
THE WARD: POSŁANIEC Z PRZYSZŁOŚCI 
PORADNIK DO GRY

UWAGA
Bohater bez przerwy jest narażony na utratę życia, więc częste za-
pisy stanu gry są bardzo wskazane.

Z poziomu gry dostęp do sejwów daje:
• wciśnięcie kalwisza ESC i wybranie w menu klawisza "Pliki"
• lub kliknięcie PPM prawego, górnego rogu ekranu.

Na zapisy gry jest 9999 slotów:

• Pierwszy slot (pole 0) jest przeznaczony na zapis automatycz-
ny,  który  powstaje  za  każdym  razem,  gdy  wciśniesz  klawisz 
ESC.

• Cztery następne sloty (pole 1-4) to tak zwany szybki zapis. 
Dostęp  do  niego  daje  kliknięcie  LPM  prawego,  górnego  rogu 
ekranu. Te pliki są nadpisywane.

• Pozostałe sloty (pola 5-9999) możesz dowolnie opisać i zacho-
wać.  



OPIS PRZEJŚCIA
Na Ziemi jest rok 1978. Wcielasz się w postać Davida Walkera – 
jednego z trzech uczestników wyprawy badawczej na Księżyc. Podczas 
pobierania próbek kosmonautów atakuje niezidentyfikowany obiekt, w 
wyniku czego towarzysze Walkera giną, a on sam odzyskuje świado-
mość w tajemniczej bazie w odległej przyszłości.

BAZA KSIĘŻYCOWA
W odległej przyszłości dominuje rasa Twórców – zaawansowana tech-
nologicznie cywilizacja ludzi. Szukają oni sposobu na powstrzyma-
nie  procesu  kurczenia  się  wszechświata.  W  tym  celu  zamierzają 
przekazać w przeszłość posiadane przez siebie technologie i przy-
spieszyć rozwój ludzkości tak, by ta zdążyła powstrzymać katastro-
fę. Jednak owe wynalazki muszą być odnalezione przez człowieka o 
odpowiednio  rozwiniętym  kodzie  DNA.  Twórcy  budują  więc  pod  po-
wierzchnią Księżyca bazę i umieszczają w niej energię, która taką 
istotę rozpozna i poprowadzi do przedmiotu ukrytego w innym syste-
mie gwiezdnym. Od tego momentu mija nieskończenie wiele czasu. Cy-
wilizacja Twórców upada, a spuściznę po niej przejmują inne ko-
smiczne rasy. Jednak nie wszystko jest dla nich dostępne.

Gdy Walker trafia do bazy, ta jest polem walki. Inna kosmiczna 
rasa – Reptoidzi – dawno temu przejęła obiekt. Reptoidzi zamierza-
ją  schwytać  Strażnika  i  podmienić  go  na  przedstawiciela  swojej 
rasy, by zdobyć tę część technologii Twórców, której dotąd nie po-
trafili odnaleźć. Wiedzą o tym Szarzy (trzecia rasa pojawiająca 
się w grze) i usiłują udaremnić starania Reptoidów. 

Część 1. Kostnica



Jeśli chcesz (nie musisz), kliknij ekran na ścianie – wyświetlisz 
mapę pomieszczeń w bazie. Kostnica jest w lewym górnym rogu mapy.

Obejrzyj  skrzynię  pośrodku  ekranu.  W  zbliżeniu  weź  śrubokręt. 
Obejrzyj ciało obcego. W zbliżeniu na kieszeni (na piersiach obce-
go) użyj śrubokrętu. Schowaj śrubokręt (PPM). Weź kartę medyczną.
Wyjdź z kostnicy na korytarz (czerwona strzałka na drzwiach). Na 
korytarzu obejrzyj trupa obcego (tuż przy drzwiach). W zbliżeniu 
weź kartę bezpieczeństwa.
Gdy Walker automatycznie wróci z kartą do kostnicy, użyj jej na 
czerwonych kontrolkach (po lewej stronie ekranu na ścianie). W tym 
momencie możesz swobodnie opuścić pomieszczenie.
Jeśli nie zdążysz wziąć karty za pierwszym razem, próbuj do skut-
ku.



Część 2. Korytarz przed kostnicą

Wejdź w głąb korytarza przed kostnicą. Na podłodze obok trupa ob-
cego leży  pistolet. Możesz go podnieść lub nie. I tak trafi do 
ekwipunku Walkera. Obejrzyj ciało obcego (w głębi ekranu). W zbli-
żeniu weź  niebieski pierścień. Drugi z obcych ma na palcu siny 
pierścień, ale na razie go nie zdejmiesz. Na drzwiach z boku kory-
tarza użyj którejś z posiadanych kart – wejdziesz do sali opera-
cyjnej.
Część 3. Sala operacyjna

Z sali operacyjnej zabierz ostrze:
• Na sensorze (na ścianie obok drzwi wejściowych) użyj karty 

medycznej z kostnicy (1) – uaktywnisz ekran we wnęce i w tym 
miejscu pojawią się kontrolki. 



• Kliknij kontrolki (2) – wyświetlisz zbliżenie ekranu dotyko-
wego.

• Na ekranie dotykowym wciśnij ikony (licząc od lewej): pierw-
szą, trzecią i szóstą (czynność 3, 4, 5).

• Z urządzenia nad łóżkiem weź ostrze (6). 
W sali operacyjnej użyj którejś z kart na drzwiach przy lewej kra-
wędzi ekranu – znajdziesz się w korytarzu przed kostnicą. Tu obej-
rzyj trupa obcego (tego bliżej drzwi kostnicy). W okienku zbliże-
nia użyj ostrza na pierścieniu. Weź siny pierścień. Wróć do sali 
operacyjnej.
W sali operacyjnej użyj którejś z kart na drzwiach we wnęce po-
środku ekranu – wejdziesz do laboratorium.
Część 4. Laboratorium medyczne
W laboratorium obejrzyj mikroskop (tuż przy drzwiach, przy których 
zatrzyma się Walker). Gdy wyświetli się okienko zbliżenia:

1. Krótkimi klawiszami pod bańką mikroskopu przesuń oba zielone 
okręgi na godzinę czwartą. (Jeśli okręgi nie były przesuwane, 
kliknij górny prawy przycisk 2x, a dolny prawy 3x.)

2. Gdy okręgi nałożą się na siebie, użyj długiego przycisku po-
środku klawiatury pod bańką – uwolnisz próbkę.

3. Weź próbkę krwi #4 – zniknie bańka.
4. Kliknij lekki obiekt – weźmiesz podświetloną lupę.



Uszkodzenie mikroskopu spowoduje krótkie spięcie i odblokuje w la-
boratorium zamknięte dotąd drzwi. Wyjdź drzwiami pośrodku ekranu – 
znajdziesz się na korytarzu pod ostrzałem. Tu bohater może zginąć.
Część 5. Korytarz pod ostrzałem
W korytarzu, w którym toczy się walka, wykorzystaj moment, gdy 
ostrzał zostaje przerwany i przejdź na drugą stronę (ku lewej kra-
wędzi ekranu). 
Po drugiej stronie korytarza poczekaj na przerwanie ostrzału i weź 
zielony pierścień (na ziemi obok ciała obcego).
Jeśli to się nie uda za pierwszym razem, na planszy z menu gry 
wciśnij przycisk „Kontynuuj” i spróbuj jeszcze raz.
Kliknij panel we wnęce z zamkniętymi drzwiami – wyświetlisz jego 
zbliżenie. Otwórz panel:

1. Użyj na panelu podświetlanej lupy – widoczna stanie się po-
krywka u góry panelu.

2. Na pokrywce kilkakrotnie kliknij śrubokrętem – zdejmiesz po-
krywkę i odsłonisz kabelki.

3. Przesuń niebieski przełącznik na jednym z kabelków.



Żeby otworzyć zamek w korytarzu, na sensorach panelu trzeba użyć 
określonej sekwencji różnokolorowych pierścieni (kolory w sekwen-
cji się nie powtarzają).
Łamigłówka  jest  losowa,  a  czas  przeznaczony  na  załadowanie 
kombinacji – ograniczony. Właściwe kombinacje należałoby zapamię-
tać, co ze względu na czas nie jest proste.
Jeśli jednak będziemy układać pierścienie zawsze w tym samym po-
rządku (na przykład najpierw lewy sensor, potem środkowy, na ko-
niec prawy), to po wykonaniu zadania możemy sprawdzić, jak w ekwi-
punku ułożone są pierścienie, a tym samym poznać trafną kombina-
cję.    
Otwórz drzwi:

• Użyj na lewym sensorze panelu wybranego pierścienia, innego 
na środkowym i jeszcze innego na prawym. Wykorzystaj te kom-
binacje kolorów – któraś na pewno zadziała:

niebieski – siny - zielony
niebieski – zielony - siny
siny – zielony - niebieski
siny – niebieski - zielony
zielony – siny - niebieski
zielony – niebieski - siny

• Kiedy trafisz na właściwą kombinację, na panelu podświetlą 
się na zielono dwie poziome linie. Jednocześnie Walker zauwa-
ży, że jeden z walczących rzucił mu wprost pod nogi czerwony 
pierścień – weź go.

 
• Otwórz wyposażenie. Jeśli pierścienie były używane na senso-

rach w stałym porządku (np. lewy sensor, środkowy, prawy), to 
w takiej samej kolejności leżą w ekwipunku. Dwa z nich znala-
zły  się  na  właściwych  miejscach,  na  co  wskazały  wcześniej 
wspomniane dwie zielone linie na panelu.

   
• Ponownie kliknij panel na ścianie. Teraz wypróbuj na nim kom-

binację, którą wskazuje ułożenie pierścieni w ekwipunku, ale 
zamień  jeden  z  pierścieni  na  czerwony.  Na  przykład,  jeśli 
Walker dostał czerwony pierścień po użyciu kombinacji siny-
niebieski-zielony, powinien wypróbować kombinacje: czerwony-
niebieski-zielony,  siny-czerwony-zielony,  siny-niebieski-
czerwony.

• Stosuj ten sam porządek użycia pierścieni (np. lewy sensor, 
środkowy, prawy), żeby potem sprawdzić, jaka kombinacja kolo-
rów otwiera drzwi. Znajomość tej kombinacji jest konieczna, 
bo bohater będzie musiał jej jeszcze użyć i nie będzie miał 
czasu na próby.     

Gdy drzwi się otworzą, przejdź do następnego pomieszczenia.



