1

Poradnik do gry.

TONY TOUGH 2
Autor

Tynieczka
Data publikacji
Styczeń 2012

PrzygodoMania.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
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Spis treści
7 września - 8:25
7 września - 13:24
7 września - 15:45
7 września - 19:00
7 września – 20:24

Witam Wszystkich, którzy mają ochotę zmierzyć się z 13 letnim urwisem Tonym, któremu
musimy pomóc w spełnieniu jego marzeń, by zostać detektywem .
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Po krótkim filmiku i wysłuchaniu rozmów domowników Tony wybiera się do szkoły.

7 września - 8:25
Tutaj zaczynamy grę. Po przybyciu do szkoły, usprawiedliwiamy się przed nauczycielem.
Wszystko jedno, którą wybierzemy odpowiedź i tak usiądziemy w ławce.
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Robimy eksperyment zadany przez profesora. Otwieramy śniadaniówkę, wybieramy z niej
Lemoniadę i dolewamy ją do naczynia, które stoi na ławce przed nami. Spowodowaliśmy
wybuch. Niestety, dostajemy karę i musimy zostać po lekcjach w szkole.
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Rozglądamy się po klasie. Profesor zostawia nas samych, więc możemy pobuszować.
Podchodzimy do Szafy stojącej na końcu klasy. Otwieramy szufladę i zabieramy z niej
Pinezki, Klej w proszku i Linę. Przyglądamy się Pudełku obok umywalki i
dwukrotnym kliknięciem odsuwamy je, znajdując pod nim Ropuchę o imieniu Harold.
Zabieramy żabkę do naszej torby. Przesuwamy się w prawo od Umywalki i używając
na niej Słoika z Klejem, nabieramy wodę. Wracamy na przód klasy i podchodzimy do
Krzesła za biurkiem nauczycielskim. Wybieramy z ekwipunku Pinezki i rozsypujemy
je na krześle. Bierzemy jeszcze rozrobiony z wodą Klej i polewamy pinezki.
Spacerujemy dalej po klasie i po chwili nauczyciel wraca. Siada na krześle, ale nic się
nie dzieje. Musimy coś wymyślić! Wyciągamy, więc naszego Harolda (żabka) i
używamy go na Głowie Tonne’go, (która pojawi się w inwentarzu).

7 września - 13:24

Po zjedzeniu żabki wylądowaliśmy w szpitalu. Rozmawiamy z przybyłą do nas siostrą
Lorraine. Gdy pielęgniarka już nas opuści, przebieramy się w ciuchy „wyjściowe” i
kombinujemy ucieczkę. Podchodzimy do okna. Niestety zabite gwoździami. Próbujemy
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odsunąć stojący tam Wózek inwalidzki, ale ten również ani drgnie. Podchodzimy, więc do
Umywalki i zabieramy z niej Mydło, ale to wyślizguje się nam z ręki i ląduje na Szafie.

