniku na tlen, który znajduje
się na blacie maszyny.

•

Na tym samym blacie postaw pełny zbiornik na płyn hibernujący.

•

Kliknij zbiornik – magazyn środków znieczulających (obok kriozbiornika).

•

Gdy automat chirurgiczny jest gotowy do pracy i ma otwartą kapsułę (jak na obrazku poniżej), kliknij łóżko kapsuły chirurgicznej. W tym momencie przejdziesz
do panelu operacji.
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Operacja
•

Pierwsza faza operacji przebiega spokojnie. Na ekranie przed oczami bohatera
klikaj kolejne klawisze, począwszy od góry, w miarę jak podświetlają się na czerwono.

•

W drugiej fazie ociąganie się lub błąd w wyborze spowodują śmierć bohatera. Na
ekranie przed oczami bohatera klikaj punkty w kolejności wskazanej na zielonym ekranie za głową Johna. (Zielony ekran podpowiedzi migocze, bywa, że znika, więc patrz uważnie i nie trać czasu. Na obrazku poniżej punkty do kliknięcia
są ponumerowane na żółto na potrzeby tego poradnika).

•

Po operacji bohater przypomni sobie scenę z przeszłości – być może moment,
gdy wraz z rodziną trafił na Groomlake. W inwentarzu przybędzie osobisty identyfikator Johna.

•

Wyjdź z sali operacyjnej (lewy górny róg ekranu). Idź do sali z windą.

Sala z windą
•

Wsiądź do windy – zjedziesz na niższy poziom.
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11. Hydroponika
•

Bohater spodziewa się, że zjedzie na piąty poziom – do Rebeki, jednak winda zostaje unieruchomiona na poziomie trzecim w dziale hydroponiki. Te'ah informuje Johna, że stąd można się dostać niżej windą techniczną.

Przy windzie
•

Użyj górnego przejścia po prawej – znajdziesz się w komorze królowej owadów.

Komora królowej
•

Kliknij terminal komputerowy. Wybierz klawisz „Hydroponika – komora królowej”, a potem „Uruchom pompy ssące”.

•

Gdy na blacie obok terminala zmaterializuje się naczynie na mleko, weź je – masz
mleko królowej.

•

Kliknij królową owadów wtedy, gdy nad jej głową pojawi się ikona uśmiechu –
John wyrwie owadowi szczypce. (Jeśli zrobisz to w innym momencie, bohater zginie).

•

Szczypiec królowej użyj na stwardniałym bursztynie (drzewo przy lewej krawędzi ekranu). Kliknij przebity bursztyn – zdobędziesz żywicę.

•

Opuść komorę (lewy dolny róg ekranu).
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Przed windą
•

Wybierz przejście u góry po lewej – trafisz do laboratorium z parownikami.

Parowniki
•

Jeśli chcesz, kliknij terminal komputerowy w głębi pomieszczenia i przeczytaj
notatki Sebastiana Graya.

•

Ze ściany nad komputerem Graya oderwij metalową plakietkę.

•

W inwentarzu połącz plakietkę z żywicą. Tego użyj na pękniętym szkle kapsuły
parownika – uszczelnisz urządzenie.

•

Na kapsule parownika (blat obok szklanej części kapsuły) użyj mleka królowej.

•

Kliknij terminal komputerowy obok kapsuły. Na zbliżeniu wybierz klawisz
„Uruchom waporyzator”.
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•

Po chwili w inwentarzu pojawią się feromony królowej w formie gazu.

•

Wyjdź z pomieszczenia (prawy dolny róg ekranu).

Przed windą
•

Wybierz przejście w prawym dolnym rogu ekranu.

Ogrody tlenowe – plansza 1
•

Po wejściu do ogrodów zauważysz chmary owadów. Jeśli bohater podejdzie do
nich, straci życie.

•

Na szybkim wentylatorze (widoczny w całości pod górną krawędzią ekranu) użyj
feromonów królowej – to oczyści przejście.
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•

Otwórz trzy zbiorniki na tlen, rozmieszczone wzdłuż ściany z wentylatorami (na
obrazku wyżej oznaczone niebieskimi lampkami).

•

Użyj przejścia w prawym dolnym rogu.