Część 6. Spotkanie  
Po otwarciu zamka trzema pierścieniami znajdziesz się w głównej 
sali kontroli.  Po wejściu natychmiast zamknij drzwi – panel po 
prawej ręce Walkera.
Jeśli to się nie uda za pierwszym razem, na planszy z menu gry 
wciśnij przycisk „Kontynuuj” i spróbuj jeszcze raz.
 

Jeśli  nie  pamiętasz  kombinacji  otwierającej  drzwi,  przeanalizuj 
położenie pierścieni w wyposażeniu, póki jeszcze nic go nie zakłó-
ciło. W moim przypadku (obrazek powyżej) ostatnio używałam na le-
wym sensorze zamka sinego pierścienia, na środkowym – czerwonego, 
na prawym – zielonego.
Zapamiętaj swoją kombinację – może być zupełnie inna.
Wejdź w głąb pomieszczenia, drzwiami przejdź do sali naukowej. Tu 
kliknij przycisk na drzwiach przy lewej krawędzi ekranu. Koryta-
rzem o kamiennych ścianach przejdź do sali z artefaktem Twórców. 
Kliknij koło na podłodze - Walker stanie pośrodku.
Kliknij latający kamień. Gdy ulegnie przemianie, kliknij wiszącą w 
powietrzu płytkę z symbolami – zdobędziesz kamienną płytę. Jeszcze 
raz kliknij płytkę z symbolami. Gdy ulegnie przemianie, weź płyt-
ki.



Kliknij grawerunek pośrodku koła – wyświetlisz zbliżenie układan-
ki.

Na zbliżeniu układanki:

• Użyj  płytek  –  kolorowe  trójkąty  i  koła  rozsypią  się  na 
planszy. Do ekwipunku schowaj  kryształowy stożek, który był 
razem z nimi.

• Możesz  użyć  kamiennej  płyty  –  to  wzór,  jakimi  kolorami 
powinien być wypełniony schemat pośrodku planszy.

• Po  chwyceniu  elementu  lewym  przyciskiem  myszy,  prawym 
przyciskiem obracasz go i zmieniasz kolor.

• Górnego koła nie można zamieniać z dolnym, podobnie jak i 
trójkątów.  Figury  wydają  się  być  takie  same  i  po  ich 
przestawieniu trudno wrócić do sytuacji wyjściowej.

• Układanka się nie resetuje.

• Strzałka u dołu ekranu to wyjście ze zbliżenia.

• W  trybie  łatwym  rozgrywki  łamigłówkę  można  pominąć.  (Żeby 
zmienić tryb, trzeba zacząć nową grę, po czym wczytać swój 
ostatni sejw.)

Ułóż płytki w podanej niżej kolejności (obrazek poniżej):
1. LPM chwyć koło po prawej u góry. PPM kliknij je 2x – stanie 

się turkusowe. Umieść je na schemacie u góry.
2. LPM chwyć trójkąt po lewej u góry. PPM kliknij go 3x – stanie 

się żółty. Umieść go na schemacie u dołu.
3. LPM chwyć trójkąt po lewej u dołu. PPM kliknij go 4x – stanie 

się czerwony. Umieść go na schemacie u góry.



4. LPM chwyć koło po prawej u dołu. PPM kliknij je 2x – stanie 
się zielone. Umieść je na schemacie u dołu.

   
Teraz wyjmij z ekwipunku kryształowy stożek i umieść go na płyt-
kach – pojawią się przedstawiciele Frakcji. Porozmawiaj z nimi:

• Wybieraj  tematy  spośród  podanych  u  dołu.  Klikaj  gdzieś  na 
ekranie, żeby zmieniać kwestie.

• W trakcie rozmowy dostaniesz tajny znak, ładunek do pistole-
tu, a jeśli nie masz w ekwipunku, to także pistolet. PPM cho-
waj przedmioty do ekwipunku.

• Możesz wykorzystać opcję „Pokaż przedmiot”. Używając na ob-
cych przedmiotów z wyposażenia, uzyskasz ogólnikowe wyjaśnie-
nia.

Po zakończeniu rozmowy Walker automatycznie wyjdzie z sali i za-
trzyma się w korytarzu o kamiennych ścianach. Drzwi na drugim koń-
cu korytarza są zamknięte. Żeby je otworzyć musisz użyć na panelu 
tej samej kombinacji pierścieni, jaka otwierała drzwi w korytarzu 
pod  ostrzałem.  Zakładając,  że  wówczas  pierścienie  były  używane 
najpierw na lewym sensorze, potem na środkowym, w końcu na prawym, 
i po tej operacji pierścienie w wyposażeniu nie były przekładane – 
to w ekwipunku ta kombinacja jest widoczna. Spośród czterech po-
siadanych  pierścieni  pomiń  pierwszy,  licząc  od  lewej.  Drugiego 
użyj na lewym sensorze, trzeciego - na środkowym, czwartego – na 



prawym. (Obrazek poniżej pokazuje zasadę użycia pierścieni. Ich 
kolory są właściwe dla mojej rozgrywki, jednak tu chodzi o położe-
nie pierścieni w ekwipunku.)
 

Wróć do sali naukowej:
• Idź korytarzem o kamiennych ścianach w dół ekranu.

• Gdy  plansza  się  zmieni,  natychmiast  poszukaj  panelu  (przy 
prawej framudze drzwi w głębi). Kliknij go.

• Zanim  Walker  dojdzie  do  niego,  wyjmij  z  ekwipunku  wybrany 
pierścień.

• Gdy panel się wyświetli, użyj pierścienia na wybranym senso-
rze. Podobnie postąp z pozostałymi.

• Szybko wejdź w otwarte drzwi. 
Po powrocie do sali naukowej od razu zamknij drzwi – panel przy 
lewej krawędzi ekranu, ten sam, który drzwi otwierał.
Jeśli to się nie uda za pierwszym razem, na planszy z menu gry 
wciśnij przycisk „Kontynuuj” i spróbuj jeszcze raz.



Część 7. Memoryzator
W głównej sali kontroli (sterowni) wciśnij przycisk / guzek na 
stole. Po otwarciu pokrywy weź memoryzator.

Memoryzator to rodzaj pilota, dzięki któremu skomunikujesz się z 
kilkoma urządzeniami w bazie: z robotami konserwacyjnymi, z biopo-
jemnikiem, sferami (okrągłymi kulami wiszącymi w powietrzu) i kon-
tenerem w hangarze.
Klawiszami strzałek podświetlasz link do wybranego urządzenia. Po 
wciśnięciu klawisza „Ślij” nawiązujesz z nim połączenie. Jeśli te-
raz klikniesz klawisz „Odbierz”, wprowadzisz dane z tego urządze-
nia do memoryzatora. Używając klawisza „Wygeneruj”, możesz ustano-



wić kod do biopojemnika, a klawisze „Szyfruj” lub „Rozszyfruj” ten 
kod  zmienią.  Klawisz  „Szukaj”  pozwala  wrócić  na  ekran  z  listą 
kodów,  ale  w  tym  momencie  tracisz  połączenie  z  urządzeniem 
(robotem, biopojemnikiem itd.), jeśli takie zostało wcześniej na-
wiązane. Do powrotu na ekran z listą kodów możesz również wykorzy-
stać wspomniany wcześniej klawisz „Ślij” - w takim przypadku dane 
z urządzenia nie zostaną zapisane w memoryzatorze. 
Bezpośrednio po zdobyciu memoryzator jest pusty. By wprowadzić do 
niego jakieś dane, musisz się znajdować w pobliżu urządzenia, z 
którym nawiązujesz łączność.
Część 8. Mapa systemu wentylacyjnego
W głównej sali kontroli użyj na konsoli przy drzwiach jednego z 
czterech pierścieni (tego, który nie posłużył do otwarcia drzwi) – 
wyświetlisz zbliżenie ekranu dotykowego. Klikając w napisy u góry 
ekranu, możesz zdobyć wiele informacji o funkcjonowaniu bazy (Wal-
ker wszystko rozumie dzięki wszczepionemu implantowi komunikacyj-
nemu).
Jednak ze względu na zadania do wykonania ważne jest wyświetlenie 
mapy systemu wentylacyjnego bazy – drugi napis od lewej - „Pod-
trzymywanie życia”.



Walker musi:
 

1. Dostać się do niesprawnego robota konserwacyjnego (nierucho-
my, zielony punkt po prawej), zabrać jego dłoń oraz pobrać 
dane na temat sektora 103 (ROUTE 103).

2. Otworzyć kratkę wentylacyjną na górnym końcu pionowego szybu 
pośrodku mapy (kratka tam jest, mimo że na mapie jej  nie za-
znaczono). W ten sposób bohater dostanie się do sali opera-
cyjnej, gdzie zdejmie obrożę.

3. Dotrzeć do sprawnego robota konserwacyjnego (ruchomy, zielony 
punkt po lewej), zostawić mu obrożę, przekazać dane o sekto-
rze 103 (ROUTE 103), po czym wysłać go tam, żeby wywabić ro-
boty strażnicze z korytarza i hangaru.

4. Manipulować polami siłowymi – czerwone owalne przyciski, gdy 
są włączone, a niebieskie – gdy wyłączone.

5. Nie  dopuszczać  do  spotkania  z  dronami  patrolującymi  szyby 
wentylacyjne  (dwa  ruchome,  pomarańczowe  romby).  Natknięcie 
się na roboty strażnicze kończy się śmiercią bohatera.   

Część 9. Niesprawny robot konserwacyjny
W głównej sali kontroli użyj na konsoli przy drzwiach jednego z 
czterech pierścieni(tego, który nie posłużył do otwarcia drzwi). 
Na zbliżeniu ekranu dotykowego kliknij drugi napis od lewej: „Pod. 
życia”. Po wyświetleniu mapy szybów wentylacyjnych:

1. Kliknij czerwony owal po prawej – wyłączysz pole siłowe, a 
owal stanie się niebieski. Poczekaj, aż robot strażniczy (po-
marańczowy romb) przejdzie przez niebieski owal. Kliknij ten 
owal, żeby ponownie włączyć prawe pole siłowe.

2. Kliknij czerwony owal po lewej – wyłączysz pole siłowe, a 
owal stanie się niebieski. Poczekaj, aż robot (pomarańczowy 
romb), kręcący się w obrębie skrzyżowania szybów, przejdzie 
przez niebieski owal. Kliknij ten owal – ponownie włączysz 
pole siłowe.