Jesteśmy trochę za niscy by móc je dosięgnąć. Zabieramy w takim razie Ciśnieniomierz ze
Stolika, przy zabandażowanym pacjencie. Podkładamy Ciśnieniomierz pod prawą nogę przy
szafie i po napompowaniu powietrza klikamy na Szafie, by móc ją swobodnie przechylić.
Hurra Mydło nasze!
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Mając Mydło, używamy go na Wózku. Przesuwamy wózek pod drzwi. Łapiemy za róg
Prześcieradła, które złożone w kostkę leży na naszym łóżku. Zaczepiamy je o wiszący nad
nami Żyrandol. Zwisający koniec prześcieradła przyczepiamy do Wózka. Podchodzimy do
stolika, skąd braliśmy ciśnieniomierz i naciskamy Dzwonek. I wiadomo, co nastąpi hi hi …
Okno stoi otworem …..
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No to jesteśmy na ulicy. Rozmawiamy z listonoszem, ale nie mogąc mu pomóc, udajemy się
w górę ulicy do domu, w którym mieszka nasz kolega z ławki szkolnej. Nie zastawszy
nikogo, kierujemy się w kierunku drzewa na podwórku(w prawo). W Domku na drzewie
zastajemy przyjaciela. Rozmawiamy z Seymourem zadając mu wszystkie pytania, oprócz
pytania o jego Ciotkę Lorraine.
Jeżeli jednak zadamy to pytanie, to zostaniemy przeniesieni na nieczynną stację benzynową.
Będąc tam musimy się wrócić drogą w górę ekranu, a dotarłszy do stojącej tablicy z napisem
WASHINGTON, zabrać Kredę.
Dostajemy od kumpla książkę - Poradnik Detektywa. Czytamy ją i dowiemy się, co jest
potrzebne prawdziwemu Detektywowi. Po pytaniu o Skarbonkę, klikamy na Skrzynkę obok
nas. Przesuwamy ją i znajdujemy Świnkę. Kontynuujemy rozmowę o peruce, dowiemy się, że
możemy kupić ją w Drogerii jego mamy. Żegnamy się z przyjacielem i idziemy do
następnego domu. Jest to nasz dom rodzinny. Witamy się z domownikami i wychodzimy na
podwórko.
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Rozglądamy się i przechodzimy na drugą stronę ulicy. Idziemy na prawą stronę domu i zza
budynku zabieramy wiszącą na suszarce Chustkę. Aby to jednak uczynić, musimy wrócić na
swoje podwórko i odpiąć od psa Smycz, po czym wracamy do suszarki i Używając na
Chustce Smyczy zabieramy ją.
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Teraz idziemy do stojącego nieco dalej w górę ulicy Żółtego domu. Wchodzimy do środka.
Rozmawiamy z przedsiębiorcą pogrzebowym. Zabieramy podarowaną nam Ulotkę i pustą
Butelkę po Tequili. Wychodzimy z budynku i podchodzimy do płotu cmentarza, po
przeciwnej stronie ulicy. Czytamy, co jest napisane na Tablicy przy płocie i zabieramy
przyczepioną do niej Łopatę. Wracamy do siebie i okazuję się, że uciekł Pentagruel.
Rozglądamy się po podwórku i dostrzegamy skrzynkę z narzędziami, w której brakuje Klucza
Francuskiego. Nieopodal zauważamy mały pagórek. Wybieramy z inwentarza Łopatę i
używamy ją na kopczyku. Bingo – mamy Klucz Francuski. Poszukajmy pieska. Idziemy w
stronę szpitala. Zamiast pieska spotykam siedzącego nadal listonosza. Rozmawiamy z nim i w
końcu dogadujemy się, że naprawimy mu rower za 80 centów.
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Używamy Klucza Francuskiego najpierw na Wózku, a potem na Rowerze. Następnie
zabieramy odkręcone koło od Wózka i zakładamy na Rower. Prawda, że proste? Dostajemy
kasę i przechodzimy w ulicę w lewo. Maszerujemy prawie do jej końca. Spotykamy bawiące
się Dzieciaki. Rozmawiamy z nimi i po chwili dobijamy kolejnego targu. Dostaniemy 40
centów za rozwiązanie zagadki.
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Zasady tej zagadki są proste. W dwu ruchach z 5 kwadratów musimy zrobić 4 kwadraty.
Naciskamy LPM i przenosimy z górnego prawego kwadratu poziomy gwóźdź w prawo,
tworząc nowy kwadrat. Drugi gwóźdź (też poziomy) zabieramy ze środkowego dolnego
kwadratu. Klikamy 2x PPM i zamykamy nowo powstały kwadrat. Eureka – dostajemy kasę i
zmykamy. Idziemy do przodu. Wchodzimy do budynku naprzeciwko placu.