Ogrody tlenowe – plansza 2
•

Obejrzyj ciało zaplątane w pnącza – John weźmie flarę awaryjną.

•

Idź dalej (prawy dolny róg ekranu).

Ogrody tlenowe – plansza 3
•

Jeśli chcesz, podnieś palmtop Eleanor Way.

•

Porozmawiaj z nią. W odpowiedzi na prośbę Eleanor, użyj na niej flary.

Parowniki
•

Po wywołaniu pożaru John schroni się (automatycznie) w laboratorium z parownikami.

•

Wyjdź stąd – prawy dolny róg ekranu.

Przed windą
•

Pnączy blokujących windę już nie ma – wsiądź do windy.

12. Projekt „Zarodek”
•

John zjeżdża wreszcie na poziom piąty, gdzie realizowano projekt „Zarodek”. Rebeka jest po drugiej stronie tej strefy.

Przed windą
•

Z leżącej na podłodze skrzynki z narzędziami (prawa krawędź ekranu) zabierz
broń na rozgrzane pociski.

•

Użyj bramy w lewym dolnym rogu ekranu.
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Kładki przed foliowymi tunelami
•

Tuż po wczytaniu się planszy, kliknij wnętrze foliowego tunelu pod górną krawędzią ekranu. (Na potrzeby tego poradnika wybrano górny tunel, choć John mógłby skryć się przed strażnikiem również w tunelu przy prawej krawędzi ekranu.
Jednak nie daje on możliwości pozbycia się strażnika i taki wybór dodatkowo narażałby bohatera).

•

Gdy jesteś już w tunelu pod górną krawędzią ekranu, wejdź w głąb laboratorium
rozrodczego.

Laboratorium rozrodcze
•

Jeśli chcesz, obejrzyj terminal komputerowy koło inkubatora po prawej – znajdziesz w nim informacje o projekcie „Zarodek”.

•

Z blatu obok inkubatora (po prawej) weź przenośny defibrylator.

•

Kliknij ciężarną kobietę z widocznym opatrunkiem – John weźmie bandaż.
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•

Opuść pomieszczenie (prawy dolny róg ekranu).

Kładki przed foliowymi tunelami
•

Na zlewie przy wejściu do laboratorium rozrodczego użyj bandaża. Kliknij zlew –
wkrótce z zatkanego zbiornika wypłynie woda.

•

Poczekaj, aż automatyczny strażnik zatrzyma się w kałuży wody obok skrzyni.
Wówczas użyj na rozlanej wodzie defibrylatora.

•

Po unieszkodliwieniu automatycznego strażnika kliknij go – John wyrwie z niego
kawałek pogiętego metalu.

•

Wejdź do laboratorium mutagenów (foliowy tunel przy prawej krawędzi ekranu).

Laboratorium mutagenów
•

•

Jeśli chcesz, przejrzyj zgromadzone tu dokumenty:
•

palmtop Clifforda Backmana,

•

palmtop Marvina De'Santosa,

•

trzy terminale przy łóżkach martwych mutantów.

Zabierz kanister z ciekłym azotem (stoi w najniżej położonym rogu
laboratorium).
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•

Opuść pomieszczenie (lewy górny róg ekranu).

Kładki przed foliowymi tunelami
•

Użyj platformy na kładce, którą aktualnie porusza się John.
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•

Gdy znajdziesz się na kładce powyżej, na śluzie powietrznej (drzwi z czerwonym
symbolem) użyj kanistra z ciekłym azotem, a potem broni na rozgrzane pociski
zabranej ze skrzynki przy windzie.

•

Wejdź do właśnie otwartego pomieszczenia.

Sala mutantów
•

Jeśli chcesz, obejrzyj palmtop Charlotte Williams na jednym ze stołów pośrodku
pomieszczenia. Możesz też kliknąć terminal w pobliżu palmtopa i zapoznać się z
raportami z narodzin (wpis zatytułowany „Nay” dotyczy Ellen).

•

Z łóżka jednego z mutantów (lewa krawędź ekranu) weź klej do kości.

•

Opuść pomieszczenie (prawy dolny róg ekranu).

Kładki przed foliowymi tunelami
•

Użyj platformy, żeby zjechać niżej.

•

Wejdź do laboratorium mutagenów.