3. Kliknij czerwony owal u dołu, po prawej i u góry – wyłączysz 
pola siłowe i otworzysz sobie drogę do uszkodzonego robota i 
korytarza przed kostnicą. Oba roboty strażnicze muszą być po 
lewej stronie, poza włączonym lewym polem siłowym.  

Gdy sytuacja wygląda tak, jak na obrazku poniżej, zamknij zbliże-
nie ekranu dotykowego (strzałka u dołu ekranu). 
 



W ekwipunku połącz ładunek do pistoletu z pistoletem. Naładowanego 
pistoletu użyj na kratce w ścianie między dwoma konsolami – wy-
świetlisz wejście do szybu wentylacyjnego.



W szybie idź: 6x w górę ekranu, na skrzyżowaniu w prawo, 5x w górę 
ekranu – dotrzesz do uszkodzonego robota konserwacyjnego.
Gdy staniesz przed uszkodzonym robotem:

1. Użyj ostrza na jego dłoni (nie ręce) – zdobędziesz dłoń robo-
ta.

2. Wyjmij memoryzator. Podświetl na żółto „łącze.kom do robota 
konserwacyjnego”. Kliknij „ŚLIJ” - połączysz się z urządze-
niem.

3. Na  ekranie  „ROBOT  KONSERWUJĄCY”  podświetl  na  żółto  „ROUTE 
103”. Kliknij „ODBIERZ” - zapiszesz w memoryzatorze dane do-
tyczące sektora 103.

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, napis „ROUTE 103” pojawi się 
na „LIŚCIE KODÓW MEMORYZATORA”. Schowaj memoryzator.
Obróć się (wirująca strzałka przy lewej lub prawej krawędzi ekra-
nu). Stąd Walker może wrócić do sterowni (4x w górę ekranu, na 
skrzyżowaniu w lewo, 6x w górę ekranu) lub dojść do zamkniętej 
kratki wentylacyjnej w korytarzu przed kostnicą (4x w górę ekranu, 
na skrzyżowaniu w prawo, 3x w górę ekranu).



Część 10. Zdjąć obrożę 
Żeby bezpiecznie dotrzeć do kratki, Walker nie musi po poprzednim 
zadaniu zmieniać ustawienia pół siłowych. Roboty strażnicze powin-
ny  być  po  lewej  stronie  włączonego  lewego  pola  siłowego 
(czerwone). Dolne i górne pole siłowe musi być wyłączone (niebie-
skie). Stan prawego pola siłowego jest obojętny.
Szybem dojdź do zamkniętej kratki wentylacyjnej:

• od sterowni – po wejściu do szybu cały czas w górę ekranu,
• od uszkodzonego robota konserwacyjnego – po obrocie do widoku 

szybu 4x w górę ekranu, na skrzyżowaniu w prawo, 3x w górę 
ekranu.

 
Użyj  dłoni  robota  na  prawej  i  lewej  śrubie,  mocującej  kratkę. 
Kliknij uchwyt.

Wyjdź na korytarz. W korytarzu przed kostnicą użyj którejś z kart 
na drzwiach do sali operacyjnej (przy prawej krawędzi ekranu).
Wejdź w głąb sali operacyjnej:
 

1. Użyj karty medycznej na sensorze konsoli (w rogu pomieszcze-
nia) – wyświetlisz „Konsolę szybkiego dostępu”.

2. Na „Konsoli szybkiego dostępu” kliknij klawisz „Badani” (u 
dołu ekranu pojawi się napis „Porwani”).

3. Wciśnij klawisz „Wzmocnienie telepatii” (u dołu ekranu pojawi 
się napis „Usuń obrożę”).

4. Nie zamykając „Konsoli szybkiego dostępu”, kliknij robota me-
dycznego (pośrodku ekranu).



Schowaj w ekwipunku obrożę. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, 
obrożę można wyjmować z ekwipunku. W grze tu jest błąd. Instrukcje 
z „Konsoli szybkiego dostępu” nie pokrywają się z wyświetlanymi u 
dołu ekranu. Należy respektować polecenia wyświetlane u dołu ekra-
nu.
Na drzwiach sali operacyjnej użyj którejś z kart – wrócisz na ko-
rytarz przed kostnicą. Idź w górę ekranu - kliknij wejście do 
szybu wentylacyjnego, którym Walker dostał się tutaj.

Idź: 1x w dół ekranu, 9x w górę ekranu. Wyjdź z szybu do sterowni.



Część 11. Zmylić roboty strażnicze
W głównej sali kontroli użyj na konsoli przy drzwiach jednego z 
czterech pierścieni (tego, który nie posłużył do otwarcia drzwi). 
Na zbliżeniu ekranu dotykowego kliknij drugi napis od lewej: „Pod. 
życia”. Po wyświetleniu mapy szybów wentylacyjnych:

1. Kliknij niebieski owal na dole – włączysz pole siłowe, a owal 
stanie się czerwony. W ten sposób zabezpieczysz się przed wi-
zytą robota strażniczego w sterowni.

2. Kliknij czerwony owal po lewej – wyłączysz pole siłowe, a 
owal stanie się niebieski. Poczekaj aż oba roboty strażnicze 
(pomarańczowe romby) przejdą przez lewe i prawe pole siłowe. 
Wówczas  kliknij  niebieski  owal  po  prawej  –  włączysz  prawe 
pole siłowe, a owal stanie się czerwony.

3. Wyłącz dolne pole siłowe (czerwony owal u dołu) – otworzysz 
sobie drogę ze sterowni.

4. Kliknij robota konserwacyjnego (ruchomy, zielony punkt), któ-
ry porusza się w sektorze 101 po prawej. Gdy wyświetli się 
wykaz dostępnych tras, kliknij napis „punkt kontrolny 2” - 
wyślesz urządzenie do tego punktu.



Na  obrazku  powyżej  robot  konserwacyjny  zatrzymał  się  w  punkcie 
kontrolnym 2. Oba roboty strażnicze znalazły się po prawej stronie 
włączonego prawego pola siłowego. Lewe i dolne pole siłowe są wy-
łączone,  by  umożliwić  przejście  do  punktu  kontrolnego  2.  Górne 
pole siłowe jest wyłączone na wszelki wypadek, żeby w razie po-
trzeby bohater mógł skorzystać z tej drogi.
Po wprowadzeniu powyższego ustawienia zamknij widok mapy. Wejdź do 
szybu. Idź: 6x w górę ekranu, na skrzyżowaniu w lewo, 7x w górę 
ekranu, na końcu korytarza w lewo – dotrzesz do punktu kontrolnego 
2.
W punkcie kontrolnym 2 na robocie użyj obroży – Walker zawiesi ją 
na ramieniu urządzenia. Wyjmij memoryzator:

1. Podświetl  na  żółto  „łącze.kom  do  robota  konserwacyjnego”. 
Kliknij „ŚLIJ” - połączysz się z urządzeniem.

2. Ekran „ROBOT KONSERWUJĄCY” zawiera błędne dane w odniesieniu 
do sektora 102 i 103. Kliknij „ŚLIJ”, żeby wyświetlić listę 
danych do przesłania.

3. Na  ekranie  „WYSYŁAM  DO  PILOTA”  podświetl  na  żółto  „ROUTE 
103”. Kliknij „ŚLIJ” - przekażesz poprawne dane do urządze-
nia.

4. Na ekranie pojawi się na chwilę informacja o pomyślnym prze-
słaniu danych: „TRANSFER CRC OK”.  



Schowaj memoryzator. Obróć się (wirująca strzałka przy lewej lub 
prawej krawędzi ekranu). Wróć do sterowni: w prawo, 6x w górę 
ekranu, na skrzyżowaniu w prawo, 6x w górę ekranu. Wyjdź z szybu.
W głównej sali kontroli użyj na konsoli przy drzwiach jednego z 
czterech pierścieni(tego, który nie posłużył do otwarcia drzwi). 
Na zbliżeniu ekranu dotykowego kliknij drugi napis od lewej: „Pod. 
życia”. Po wyświetleniu mapy szybów wentylacyjnych:

1. Kliknij robota w punkcie kontrolnym 2 (nieruchomy, zielony 
punkt po prawej).

2. W menu dostępnych tras wybierz „sektor 103” - robot z obrożą 
ruszy w drogę, a wraz z nim roboty strażnicze z korytarza i 
hangaru.

  
Podobny, choć mniej pewny skutek, daje wysłanie robota z obrożą do 
sektora 102. Robot przez kilka minut czasu rzeczywistego przemie-
rza sektor 102, po czym wraca na granicę z sektorem 101, gdzie 
jest hangar. Wraz z nim wracają roboty strażnicze i przez chwilę 
znajdują się w hangarze. Jeśli w tym samym momencie trafi tam Wal-
ker – zginie. Dlatego bezpieczniejszym sposobem pozbycia się dro-
nów jest wysłanie robota z obrożą do sektora 103.
Zamknij  widok  mapy.  Teraz  możesz  swobodnie  wyjść  na  korytarz 
(przycisk przy drzwiach obok konsoli).



Część 12. Biopojemnik
W  sali  operacyjnej  (wejście  z  korytarza  przez  laboratorium 
medyczne) 3x kliknij gablotkę przy drzwiach – weźmiesz trzy próbki 
krwi.  Możesz  je  zachować  w  inwentarzu  i  później  zbadać  pod 
mikroskopem  lub  pozbyć  się  zbędnych  próbek.  Użyj  na  gablotce 
próbki #1, #2 i #4. Zostaw w wyposażeniu próbkę krwi #3 (to próbka 
pobrana  Walkerowi  w  trakcie  wstępnego  badania  medycznego  przed 
zainstalowaniem implantu komunikacyjnego).

Przejdź do laboratorium. Kliknij mikroskop (tuż przy wejściu). Gdy 
wyświetlisz jego zbliżenie:

1. Użyj na nim podświetlanej lupy.
2. Kliknij  długi,  poziomy  klawisz  (duży  przycisk)  –  włączysz 

pole siły i pojawi się zielona bańka.
3. Na zielonej bańce użyj próbki krwi #3. Kliknij ekran dotykowy 

(lewy, dolny róg okienka, w którym wyświetla się zbliżenie 
mikroskopu).