13

Jesteśmy w Drogerii Alexis. Rozmawiamy z kobietą i dowiadujemy się, że peruka, której
potrzebujemy kosztuje 5 dolców. Nie mamy tyle, a kobieta nie chce się zlitować nad nami,
więc opuszczamy sklep i udajemy się Kościoła. Najpierw czytamy to, co jest na Tablicy
ogłoszeń parafialnych i zabieramy jeden z magnesów. Jest to literka F. Wchodzimy po
schodach do drzwi i otwieramy je, ale witający nas ksiądz (delikatnie mówiąc), pozbywa się
nas. Idziemy w takim razie do naszego kolegi do domku na drzewie. Możemy pójść wszystko
jedno, którą drogą. Możemy dojść tak jak przyszliśmy, bądź w górę za cmentarzem.
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Wchodzimy do domku i po psikusie, jaki kolega nam zrobił, prosimy go o pozwolenie
wejścia do jego mieszkania. Zgodnie z umową przechodzimy przez salon i wchodzimy tylko
do łazienki. Rozejrzawszy się, znajdujemy Sztuczne Rzęsy, leżące na spłuczce wody do
toalety. Zabieramy je oczywiście. Wracamy do przyjaciela, prosząc go o pomoc w zakupie
Peruki. Jak przystało na prawdziwego przyjaciela, daje nam swoje oszczędności. Tym razem
pytamy kumpla o jego ciotkę Lorraine. Zostajemy przeniesieni na stację benzynową. Nic tu
ciekawego nie ma, więc idziemy w prawo i w górę drogi. Dochodzimy do Tablicy z napisem
„WASHINGTON". Zabieramy leżącą Kredę i lecimy dalej. Za skrzyżowaniem spotykamy
szeryfa, możemy z nim pogadać. Idziemy dalej i ponownie jesteśmy przy kościele.
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Zastajemy pod drzwiami naszego nauczyciela. Po rozmowie z nim wpadamy na pewien plan.
Przechodzimy w prawo i z inwentarza wybieramy Chustkę i po wybraniu ikonki Tony’ego
klikamy na nią. Gra sama nas przebiera za staruszka. Rozmawiamy chwilę z profesorem i
wchodzimy do środka. Podchodzimy do stojącej pośrodku Tacy - z ciężkim sercem zabieramy
Datki i wychodzimy. Mając kasę udajemy się do drogerii. Alexis nadal nie chce nam sprzedać
peruki, bo mamy nadal za mało pieniędzy, ale tak długo ją molestujemy, aż opuści nam z
ceny i sprzeda Perukę.
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Zakładamy ją na głowę i opuszczamy sklep, napotykając się znów na „psora". Ten myli nas z
dziewczyną.

7 września - 15:45

Przenosimy się na podwórko Seymoura, gdzie po niezbyt udanym spotkaniu z przyjaciółmi
udajemy się do szpitala. Rozmawiamy z pielęgniarką i prosimy ją o kilka Miętówek leżących
na blacie biurka. Zabrawszy kilka śmigamy do domu. Od mamy dowiadujemy się o porwaniu
Cornelli i dostaniemy fragment Bransoletki, którą mama wyrwała porywaczowi. Po przybyciu
do domu ojca i szeryfa, rodzice postanawiają wyjechać, a Tonego zostawić pod opieką
szeryfa. Zostaliśmy sami - to do dzieła detektywie.
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Oglądamy miejsce przestępstwa, zaczynając od połyskującej Studzienki ściekowej przy ulicy.
Z inwentarza wybieramy Smycz i łączymy z Magnetyczną literką F. Taką magnetyczną
smyczą wyciągamy z kanału drugą część Bransoletki szpitalnej. Łączymy obie części
identyfikatora i dowiadujemy się, że należał on do pacjenta, z którym leżeliśmy dziś w
szpitalu. Wchodzimy do domu i maszerujemy na górę do sypialni Tone’go (z holu w lewo).
W sypialni podchodzimy do stolika po lewej stronie łóżka, tuż przy oknie i zabieramy stojącą
na nim Świeczkę.
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Schodzimy na dół i wchodzimy do kuchni (ze schodów prosto do końca). Podchodzimy do
Zlewozmywaka i napełniamy Butelkę po Tequili wodą z kranu. Otwieramy piekarnik i
wyciągamy obie blaszki. Na jednej z nich stawiamy Świeczkę i wstawiamy blaszkę do pieca.
Wyjmujemy rozgrzany Wosk i Szybko odciskamy w nim Miętówki. Jeśli nie uda się nam za
pierwszym razem tego zrobić i Wosk nam zastygł (zmieni kolor z białego na nieco szary), to
powtórnie wkładamy blaszkę do pieca. Otrzymaliśmy szablon do robienia Miętówek. Do
drugiej blaszki wkładamy Kredę i również wsuwamy do piekarnika. Po wyjęciu brytfanki,
szybciutko zalewamy kredę Wodą z Butelki i równie Szybko uzyskaną Masę przelewamy na
pierwszą Blaszkę. Gdyby nam Masa Kredowa zastygła, to musimy wszystkie czynności
powtórzyć od początku (żeby nabrać wodę do butelki musimy najpierw zamknąć piekarnik).
No to mamy Kredowe Cukierki. Zamykamy piekarnik i opuszczamy dom, udając się do
szpitala. Po drodze możemy pogadać z Seymourem.
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Wchodzimy do szpitala, rozmawiamy z pielęgniarką i zagadujemy ją o właściciela
identyfikatora, który mamy. Niestety, nie może nam nic powiedzieć. Musimy sami sobie
jakoś poradzić. Wyczekujemy momentu, kiedy Lorreine zaczyna pisać w zeszycie i wtedy
musimy szybko podłożyć nasze Kredowe Cukierki do miętówek kobiety. Najlepiej jest je
mieć wyjęte wcześniej z ekwipunku. Po zjedzeniu naszego cukierka, kobieta nas opuści, my
zaś w tym czasie przeszukamy karty pacjentów w szufladzie za biurkiem.