Laboratorium mutagenów
•

Na akumulatorze (okrągła klapa z niebieskim znakiem w podłodze) użyj kleju do
kości – bohater wykona odcisk zamka do obudowy akumulatora.

•

W inwentarzu połącz odcisk zamka z pogiętym metalem wyrwanym z automatycznego strażnika. W ten sposób powstanie klucz do obudowy akumulatora.
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•

Użyj tego klucza na akumulatorze w podłodze. Kliknij otwartą obudowę akumulatora – John wymontuje akumulator.

•

Opuść pomieszczenie (lewy górny róg ekranu). Idź do laboratorium rozrodczego.

Laboratorium rozrodcze
•

Na akumulatorze w podłodze pośrodku pomieszczenia użyj klucza do obudowy
akumulatora.

•

Z otwartej obudowy weź akumulator.

•

Opuść pomieszczenie (prawy dolny róg ekranu).

Kładki przed foliowymi tunelami
•

Użyj przejścia w prawym górnym rogu ekranu – trafisz w pobliże windy.

Przed windą
•

Użyj klucza do obudowy akumulatora na zamkniętej obudowie akumulatora (to
jedna z trzech widocznych po lewej).

•

Z otwartej obudowy zabierz akumulator.

•

Opuść pomieszczenie bramą na dole po lewej.

Kładki przed foliowymi tunelami
•

Użyj platformy, by wjechać na kładkę położoną wyżej. Wejdź do sali mutantów.

Sala mutantów
•

Użyj przejścia w lewym dolnym rogu ekranu – znajdziesz się w pomieszczeniu z
nośnikami danych i lewitującym stworzeniem.

Sala przetwarzania danych
•

Jeśli chcesz, podnieś palmtopy ochroniarza Lincolna i doktora Malana.

•

W otwarte obudowy akumulatorów (pod łóżkiem mutanta) wstaw trzy
akumulatory z inwentarza – to naładuje laser chirurgiczny w nogach łóżka.

•

Chwyć laser chirurgiczny – to skróci cierpienia istoty na łóżku.
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•

Kliknij laser chirurgiczny jeszcze kilka razy, póki komputery nie zostaną zniszczone, a szklana ściana pomieszczenia rozbita.

•

Wyjdź przez otwór w szklanej ścianie (prawy dolny róg ekranu).

Skaner rentgenowski
•

Użyj przejścia w prawym dolnym rogu ekranu.

Skrzyżowanie
•

Podejdź do drzwi komory gazowej (u góry po prawej) Zajrzyj przez szybkę.

•

Użyj przejścia w lewym dolnym rogu ekranu.

Klatki z martwymi hybrydami
•

Obejrzyj martwą hybrydę w klatce (lewy górny róg ekranu).
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•

Opuść pomieszczenie.

Skrzyżowanie
•

Jeśli John zajrzał do komory gazowej i do klatki z hybrydą, wkrótce pojawi się
Malan.

Klatka Rebeki
•

Spróbuj przywołać Rebekę, trzykrotnie stukając w szybę.

•

Jeszcze trzykrotnie uderz w zakrwawioną szybę. Po jej rozbiciu weź pluszowego
misia.

•

Z blatu (lewy dolny róg ekranu) weź identyfikator osobisty Johna. Potem umieść
w tym miejscu pluszowego misia. Wkrótce też okaże się, że DNA Ellen zlokalizowano w stacji recyklingu.

•

Użyj korytka do recyklingu obok skanera DNA – John opuści to pomieszczenie
zsypem na odpady.

50

13. Strefa techniczna
Kolektor ścieków
•

Na kładce po lewej poszukaj tunelu. Gdy przy kursorze pojawi się czerwony wykrzyknik, kliknij to miejsce – John skoczy w dół.

•

Zgłosi się też Te'ah z wiadomością, że znalazła Ellen w strefie wojskowej i idzie
po nią. Teraz więc chodzi o to, by John się stąd wydostał.

•

Obok zwłok w żółtym kombinezonie ochronnym leży palmtop Dwayne'a Jonesa.
Jeśli chcesz, zapoznaj się z jego notatkami.

•

Kliknij martwe ciało w kombinezonie ochronnym – na ziemię wypadnie rękawica. Zabierz ją.
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•

Rękawiczki użyj na kwasie spływającym z rury po prawej.