4. Kliknij ikonę obok kółka z krzyżykiem, zamykającego okienko 
zbliżenia.



Informacja o DNA Walkera zostanie przekazana do pulsującej materii 
na piedestale. Weź ją – to biopojemnik. Włóż go do wyposażenia. W 
inwentarzu użyj na biopojemniku kryształowego stożka (nie zmieni 
się  nazwa  przedmiotu,  tyko  biopojemnik  będzie  miał  trochę  inny 
kształt).
Wyjmij memoryzator:

1. Na ekranie „LISTA KODÓW MEMORYZATORA” kliknij „WYGENERUJ” - 
pojawi się kod w postaci ciągu cyfr i liter, który później 
prześlesz do biopojemnika. (Memoryzator może wygenerować trzy 
takie kody, jednak w grze wystarczy jeden.)

2. Podświetl  na  żółto  „łącze.kom  do  biopojemnika”.  Kliknij 
„ŚLIJ” - połączysz się z urządzeniem.

3. Na ekranie „BIOPOJEMNIK” kliknij „ŚLIJ” - wrócisz do listy 
kodów memoryzatora. (Na tym ekranie widzisz, że kod do biopo-
jemnika składa się z samych zer i trzeba go zmienić. Zamiast 
klawisza  „ślij”  możesz  wcisnąć  „odbierz”,  a  wówczas  kod 
„0000000000” zostanie zapisany w memoryzatorze, ale nie jest 
to konieczne.)

4. Na ekranie „LISTA KODÓW MEMORYZATORA” podświetl wcześniej wy-
generowany  kod.  Kliknij  „ŚLIJ”  -  wyślesz  zmieniony  kod  do 
urządzenia.



5. Na ekranie „BIOPOJEMNIK” kliknij „ODBIERZ” - odbierzesz dane 
i wrócisz do listy kodów, a przesłany kod podświetli się.

6. Na ekranie „LISTA KODÓW MEMORYZATORA” z podświetlonym kodem 
(wcześniej  przesłanym  i  odebranym  z  biopojemnika)  kliknij 
„ŚLIJ” - Walker wchłonie biopojemnik.

7. Po animacji wrócisz do ekranu „LISTA KODÓW MEMORYZATORA”. Tu 
przy podświetlonym wygenerowanym kodzie przesłanym i odebra-
nym od biopojemnika kliknij „SZYFRUJ”.

8. Schowaj memoryzator. Biopojemnik jest gotowy do transportu.

Może się zdarzyć, że Walker w ogóle nie wchłania biopojemnika. 
Przyczyną jest przekazanie do urządzenia informacji o DNA z nie-
właściwej próbki krwi.
W takim przypadku w laboratorium medycznym umieść biopojemnik na 
piedestale. (Kryształowy stożek automatycznie wróci do wyposaże-
nia, jeśli jest w biopojemniku.)
Uruchom mikroskop. W polu siły unosi się zapewne niewłaściwa prób-
ka krwi, którą musisz zamienić na próbkę #3:

1. Krótkimi klawiszami pod bańką ustaw zielone okręgi na godzi-
nie czwartej.



2. Gdy się pokryją, kliknij duży przycisk pod bańką.
3. Gdy próbka znajdzie się poza polem siły – weź ją.
4. Dużym przyciskiem przywróć pole siły.
5. Użyj na bańce próbki krwi #3. Kliknij ekran dotykowy w lewym, 

dolnym rogu okienka zbliżenia.
6. Na ekranie dotykowym użyj ikony obok krzyżyka zamykającego 

okienko zbliżenia. 

Część 13. Wejście do hangaru
Idź do kostnicy (wejście przez salę operacyjną). Tam wyjmij memo-
ryzator:

1. Na ekranie” LISTA KODÓW MEMORYZATORA” podświetl „łącze.kom do 
2 sfery”. Kliknij „ ŚLIJ” - nawiążesz łączność z urządzeniem 
(kula zawieszona u sufitu).

2. Na  ekranie  „STREFA  BEZPIECZEŃSTWA”  podświetl  „SEC.LEVEL6”. 
Kliknij „ODBIERZ” - zapiszesz w memoryzatorze dane dotyczące 
szóstego poziomu zabezpieczenia. 



Schowaj memoryzator. Idź na korytarz, gdzie jeszcze niedawno to-
czyła się walka. Tam wyjmij memeoryzator:

1. Na ekranie „LISTA KODÓW MEMORYZATORA” podświetl „SEC.LEVEL6”.
2. Wyślij Walkera do hangaru.
3. Połóż  kursor  na  przycisku  „ŚLIJ”.  Czekaj  póki  bohater  nie 

wejdzie do hangaru. Gdy będzie w środku, kliknij ten przy-
cisk. 



Może się zdarzyć, że przy próbie wejścia do hangaru Walkera ataku-
ją roboty strażnicze. Dzieje się tak wtedy, gdy  roboty krążą w 
sektorze 101 lub 102, więc nie zostały wcale lub trwale wywabione 
przez robota konserwacyjnego, na którym Walker zawiesił swoją ob-
rożę.
Jeśli roboty są w sektorze 101:

• Wejście do hangaru jest niemożliwe, bo szyb wentylacyjny, w 
którym porusza się robot konserwacyjny z obrożą obiega hangar 
i roboty strażnicze nie opuszczają tego pomieszczenia. W ta-
kim przypadku:

1. Idź do głównej sali kontroli (wejście drzwiami otwierany-
mi kombinacją pierścieni lub przez szyb wentylacyjny z 
korytarza przed kostnicą).

2. W sterowni użyj na na konsoli przy drzwiach jednego z 
czterech pierścieni (tego, który nie posłużył do otwarcia 
drzwi).

3. Na zbliżeniu ekranu dotykowego kliknij drugi napis od le-
wej: „Pod. życia”.

4. Po  wyświetleniu  mapy  szybów  wentylacyjnych  kliknij 



sprawnego robota konserwacyjnego (zielony punkt po prawej 
stronie mapy).

5. W menu dostępnych tras wybierz „sektor 103” - robot z ob-
rożą wywabi roboty strażnicze z hangaru.

Jeśli roboty są w sektorze 102:

• Wejście do hangaru i start na Marsa są możliwe, jeśli trafi 
się na właściwy moment. Robot konserwacyjny z obrożą Walkera, 
wysłany do sektora 102 patroluje go, na kilka minut odciąga-
jąc roboty strażnicze od hangaru. Potem wraca na granicę z 
sektorem 101 i roboty strażnicze przez chwilę znajdują się w 
hangarze. Wędrówka po sektorze 102 trwa wystarczająco długo, 
by wystartować, ale to loteria.

• Jeśli nie chcesz zdawać się na szczęście, wróć do sterowni i 
sprawdź, w którym punkcie sektora 102 znajduje się robot kon-
serwacyjny albo po prostu wyślij go do sektora 103. 

Część 14. Podróż na Marsa
W hangarze weź maskę tlenową i zbiornik tlenu (w pobliżu wejścia). 
Wprowadź bohatera do pojemnika / kontenera (przy prawej krawędzi 
ekranu).



Po wejściu do kontenera wyjmij memoryzator:
1. Na ekranie „LISTA KODÓW MEMORYZATORA” podświetl „łącze.kom do 

kontenera”. Kliknij „ŚLIJ” - połączysz się z urządzeniem.
2. Na ekranie „POJEMNIK” kliknij 2x „ODBIERZ” - zapiszesz dane w 

memoryzatorze i wrócisz do listy kodów.
3. Na ekranie „LISTA KODÓW MEMORYZATORA” podświetl pobrany przed 

chwilą kod. Kliknij „ŚLIJ” – zamkniesz drzwi kontenera.

 
Schowaj memoryzator. W ekwipunku użyj maski tlenowej na zbiorniku 
tlenu (lub odwrotnie) – Walker wyruszy na Marsa. Jeśli tam nie do-
trze, to znaczy, że błędnie postępował z biopojemnikiem.
Żeby prawidłowo przygotować biopojemnik do transportu, Walker musi 
(szczegółowe info w części 12. poradnika):

1. Przekazać  do  pulsującej  materii  informacje  o  swoim  DNA  (z 
próbki krwi #3).

2. W inwentarzu użyć na biopojemniku kryształowego stożka.
3. Standardowy kod biopojemnika („0000000000”) zastąpić nowym, 

wygenerowanym w memoryzatorze, który będzie miał postać ciągu 
cyfr i liter.

4. Wchłonąć biopojemnik wraz z zawartym w nim stożkiem.
5. Zaszyfrować kod biopojemnika (ten wyrażony ciągiem cyfr i li-

ter).



Pominięcie któregoś z powyższych elementów powoduje pojawienie się 
jednej z czterech plansz informujących, że bohater nie dotarł na 
Marsa. 
„Szarzy odnaleźli kryształowy stożek” - Walker nie schował stożka 
do biopojemnika.

• Jeśli stożek i biopojemnik są w inwentarzu, cofnij się do 
części 12. poradnika.

• Jeśli stożek jest w inwentarzu, ale biopojemnik Walker już 
wchłonął:

1. Najpierw  wydobądź  biopojemnik  na  zewnątrz  (na  ekranie 
„lista kodów memoryzatora” przy podświetlonym rozszyfro-
wanym kodzie biopojemnika kliknij „Ślij”).

2. Schowaj stożek do biopojemnika, zmień jego kod, wchłoń 
biopojemnik ze stożkiem i zaszyfruj jego kod (szczegółowa 
informacja w części 12. poradnika).

„Szarzy odnaleźli biopojemnik, a w nim kryształowy stożek” - Wal-
ker nie wchłonął biopojemnika ze stożkiem. W takim przypadku:

• Na ekranie „Lista kodów memoryzatora” przy podświetlonym ko-
dzie biopojemnika kliknij „Ślij”.

• Po wchłonięciu biopojemnika zaszyfruj jego kod.

• Jeśli bohater nie chce wchłonąć biopojemnika, wróć do części 
12. poradnika.

„Szarym udało się wydobyć z twojego ciała biopojemnik – użyli do 
tego kodu dostępu z twojego memoryzatora. Wewnątrz pojemnika zna  -  
leźli kryształowy stożek” - Walker zmienił kod biopojemnika, ale 
go nie zaszyfrował. Wówczas:

• W menu gry kliknij „Kontynuuj”.

• Na ekranie „Lista kodów memoryzatora” przy podświetlonym ko-
dzie biopojemnika kliknij „Szyfruj”.