7 września 19:00
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Wychodząc ze szpitala widzimy szybko jadący samochód księdza. Pójdźmy sprawdzić,
dlaczego księżulo tak się spieszył. Wiemy, że mieszka naprzeciwko nas. Wchodzimy na jego
podwórko i idziemy do garażu. Włazimy po samochodzie i przechodzimy na teren kościelny.
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Idziemy w kierunku kościoła, gdzie zauważamy uszkodzony fragment ściany. Zbliżamy się i
zabieramy jedną z Cegieł. Wracamy tą samą drogą, co przyszliśmy. Idziemy teraz ulicą
Truman w kierunku wieży. Możemy pogadać z listonoszem. Maszerujemy dalej do końca
drogi i skręcamy w lewo, gdzie następnie dochodzimy do ulicy Harlem i skręcamy w prawo,
w kierunku stacji benzynowej.

Zauważamy samochód Cornelli z wyciekającym paliwem i leżącym na pace otwartym
kufrem. Po obejrzeniu auta wróćmy do miasta. Na skrzyżowaniu skręcamy w ulicę przy
nieczynnym barze. Idźmy dalej, a zauważymy obklejony taśmami policyjnymi sklep. Nie
mogąc się do niego dostać drzwiami, wejdźmy oknem. Wyjmujemy z torby Cegłę i celujemy
nią w szybę …… Niestety zostaliśmy nakryci przez szeryfa.
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Lądujemy w pace. Tutaj spotykamy przyjaciela, od którego dowiadujemy się ciekawych
rzeczy o miejscowych rytuałach. Zważywszy, że na dzisiejszy dzień przypada kolejny rytuał,
a nasza Cornellia została porwana, musimy za wszelką ceną jej pomóc. Odwracamy się i
zabieramy stojącą Miotłę (za kratą po lewej stronie celi), którą to miotłą zrzucamy i
zabieramy poduszkę z sąsiedniej celi. Układamy poduszkę na pryczy. Zagadujemy szeryfa na
różne tematy, a najczęściej prosimy o pozwolenie wyjścia do kibelka. W zamian jednak
dostajemy Nocnik. Podnosimy go i układamy też na pryczy.
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Mamy teraz leżącą kobietę w naszej celi. Wołamy szeryfa, po czym, jak wejdzie do środka
zamykamy go i dajemy drapaka. Zabieramy tylko z biurka naszą torbę i tlący się papieros.
Wychodzimy z budynku i czym prędzej udajmy się do ruin kościoła.