•

Pełnej kwasu rękawiczki użyj na metalowym okratowaniu (któryś z zakratowanych otworów nad podłogą galeryjki).

•

Do inwentarza wróci stopiona rękawiczka, a John otworzy sobie przejście. Wejdź
w otwór.

Pionowy tunel
•

Idź w górę – przejście pod górną krawędzią ekranu.

Platforma przed stróżówką
•

Z kąta obok kół zębatych zabierz sztuczne ramię.

•

W inwentarzu połącz protezę ze stopioną rękawiczką. (Brak tej izolacji doprowadzi w następnym kroku do śmierci bohatera).

•

Protezy owiniętej gumą użyj na iskrzącej skrzynce rozdzielczej (lewy dolny róg
ekranu) – to odblokuje drzwi, choć nie będą one w pełni sprawne.
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•

Skieruj się ku środkowej części platformy – sprowokujesz hybrydę zaczajoną
gdzieś wyżej.

•

Gdy hybryda spadnie, kliknij ją raz i jeszcze raz – Johan weźmie jelita hybrydy.

•

Jelit hybrydy użyj na kołach zębatych koło drzwi – to je zablokuje w odpowiednim położeniu.

•

Wejdź do następnego pomieszczenia.

Stróżówka
•

Jeśli chcesz, obejrzyj palmtop Jareda Winslowa.

•

Kliknij zielony terminal po lewej. Na zbliżeniu wybierz klawisz „Sterowanie kapsułą na obszarze technicznym”, a następnie „Kapsuła z obszaru technicznego
otwarta”.

•

Wsiądź do kapsuły technicznej. Na panelu wciśnij guzik przy napisie
„Wysypisko”.

Wysypisko
•

Wejdź w głąb wysypiska – przejście w lewym górnym rogu ekranu.

•

Na drugiej planszy z nieczynnej ładowarki zabierz krajalnicę plazmową.

•

Okaże się, że za krajalnicą jest jeszcze skrzynka rozdzielcza ładowarki – kliknij
ją. Na zbliżeniu weź z niej akumulator.

•

Wróć na planszę z kapsułą (przejście u dołu po prawej).

•

Wsiądź do kapsuły technicznej. Na panelu wciśnij guzik przy napisie „Stróżówka”.
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Stróżówka
•

Krajalnicy plazmowej użyj na lodówce – John znajdzie Scotty'ego.

•

Jeśli chcesz, obejrzyj palmtop Scotta Tanaki.

•

Kliknij zmarznięte ciało – bohater wyjmie z niego gałkę oczną.

•

Wsiądź do kapsuły technicznej. Na panelu wciśnij guzik przy napisie „Nowe centrum dla gości”.

Nowe centrum dla gości
•

Na platformie znajdziesz wyłączoną ładowarkę z odłączonym panelem.

•

Na odłączonym panelu użyj gałki ocznej, a potem akumulatora (zrób to bezpośrednio na planszy, bez wyświetlania zbliżenia).

•

Gdy silnik zaskoczy, kliknij włączoną ładowarkę – John przebije się przez strop.

•

Jeśli chcesz. w strefie dla gości klikaj panele informacyjne, na które trafisz po
drodze. Idź cały czas w lewo – dojdziesz do strefy lądowania.
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14. Hangary
Hangar z szalupami ratunkowymi
•

Użyj przejścia w lewym górnym rogu ekranu.

•

Po drugiej stronie hangaru wejdź w drzwi do śluzy powietrznej.

Śluza powietrzna
•

Przejście w prawym dolnym rogu ekranu.

Główny hangar
•

Gdy Maracheck i Malan skończą rozmawiać, użyj krajalnicy plazmowej na częściach maszyny widocznych przy wejściu do hangaru. (Nie zwlekaj z tą akcją i nie
próbuj atakować Malana, bo bohater zginie).

•

Kliknij nośnik danych Quantum na ziemi pośrodku hangaru – odzyskasz dostęp
do inwentarza.

•

Użyj identyfikatora osobistego Johna na Te'ah.

•

Kliknij kapsułę z Ellen Maracheck.
KONIEC
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ZAPISY GRY
•

Jeśli szukasz materiałów do gry, zajrzyj do działu Stasis na naszym forum. PrzygodoMania zaprasza!

56