„Szarym udało się wydobyć z twojego ciała biopojemnik – użyli do 
tego  standardowego  kodu  dostępu.  Wewnątrz  znaleźli  kryształowy 
stożek” - Walker użył standardowego kodu biopojemnika, który jest 
wyrażony zerami („0000000000”). Mógł go zaszyfrować lub nie – to i 
tak nie zmieniło sytuacji. Wtedy:

• Wydobądź biopojemnik na zewnątrz (na ekranie „Lista kodów me-
moryzatora”  przy  podświetlonym  kodzie  biopojemnika  kliknij 
„Ślij”).



• Gdy pojemnik jest na zewnątrz:
1. Na ekranie „Lista kodów memoryzatora” > „Wygeneruj”. 
2. Podświetl na żółto „łącze.kom do biopojemnika” > „Ślij”. 
3. Na ekranie „Biopojemnik” > „Ślij”.
4. Na ekranie „Lista kodów memoryzatora” podświetl wcześniej 

wygenerowany kod (ciąg cyfr i liter) > „Ślij”.
5. Na ekranie „Biopojemik” > „Odbierz”.
6. Na ekranie „Lista kodów memoryzatora” przy podświetlonym 

kodzie-ciągu cyfr i liter > „Ślij”.
7. Po animacji na ekranie „Lista kodów memoryzatora” przy 

podświetlonym kodzie-ciągu cyfr i liter > „Szyfruj”.

LUDZKA KOLONIA NA MARSIE
Artefakt w bazie księżycowej zareagował na obecność Walkera, wska-
zując, że jest on człowiekiem, który ma odnaleźć technologię Twór-
ców i przenieść ją w przeszłość. Wyposażony przez członków Frakcji 
w tajny znak, z kryształowym stożkiem ukrytym w biopojemniku, bo-
hater wyrusza na Marsa, gdzie ma odnaleźć kogoś o imieniu Nexus. 
Podczas podróży w kontenerze dopadają go problemy z oddychaniem i 
zmuszają do ujawnienia się. Schwytany przez Szarych, Walker trafia 
do ludzkiej kolonii na Marsie.

Część 15. Powitanie
Na płycie lądowiska podejdzie do Walkera Jack Ripper. Porozmawiaj 
z nim:

• Wybieraj  tematy  spośród  podanych  u  dołu.  Klikaj  gdzieś  na 
ekranie, żeby zmieniać kwestie.

• Niezależnie od wybranej opcji Ripper zaprowadzi bohatera do 
szefa.

Porozmawiaj z Jackiem Marshallem:
• Wybieraj  tematy  spośród  podanych  u  dołu.  Klikaj  gdzieś  na 

ekranie, żeby zmieniać kwestie.
• Jeśli wybierzesz ostatnią opcję („Przewodzisz temu miejscu, 

tak?”), później Marshall będzie skłonny porozmawiać o obcych.
• W trakcie rozmowy schowaj w inwentarzu kartę osobistą.
• Nie pokazuj Marshallowi tajnego znaku – to śmiertelnie nie-

bezpieczne.
Po zakończeniu rozmowy Ripper zabierze Walkera do kabin sypial-
nych, a po drodze poinformuje go, że musi stawić się w kościele na 
trzykrotne  bicie  dzwonu.  Porozmawiaj  jeszcze  z  Ripperem  albo  w 
drodze, albo gdy się zatrzymacie. Gdy poleci wypróbować kartę oso-
bistą, użyj jej na drzwiach (przy lewej krawędzi ekranu na parte-
rze).
Po wypróbowaniu karty osobistej na drzwiach kabiny Ripper albo za-
prowadzi Walkera do toalet (lewy górny róg obrazka poniżej), albo 
zostawi go w pobliżu kabiny (prawy dolny róg obrazka poniżej). 
Żeby zdarzenia zaczęły się rozwijać, konieczne jest zawarcie zna-



jomości z dbającym o toalety Sebastianem Mezengą, zwanym Brazy-
lijczykiem. Jeśli Ripper:

• zostawił Walkera w toalecie – przejdź do części 17. poradni-
ka.

• zostawił Walkera przed kabina sypialną - idź ku lewej krawę-
dzi ekranu, na płycie lądowiska wybierz korytarz bliżej środ-
ka ekranu, a w holu z niebieską fontanną drzwi w głębi ekranu 
po lewej.

       

Część 16. Mieszkańcy bazy
Początkowo Walker może porozmawiać w toalecie tylko z Brazylijczy-
kiem (Sebastian Mazenga). Po mszy możliwa będzie rozmowa w kasynie 
z Hazardzistą (partia black jacka), Hakerem (Robert Corleone), Ra-
diomaniakiem (Jake Palminsky), a w bocznym pokoju kasyna także z 
Jasnowidzką (Rita Mayden).
Rozwój akcji odblokuje możliwość porozmawiania z następnymi osoba-
mi: Jessiką Blaze, Doktorem (Jeffrey Morgan), Rosą Martinez, pro-
fesorem Webberem, Kaznodzieją (John Hollbrook) i Świniakiem (Mike 
Shaffer).



Miejsce prowadzenia rozmowy:
• Jeśli zaczepisz kogoś gdzieś na terenie bazy, zorientujesz 

się, gdzie może się odbyć rozmowa. Niektórzy bohaterowie nie 
wybierają miejsca (Radiomaniak, Rosa Martinez, profesor Web-
ber, Świniak), inni będą rozmawiać tylko w toalecie (Brazy-
lijczyk), w kasynie (Hazardzista, Jessica Blaze, Doktor) lub 
w swoim pokoju (Jasnowidzka, Kaznodzieja). Hakera początkowo 
możesz zagadnąć gdziekolwiek, później rozmawia tylko w kasy-
nie. W takim przypadku po dotarciu do wskazanego pomieszcze-
nia możesz zainicjować rozmowę.

Tryb rozmowy:
• Po kliknięciu na postaci u dołu ekranu pojawią się dostępne 

opcje / wątki dialogu. Wybierasz je, klikając napis. Kliknię-
ciami gdzieś na ekranie przewijasz kolejne kwestie.

• W  trakcie  rozmowy  możesz  (nie  musisz)  wybrać  opcję  "Pokaż 
przemiot" i w inwentarzu kliknąć tajny znak – nie będzie to 
miało wpływu na rozwój zdarzeń (wyjątkiem jest Marshall).

• Rozmowę możesz przerwać, klikając napis sugerujący chęć jej 
zakończenia.

Pierwszy kontakt:
• Często jest możliwy dopiero po spełnieniu określonych warun-

ków, szczegółowo omówionych w częściach 17 – 25. poradnika.



• W przypadku niektórych bohaterów istotny jest wybór pierwszej 
kwestii, bo Walker na wstępie może ich zniechęcić do siebie, 
jednak  gafę  zawsze  może  też  naprawić.  Dotyczy  to 
Brazylijczyka  (zobacz  część  17.  poradnika),  Jessiki  Blaze 
(zobacz  część  18.  poradnika)  i  Hakera  (zobacz  część  25. 
poradnika).

  
Mieszkańcy bazy dostarczą Walkerowi wielu danych, więc warto wyko-
rzystywać w rozmowach z nimi wszystkie dostępne opcje, a także 
wracać  do  bohaterów,  żeby  uzyskać  nowe  informacje.  Jednak  nie 
wszystkie wątki i postaci są obowiązkowe dla rozwoju akcji. W dal-
szych częściach poradnik skupia się na postaciach kluczowych, na-
pomykając jedynie o innych:

• Radiomaniak i Rosa Martinez – kontakt z nimi odbędzie się au-
tomatycznie wtedy, gdy to będzie niezbędne. Inicjowanie roz-
mowy z nimi nie jest konieczne dla rozwoju akcji. Porozmawiać 
z Rosą można dopiero po Jessice Blaze.

• Profesor  Webber –  o  odblokowaniu  możliwości  rozmowy  z  nim 
czytaj w części 21. poradnika.

• Świniak – rozmowa z nim możliwa po tym, jak Marshall udzieli 
Walkerowi ostrzeżenia.

Część 17. Brazylijczyk
W toalecie porozmawiaj z Sebastianem Mezengą – Brazylijczykiem:

• Wybieraj  tematy  spośród  podanych  u  dołu.  Klikaj  gdzieś  na 
ekranie, żeby zmieniać kwestie.

• Wybierz opcję „Czy wyglądam tak źle” lub „Możesz mi pomóc?”.
• Dla rozwoju zdarzeń konieczne jest rozwinięcie wątków: „Co tu 

się dzieje?”, „Ilu nas tu jest?”, „Opowiedz mi o ludziach tu-
taj”. Dzięki nim po mszy będzie możliwa rozmowa z Jessiką 
Blaze.

Dwie pierwsze opcje: „Nie gadam z klozetowym” i „Wiem wszystko, co 
muszę wiedzieć” obrażą Brazylijczyka i bezpośrednio po ich wyborze 
nie będzie chciał z Walkerem rozmawiać. Może się również zdarzyć, 
że po tej akcji Ripper i strażnicy uniemożliwią Walkerowi wyjście 
z toalety. W takim przypadku przeproś Brazylijczyka i wejdź do WC 
(drzwi przy lewej krawędzi ekranu). Po wyczyszczeniu ubikacji bo-
hater odzyska swobodę ruchów. Po pewnym czasie rozlegnie się też 
bicie dzwonów, jednak należy pamiętać, żeby po mszy wrócić do Se-
bastiana i odblokować możliwość spotkania z Jessiką.
Zagadnięcie Sebastiana (niezależnie od wybranej opcji) odblokuje 
kolejne zdarzenie – mszę. W miarę rozwoju akcji do postaci warto 
wracać. Nie jest to obowiązkowe, ale Walker może wiele się dowie-
dzieć.  
Część 18. Jessica Blaze
Po rozmowie z Brazylijczykiem usłyszysz bicie dzwonów i bohater 
automatycznie pójdzie do kościoła. W czasie mszy Walkera zagadnie 
Jessika Blaze:



• Gdy pojawi się plansza z napisem „Astronauto. Nie odwracaj 
się. Po prostu słuchaj”, klikaj gdzieś na ekranie, żeby prze-
wijać dialog.

• Jessika umówi się z bohaterem na rozmowę w kościele (jeśli 
jej tam nie będzie, porozmawiaj z Brazylijczykiem).