7 września – 20:24

Zastajemy tam lamentującego listonosza i Lorreaine. Kiedy uda nam się zabrać głos, pytamy
pocztyliona o naszego psa. Facet prowadzi nas do psa, ale niestety Pantagruel nie żyje. Po
chwili rozpaczy idziemy do ciężarówki Corelli. Bierzemy Butelkę z inwentarza i nabieramy
paliwo z wycieku przy aucie. Musimy ratować naszą gosposię. Udajemy się więc na
najwyższy szczyt w mieście, czyli na górę El Huerfanito, która po zawaleniu się kościoła, jest
teraz najwyższym szczytem w okolicy. Żeby szybko się tam dostać potrzebujemy chociażby
roweru. Pytamy listonosza czy mógłby pożyczyć swój. Ten zgadza się, ale za nasze ostatnie
30 centów.
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Nie mamy wyjścia i dajemy mu, ale w tym momencie kasa wyślizguje się nam z ręki i klapa.
Musimy ją teraz poszukać. Schodzimy po schodach w dół i skręcamy w stronę cmentarza.
Kawałek przed wiszącą na płocie tablicą znajdujemy Pierwszą Monetę .
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Druga poturlała się niestety w dół na pole, żeby ją znaleźć musimy zrobić mały pożar.
Bierzemy Butelkę z benzyną i wylewamy na polu. Wybieramy teraz zapalony papieros i
rzucamy na rozlaną benzynę. Po sfajczeniu się chwastów, wchodzimy na pole i w dole kranu
znajdujemy Drugą Monetę. Po trzecią musimy udać się do kopiącego grabarza, gdyż spadła
mu prosto pod nogi. Zagadujemy Chucho o naszą monetę, ale ten udaje, że nic nie wie.
Znowu musimy użyć sprytu. Pytamy faceta czy pochowa nam Pentagruela. Zgadza się, ale
kasy i tak nie mamy.

Idziemy, więc do wieży, wybieramy mydło i używamy na schodach. Grabarz jednak nas
nakrywa - w takim razie czy prędzej biegnijmy do naszego domu. Wejdźmy najpierw do
kuchni i napełnijmy Butelkę wodą. Potem dzwonimy ze stojącego w holu telefonu do Chucho
Juareza. Ten wchodzi do wieży, by odebrać telefon, a my w te pędy biegiem posmarować
Schody Mydłem. Musimy to zrobić naprawdę szybko. Jeśli wcześniej Chucho wyjdzie z
wieży, niż my posmarujemy schody, to cały nasz wysiłek będzie zmarnowany i będziemy
musieli wszystkie czynności powtarzać - aż do skutku. Czyli, po odłożeniu słuchawki musimy
cały czas biec. Gdy uda nam się tego dokonać, to przy efektownym wyjściu Juareza,
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odzyskany Trzecią Monetę. Mamy wszystkie monety, więc maszerujemy, czym prędzej
wręczyć je listonoszowi i wypożyczyć jego Rower.

Przenosimy się w docelowe miejsce. Niestety kolejna przeszkoda. Zamknięte wejście na
potężny łańcuch. Nie dajemy jednak z wygraną i znajdujemy wyjście z sytuacji. Na początek
podnosimy leżąca Cytrynę. Przyglądamy się Tablicy informacyjnej. Bierzemy Butelkę z
wodą i polewamy nią ziemię wokół tablicy. Wybieramy teraz Łopatę i okopujemy to miejsce.
Super! Przesuwamy Drążek i jesteśmy po drugiej stronie ogrodzenia, (jeżeli przybyłeś w to
miejsce bez wody w butelce, to wsiadaj na rower i jazda prędko do swojego domu, do kuchni
po wodę).
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Na szczycie góry znajdujemy zakneblowaną Cornelię i jej porywacza. Przed nami leży
metalowa Rura. Z ekwipunku bierzemy Cytrynę, którą Używamy na Rurze. Następnie
bierzemy Środek na Nadkwaśność i też napychamy go do Rury. Wystrzał i po zabawie.
Cornelia uwolniona.
Na tym zakończyliśmy nasz udział w grze.
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Koniec
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