Bezpośrednio po mszy Ripper wywabi Walkera na korytarz i pobije 
go, a potem o bohatera zatroszczy się doktor Morgan (zdarzenia to-
czą się niemal automatycznie – wystarczy klikaniem przewijać kwe-
stie dialogu). Po tej scenie Walker zostanie na korytarzu sam. Idź 
ku prawej krawędzi ekranu – trafisz do kościoła.
W kościele porozmawiaj z Jessiką Blaze:

• Kobietę  zainteresuje,  dlaczego  Marshall  zostawił  Walkerowi 
jego lotniczy kombinezon (w bazie ubrania i narzędzia  to 
cenne przedmioty i nowym zwykle są zaraz zabierane).

• Wybierz  opcję  pierwszą  („To  żadna  tajemnica”)  lub  trzecią 
(„Nie podoba się ubranie?”).

Jeśli  wybierzesz  ostatnią  opcję:  „A  co  powiesz,  jeśli  jeszcze 
przez chwilę potrzymam cię w niepewności”, Blaze odejdzie. Żeby 
przywrócić możliwość rozmowy z nią, poszukaj doktora Morgana. W 
trakcie rozmowy z nim pojawi się kwestia: „Czy możesz namówić Jes-
sikę, żeby ze mną porozmawiała” i po pewnym czasie jej postać się 
pojawi. Jeśli wybierzesz opcję drugą: „Nie, mam już dosyć tych 



wszystkich  podejrzeń”  Jessika  utnie  rozmowę,  ale  nie  odejdzie. 
Wznów dialog albo zrezygnuj i poszukaj jej później w kasynie.
Niezależnie  od  wybranej  opcji  rozmowa  odblokuje  postać  doktora 
Morgana i Rosy Martinez.
Część 19. Hazardzista
W kasynie kliknij postać Hazardzisty, a mężczyzna zaproponuje par-
tię black jacka. Jeśli się zgodzisz (opcje u dołu ekranu), Walker 
wyjmie roleksa i model C.S.M. W prawym górnym rogu planszy black 
jacka znajdziesz zasady tej gry.
Jeśli  grasz  w  trybie  łatwym,  możesz  sobie  zapewnić  wygraną  w 
każdej partii (ikona „Wygraj” u góry po prawej).
Na planszy black jacka:

• Kliknij „Pokaż mi stawki”, a potem „Wybieram kartę do sypial-
ni”

• Z inwentarza wyjmij roleksa i model C.S.M. i rzuć je na stół.
• Kliknij „OK. Wybierz jeden przedmiot”.
• Gdy karty zostaną rozdane, najedź kursorem na zakrytą kartę u 

dołu ekranu – dowiesz się, ile masz punktów. W zależności od 
tego poproś o dodatkową kartę lub spasuj.

Po wygranej lub przegranej możesz się zdecydować na następną par-
tię albo zrezygnować z niej. Do gry możesz wrócić w wybranym mo-
mencie (jeśli Hazardzisty nie ma w kasynie, zaczep go gdzieś na 
terenie bazy).
Walker może postawić, oprócz roleksa i modelu C.S.M., także śrubo-
kręt, ramię robota i każdy z wygranych przedmiotów. Jednak osta-
tecznie musi wygrać od przeciwnika kartę Hazardzisty (do sypialni) 
i połowę karty Pagera oraz zachować w inwentarzu śrubokręt i model 
C.S.M.
Część 20. Doktor
W kasynie porozmawiaj z doktorem Jeffrey'em Morganem. Jeśli go za-
gadniesz, dowiesz się, że w bazie hazard jest sposobem na zabicie 
czasu. Ta wymiana zdań (klikaj gdzieś na ekranie, żeby przewijać 
kwestie) wystarczy, żeby pojawiła się Jessika Blaze, ale im dłużej 
rozmawiasz, tym większe prawdopodobieństwo, że kobieta przyjdzie 
do kasyna. W przeciwnym razie spróbuj ją znaleźć na płycie lądowi-
ska.
Jeśli jednak w kościele Walker uraził dziewczynę, w rozmowie z 
Morganem obowiązkowo wykorzystaj opcje: „Mówiłeś o lepszej meto-
dzie przeżycia” > Gdzie możemy rozmawiać bez przeszkód? > Opowiedz 
mi o Jessice > „Czy możesz namówić Jessikę, żeby ze mną porozma-
wiała?”



Część 21. Jessica Blaze
W kasynie kliknij postać Jessiki Blaze. Po wstępnej wymianie zdań 
(klikaj gdzieś na ekranie, żeby przewijać kwestie) obowiązkowo wy-
bierz opcje:

• „Jak  trafiłaś  tu  na  Marsa?”.  Potem  możesz  wybrać  krótszą 
(„Poproszę o krótkie opowieści”) albo dłuższą („Zawsze potra-
fiłem dobrze słuchać”) wersję jej historii, przy czym ta dru-
ga daje więcej możliwości. Później Walker musi się zrewanżo-
wać  („Chcesz  usłyszeć  moją  historię?”).  Wymiana  opowieści 
sprawi, że Jessica da znać o pojawieniu się nowego Kaznodziei 
(będzie czekał w kościele).

• „Gdzie są inne bezpieczne miejsca?” - poruszenie tego tematu 
spowoduje pojawienie się podobnego w dialogu z Jasnowidzką 
Ritą.

Jeśli Walker wybrał dłuższą wersję opowieści o pojawieniu się Bla-
ze na Marsie („Zawsze umiałem dobrze słuchać”), w rozmowie padnie 
nazwisko Webbera. Jeśli chcesz, użyj jeszcze potem opcji: „Ludzie 
w czerni” i „Czy profesor Webber wciąż jest w kolonii?”. W ten 
sposób odblokujesz możliwość rozmowy z Webberem (nie jest ona obo-
wiązkowa).
Część 22. Kaznodzieja
W  kościele  skontaktuj  się  z  Johnem  Hollbrookiem,  zwanym 
Kaznodzieją  (po  kliknięciu  postaci,  wybierz  dostępną  opcję  i 
przewijaj kwestie dialogu). Mężczyzna umówi się na rozmowę w swoim 
pokoju. O jej terminie da znać.
W tym momencie pojawi się Ripper i zaprowadzi Walkera do Marshalla 
– klikaj gdzieś na ekranie, żeby przewijać kwestie dialogu. W po-
dobny sposób porozmawiaj z Marshallem. Po wysłuchaniu ostrzeżenia 
bohater automatycznie wyjdzie do holu z czerwoną fontanną.
Poszukaj doktora Morgana lub poczekaj na niego w holu. (Po wyjściu 
z biura Marshalla staje się możliwa rozmowa ze Świniakiem. Nie 
jest ona obowiązkowa, ale Morgan i tak pojawi się dopiero po kilku 
minutach.) Porozmawiaj z Morganem (klikaniem przewijaj dialog) – 
dowiesz się, że Kaznodzieja czeka w swoim pokoju. Idź tam.
W pokoju Kaznodziei porozmawiaj z nim. Obowiązkowo wybierz opcje:

• „Jak to się stało, że skończyłeś w tym miejscu? - John opowie 
swoją historię. Zrewanżuj się („Widzisz, widziałem wiele nie-
pokojących rzeczy”).

• „Słyszałeś o Wychowanku?” - potem taki sam temat pojawi się w 
dialogu z Jasnowidzką Ritą. 

Część 23. Jasnowidzka
Z  Ritą  Mayden  możesz  porozmawiać  w  jej  pokoju  –  pomieszczeniu 
przylegającym do kasyna. W środku kliknij postać Rity. Wybierz do-
stępną opcję. Klikając na ekranie, przewijaj dialog, póki wróżbit-
ka nie postawi Walkerowi kart. Gdy pojawią się opcje dialogu wy-



bierz obowiązkowo:
• „Jak się tu znalazłaś?”, a potem „Chcesz usłyszeć moją histo-

rię?”
• „Co  możesz  mi  powiedzieć  o  bezpiecznych  miejscach?”  oraz 

„Słyszałaś o Wychowanku?”
Wyjdź z pokoju Rity i poszukaj Kaznodziei (może być wszędzie: od 
kasyna, poprzez kościół i jego pokój, po płytę lądowiska). Zagad-
nij go, a mężczyzna poradzi Walkerowi, żeby szukał pomocy u Rity. 
Wróć do pokoju Jasnowidzki.
Część 24. Pusty pokój Rity
Kliknij stół – wyświetlisz okienko zbliżenia z trzema kartami do 
tarota. Wystarczy wziąć dwie:  Koło Fortuny i  Króla Pentagramów. 
Teraz kliknij gablotkę na ścianie naprzeciwko wejścia – wyświe-
tlisz zamek w formie układanki:

• Jeśli grasz w trybie łatwym, łamigłówkę możesz pominąć (kla-
wisz „Pomiń zagadkę” u góry ekranu). W przeciwnym razie ułóż 
klocki według wzoru z karty Koło Fortuny (karta musi być wy-
świetlona na ekranie lub w inwentarzu).

• Wyjściowe położenie elementów zmienia się w każdej rozgrywce.
• Lewy klawisz myszy przesuwa klocki, prawy je obraca.
• Gdy układanka wygląda jak poniżej, kliknij napis „gotowe”

 



Gdy otworzą się drzwiczki szafki, kartę Koło Fortuny schowaj do 
inwentarza lub odłóż na stół. Kliknij otwartą gablotkę. W okienku 
zbliżenia przesuń książkę na dolnej półce. Na odsłoniętym sensorze 
użyj karty Król Pentagramów. Szybko wejdź w przejście, które otwo-
rzy się w ścianie za stołem. Jeśli nie zdążysz za pierwszym razem, 
spróbuj ponownie. (Kliknij gablotkę i na sensorze użyj karty.)

Walker znajdzie się w tajnym pomieszczeniu. Na tym etapie gry wy-
starczy, że stwierdzi jego istnienie (dokładniejszy opis w części 
28. poradnika). Wyjdź z tajnego pomieszczenia do pokoju Rity (kar-
ty do tarota możesz zabrać lub zostawić na stole). Wróć do kasyna. 
Tu Walker będzie świadkiem ataku Rippera na Rosę. Stań w jej obro-
nie (kliknij u dołu ekranu napis „Hej, Ripper, zostaw ją w spoko-
ju”).
Część 25. Haker
Jeśli Walker wcześniej nie zetknął się z Robertem Corleone (Hake-
rem), teraz jest to konieczne. Pierwsza rozmowa może odbyć się 
gdzieś na terenie bazy:

• Wybierz dostępną opcję dialogową i klikaniem na ekranie zmie-
niaj kwestie.

• Gdy pojawią się opcje do wyboru, kliknij  „Czarujący jak ra-
tlerek” lub „Och, tak się tylko mówi” - Haker odejdzie, ale 
potem łatwiej z nim nawiązać kontakt.

• Opcja „Zdaje się, że kontrolują sytuację” powoduje, że Haker 
traci  zaufanie  do  Walkera.  Później  trzeba  go  najpierw 
przeprosić, a potem zagadnąć jeszcze raz.



Druga rozmowa w kasynie (gdy połowa karty Pagera jest już w inwen-
tarzu):

• Obowiązkowo wybierz opcję „Co wiesz o karcie Pagera?”, a po-
tem „Możesz to naprawić?”. Haker nie weźmie połówki karty od 
Walkera, ale obieca ją naprawić, jeśli dostanie obie części. 

Część 26. Druga połowa karty Pagera
W zależności od kolejności wykonywanych czynności, po ataku Rippe-
ra na Rosę lub po pokazaniu Hakerowi połowy karty Pagera, Walker 
dostanie wiadomość od Rosy Martinez.
Poszukaj  Radiomaniaka.  Mężczyzna  zaczepi  Walkera  i  przekaże  mu 
prośbę Rosy o spotkanie w kościele. Idź tam.
W  kościele  czeka  Rosa.  Kliknięciami  przewijaj  dialog  –  dowiesz 
się, że druga połowa karty Pagera jest w sypialni Slasha w szafce. 
W trakcie rozmowy dostaniesz szkic, niezbędny do jej otwarcia.
Wyjdź  na  płytę  lądowiska,  a  stamtąd  udaj  się  do  sypialni.  Na 
drzwiach  obok  kabiny  Walkera  użyj  karty  Hazardzisty  (wygrana  w 
blackjacka).

 



W kabinie Slasha kliknij gablotkę na ścianie – wyświetlisz zamek-
układankę:

• Jeśli grasz w trybie łatwym, łamigłówkę możesz pominąć (kla-
wisz „Pomiń zagadkę” u góry ekranu). W przeciwnym razie ułóż 
klocki według wzoru ze szkicu otrzymanego od Rosy. 

• Wyjściowe położenie elementów układanki zmienia się w każdej 
rozgrywce.

• Lewy klawisz myszy przesuwa klocki, prawy je obraca.
• Gdy układanka wygląda jak poniżej, kliknij napis „gotowe”.

Kliknij gablotkę – weźmiesz drugą połowę karty Pagera. Schowaj ją 
w inwentarzu.
Opuść kabinę Slasha.
Część 27. Haker
Poszukaj Hakera. Gdy sprowadzisz go do kasyna i masz już w inwen-
tarzu  obie  części  karty  Pagera,  w  rozmowie  wybierz  obowiązkowo 
opcję  „Niespodzianka,  niespodzianka”.  Przekazanie  połówek  karty 
odbędzie  się  automatycznie.  Haker  obieca  ją  naprawić.  Wyjdź  do 
holu przed kasynem.



Część 28. Pułapka
Poszukaj  Radiomaniaka.  Ten  zaczepi  Walkera  (klikaniem  przewijaj 
dialog). Mężczyzna przekaże  wiadomość od Kaznodziei. To prośba o 
spotkanie w jego pokoju. Idź tam.
Kliknij uchylone drzwi pokoju Hollbrooka – w środku okaże się, że 
to pułapka, a Walkerowi grozi uduszenie.
Kliknij obraz nad wejściem. W okienku zbliżenia:

1. Kliknij  ukryty  przełącznik  przy  prawej  krawędzi  okienka  – 
otworzysz skrzynkę z bezpiecznikami, która jest pod obrazem.

2. W otwartej skrzynce użyj śrubokrętu na prostokątnej pokrywce 
u góry. Kliknij okrągłą pokrywkę bezpiecznika, tkwiącego w 
urządzeniu.

3. Kliknij rozłączone kable – połączysz je na krzyż (w kształcie 
X) lub równolegle (w kształcie =). Zabierz bezpiecznik z od-
kręconej pokrywki (schowaj go w inwentarzu).

4. Na odkręconej pokrywce bezpiecznika użyj modelu C.S.M, a po-
tem kliknij ją – tak spreparowany bezpiecznik wróci na miej-
sce.

5. Kliknij przycisk na prawej framudze drzwi (ten uruchamiający 
dzwony) – Walker spowoduje spięcie.

6. Kliknij skrzynkę nad drzwiami. W okienku zbliżenia znów klik-
nij kable, żeby zmienić sposób ich połączenia. Jeśli poprzed-
nio  miały  kształt  X,  teraz  muszą  mieć  kształt  =  (i 
odwrotnie).

7. Kliknij przycisk przy prawej framudze drzwi – Walker uruchomi 
dzwony i ściągnie pomoc.



Nie wszystkie czynności muszą być wykonywane w podanej wyżej ko-
lejności, ale konieczne jest dwukrotne przełożenie kabli.  Jeśli 
nie wykonasz zadania w przewidzianym czasie, na planszy z menu gry 
wciśnij przycisk „Kontynuuj” i spróbuj jeszcze raz.     
Na ratunek przybędą Jessika, Kaznodzieja i Morgan. Porozmawiaj z 
nimi, przewijając dialog. Okaże się, że Hollbrook nie zostawił dla 
Walkera żadnej wiadomości, a sprawcą zamachu mógł być Ripper lub 
Marshall. Jeśli w tym momencie zajrzysz do inwentarza, zauważysz, 
że ktoś ukradł Walkerowi tajny znak.
Część 29. Tajne pomieszczenie
Wyjdź z pokoju Kaznodziei na płytę lądowiska. Tam już czeka Haker 
z naprawioną kartą Pagera. Porozmawiaj z nim, przewijając kwestie 
dialogu. Idź do kasyna.
Na korytarzu przed kasynem spotkasz Radiomaniaka. Porozmawiaj z 
nim, przewijając dialog. Jake wytłumaczy swój udział w przekazaniu 
pechowej wiadomości i ostrzeże Walkera przed wejściem do kasyna, w 
którym szaleje Ripper. Idź do pokoju Kaznodziei.
Na  zamkniętych  drzwiach  pokoju  Kaznodziei  użyj  karty  Pagera.  W 
środku kliknij przycisk na prawej framudze drzwi – Walker uruchomi 
dzwony i ściągnie wszystkich, w tym Rippera, na mszę. Wyjdź z po-
koju.



Na zewnątrz spotkasz Kaznodzieję. Porozmawiaj z nim, przewijając 
dialog  –  bohater  wytłumaczy  swoje  postępowanie  i  zapewni  sobie 
jego pomoc. Idź do kasyna.
W kasynie użyj karty Pagera na zamkniętych drzwiach pokoju Rity. 
Po wejściu do pomieszczenia kliknij gablotkę, a po wyświetleniu 
zamka-układanki napis „gotowe”. W okienku zbliżenia użyj karty Pa-
gera na sensorze za książkami.  Gdy w ścianie za stołem otworzy 
się przejście, szybko w nie wejdź – znajdziesz się w tajnym po-
mieszczeniu.  Ukryta  część  bazy  to  przedsionek  (pomieszczenie  z 
wejściem) i trzy pokoje.
W przedsionku idź najpierw w głąb ekranu. W pokoju z okrągłym sto-
łem weź  notatnik ze stołu pod fotografią Ziemi. Wycofaj się do 
przedsionka. Teraz otwórz drzwi naprzeciwko wejścia. W pokoju z 
kablami na podłodze przesuń książkę, stojącą na szafce.

Na ukrytym za nią sensorze użyj karty Pagera. Przejdź przez mie-
niącą się ścianę do trzeciego pokoju. Tu kliknij notatnik-książkę 
na stole w głębi ekranu. Gdy wyświetlisz jego zbliżenie:

• Otwórz pamiętnik. Na pierwszej stronie użyj notatnika z in-
wentarza – Walker skopiuje rysunek - szkic z książki w notat-
niku, który jest kluczem do gablotki w jego pokoju.

• Przeczytaj pamiętnik, a potem wróć do jego początku i wyjdź 
ze zbliżenia (strzałka u dołu ekranu).



W tym momencie do pomieszczenia wejdzie Jessica Blaze. Porozmawiaj 
z nią. Kobieta zaprowadzi Walkera do Johna Hollbrooka. Porozmawiaj 
z nim.  
 
Szarzy z Frakcji mieli dostarczyć Walkerowi implant, umożliwiający 
kierowanie ścigaczem – pojazdem, który dowiózłby bohatera na Dra-
co.  Jednak  Kontrolerzy  spodziewają  się  przybycia  Wychowanka  i 
uważnie wszystko obserwują. Szarzy nie chcą więc ryzykować kontak-
tu z kolonistami. W tej sytuacji spiskowcy postanawiają sami do-
trzeć do nich. Muszą dostać się do miasta. 

MARSJAŃSKIE MIASTO
Walker wraz z Jessiką, która trochę zna miejscowy system wentyla-
cyjny, przechodzą szybami z kolonii do miasta. Tu już ich oczekują 
przedstawiciele Frakcji.

Część 30. Spotkanie w siedzibie Frakcji
Użyj karty Pagera na czerwonym sensorze przy bramie. Wejdź do mia-
sta. W sali z korytarzami powietrznymi wejdź w przejście w głębi 
ekranu po lewej. W następnym pomieszczeniu skręć w prawo ku masyw-
nym ścianom. Użyj karty Pagera na sensorze w jednej ze ścian i 
przejdź przez nią.



Idź za świetlistą kulą ku prawej krawędzi ekranu – po otwarciu 
drzwi bohaterowie znajdą się w siedzibie Frakcji. Porozmawiaj z 
Szarymi.
Spotkanie  z  członkami  Najwyższej  Rady  Frakcji  niespodziewanie 
przerwie atak Kontrolerów. Dzięki interwencji jednego z Szarych 
Jessika i Walker ocaleją.

LUDZKA KOLONIA NA MARSIE
Część 31. Uratować Jessikę
Po powrocie z miasta Jessica i Walker zatrzymają się na płycie lą-
dowiska. Klikaniem przewiń dialog – bohaterowie automatycznie pój-
dą do pokoju Kaznodziei. Tam porozmawiaj z Johnem – Walker dowie 
się, że Rita uratowała kolonistów przed zagazowaniem.
Idź do kasyna. Użyj karty Pagera na drzwiach pokoju Rity. W środku 
przejściem za stołem wejdź do tajnego pomieszczenia. Tu idź na 
wprost. Na sensorze za książką użyj karty Pagera. Przejdź przez 
falującą ścianę. Porozmawiaj z Ritą o tym, co się stało w kolonii. 
Wróć do kasyna. Wyjdź na korytarz.
W holu przed kasynem Walkera znajdzie Ripper i poinformuje, że 
Jessica i Kaznodzieja są jego więźniami. Automatycznie przenie-
siesz się do pokoju Brazylijczyka.
W pokoju Brazylijczyka porozmawiaj z Ripperem i Marshallem – ci 
dwaj zażądają biopojemnika w zamian za życie Jessiki. Gdy Świniak 
wywoła Marshalla, porozmawiaj jeszcze z Ripperem – Walker sprowo-
kuje bójkę i zabije przeciwnika.
Od tego momentu bohater będzie miał 15 minut na uratowanie Jessi-
ki. Jeśli nie zdążysz wykonać wszystkiego w przewidzianym czasie, 
na planszy z menu gry wciśnij przycisk „Kontynuuj” i spróbuj jesz-
cze raz. 
Porozmawiaj krótko z Jessiką – dziewczyna zasugeruje, że będzie im 
potrzeby Haker. Zanim pójdziesz po niego, zrewiduj Rippera. Klik-
nij jego postać, a w okienku zbliżenia zabierz mu zamrażacz i pa-
ger.
Idź do holu przed kasynem i zastaw pułapkę na Marshalla:

• Wyjmij z ekwipunku pager Rippera. Kliknij na nim najdłuższy z 
trzech  przycisków.  Gdy  na  chwilę  pojawi  się  na  urządzeniu 
czerwona strzałka, sygnał zostanie wysłany. Schowaj pager.

• Wyjmij zamrażacz. Wyceluj go w drzwi windy i czekaj. Gdy po-
jawi się Marshall, użyj na nim zamrażacza. Schowaj urządze-
nie.



Kliknij sylwetkę leżącego Marshalla. W okienku zbliżenia przeszu-
kaj prawą i lewą kieszeń wewnętrzną jego kombinezonu – zdobędziesz 
papier Marshalla (klucz do łamigłówki) i kartę Marshalla.
Jeśli Walker nie rozmawiał jeszcze z Hakerem, idź do kasyna. Za-
czep Roberta i poproś go o pomoc – bohater opowie o Jessice i au-
tomatycznie przekaże Hakerowi kartę Pagera, by ten mógł wejść do 
pokoju Brazylijczyka.
Idź do biura Marshalla. Porozmawiaj ze Slashem. Gdy strażnik od-
blokuje drzwi, wejdź do gabinetu Marshalla. W środku kliknij sejf 
– wyświetlisz zamek-układankę:

• Jeśli grasz w trybie łatwym, łamigłówkę możesz pominąć (kla-
wisz „Pomiń zagadkę” u góry ekranu). W przeciwnym razie ułóż 
klocki według wzoru z kartki zabranej Marshallowi. 

• Wyjściowe położenie elementów układanki zmienia się w każdej 
rozgrywce.

• Lewy klawisz myszy przesuwa klocki, prawy je obraca.

• Gdy układanka wygląda jak poniżej, kliknij napis „gotowe”.



Kliknij  otwarty  sejf  –  weźmiesz  czytnik  danych (dekoder).  Przy 
okazji możesz użyć zamrażacza na mapie na ścianie nad sejfem i 
wziąć pistolet do implantów. Wyjdź z biura Marshalla.
Idź do kabin sypialnych. Użyj karty Marshalla na drzwiach pokoju 
Brazylijczyka (przy prawej krawędzi ekranu na parterze). W środku 
użyj czytnika danych na Hakerze, który właśnie usiłuje pomóc Jes-
sice. Zadanie wykonane.
Część 32. Biopojemnik 
Po uratowaniu Jessiki bohaterowie przystaną na korytarzu przed ka-
binami sypialnymi. Porozmawiaj z Hakerem i Jessiką – oboje wrzucą 
ciało Rippera w otchłań wokół płyty lądowiska i jednocześnie wywa-
bią Kontrolerów z pomieszczenia, które się na niej znajduje. W tym 
momencie Walker musi natychmiast zacząć działać, w przeciwnym ra-
zie zginie. W takim przypadku na planszy z menu gry wciśnij przy-
cisk „Kontynuuj” i spróbuj jeszcze raz. 
Po pogrzebie Rippera użyj w inwentarzu karty Marshalla na jego 
czytniku danych – wyświetlisz zbliżenie urządzenia: 

1. Na ekranie czytnika podświetl napis „Most Wł” (most włącz).
2. Kliknij „Ślij”.
3. Schowaj czytnik (PPM) do inwentarza.
4. Poślij Walkera w kierunku mostu na krawędź otchłani.
5. Potem na drugą stronę mostu.



W czasie gdy bohater będzie szedł przez most, wyjmij czytnik. Pod-
świetl napis „Most Wył” (most wyłącz) i czekaj. Gdy Walker  przej-
dzie przez most i stanie przed pomieszczeniem kontrolnym, kliknij 
„Ślij”.



Schowaj czytnik danych (PPM) i szybko wejdź do pomieszczenia kon-
trolnego.  W  środku  użyj  karty  Pagera  na  dostępnym  sensorze 
gablotki (na ścianie po lewej). Z jej górnej półki weź memoryza-
tor. Na dolnej leżą dwa implanty – możesz je zabrać lub nie, bo we 
właściwym momencie i tak dostaniesz je automatycznie.
Wyjmij z inwentarza memoryzator:

1. Strzałkami podświetl zaszyfrowany kod do biopojemnika. Klik-
nij „Rozszyfruj”.

2. Przy  podświetlonym  rozszyfrowanym  kodzie  do  biopojemnika 
kliknij „Ślij” -  biopojemnik ze stożkiem znajdzie się w in-
wentarzu.

Schowaj memoryzator. Opuść pomieszczenie kontrolne.
Na zewnątrz wyjmij czytnik danych z kartą Marshalla. Na ekraniku 
urządzenia  podświetl  napis  „Most  Wł”  (most  włącz)  i  kliknij 
„Ślij”. Przejdź przez most na płytę lądowiska. (Most możesz zosta-
wić lub wyłączyć.)
Z biopojemnikiem idź do Rity.



Część 33. Implant sygnałowy
Z biopojemnikiem idź do tajnego pomieszczenia (przez kasyno i po-
kój Rity). Porozmawiaj z Ritą. Obowiązkowo użyj opcji: „Mam krysz-
tał” - Walker przekaże stożek i dowie się, że ma wszczepiony im-
plant naprowadzający. O jego usunięciu musi porozmawiać z Webbe-
rem.
Jeśli  nie  masz  jeszcze  pistoletu  do  implantów,  idź  do  biura 
Marshalla.  Na  korytarzu  przed  biurem  bohatera  zaczepi  Slash  – 
porozmawiaj z nim. Dowiesz się, że Kaznodzieja był torturowany. 
Zanim stracił przytomność, powiedział: „Obraz. Podwójne T. Pięć”.
Wejdź do biura Marshalla. Slasha nie ma, więc Walker sam sobie 
musi otworzyć drzwi do gabinetu szefa. Kliknij stół, przy którym 
zwykle siedział Slash. W okienku zbliżenia  kliknij przycisk pod 
blatem stołu.

 
Wejdź do gabinetu Marshalla. Użyj zamrażacza na mapie naprzeciwko 
wejścia. Ze skrytki, którą odsłonisz, weź pistolet do implantów. 
(Pole osłaniające skrytkę szybko się odtwarza, więc jeśli zajdzie 
potrzeba, znów użyj zamrażacza na mapie.)



Wyjdź z biura Marshalla. Poszukaj Webbera i porozmawiaj z nim. Wy-
bierz opcję:  „Potrzebna mi pańska pomoc”. Jeśli w tym momencie 
Walker ma w ekwipunku pistolet do implantów, bohaterowie automa-
tycznie przeniosą się na naradę do pokoju Rity.
W  pokoju  Rity  klikaniem  przewijaj  dialog.  Profesor  zgodzi  się 
przeprowadzić zabieg usunięcia wszczepu.
Po krótkiej animacji Walker dostanie swój implant sygnałowy i włą-
czy się sekwencja czasowa – na pozbycie się urządzenia naprowadza-
jącego masz 3 minuty.
Szybko wyjdź z pokoju Rity. Udaj się do pokoju strażników (wejście 
w holu z pomarańczową fontanną).



W pokoju strażników wejdź w głąb pomieszczenia. W inwentarzu po-
łącz implant sygnałowy z pistoletem do implantów. Naładowanego pi-
stoletu do implantów użyj na Kaznodziei – Walker wszczepi urządze-
nie szpiegujące Hollbrookowi.

Część 34. Źródło energii
Jeśli nie masz notatnika ze szkicem, idź do tajnego pomieszczenia 
(przez kasyno i pokój Rity). Z sali z wyjętą kratką wentylacyjną 
zabierz notatnik (na blacie pod wyjętą kratą). Przejdź do pomiesz-
czenia, w którym leży pamiętnik. Użyj na nim notatnika – zdobę-
dziesz notatnik ze szkicem, który jest kluczem do gablotki w sy-
pialni Walkera.
Opuść tajne pomieszczenie i przenieś się do strefy sypialnej. 
Wejdź do pokoju Walkera. Kliknij gablotkę na ścianie – wyświetlisz 
zamek-układankę:

• Jeśli grasz w trybie łatwym, łamigłówkę możesz pominąć (kla-
wisz „Pomiń zagadkę” u góry ekranu). W przeciwnym razie ułóż 
klocki według wzoru z notatnika ze szkicem skopiowanym z pa-
miętnika. 

• Wyjściowe położenie elementów układanki zmienia się w każdej 



rozgrywce.

• Lewy klawisz myszy przesuwa klocki, prawy je obraca.

• Gdy układanka wygląda jak poniżej, kliknij napis „gotowe”.

Z gablotki zabierz zestaw fioletowych  płytek. Z płytkami idź do 
tajnego pomieszczenia (przez kasyno, pokój Rity, salkę z falującą 
ścianą).
W pomieszczeniu, w którym jest pamiętnik, będzie czekała Jasno-
widzka. Porozmawiaj z nią – dowiesz się, jak należy ułożyć płytki, 
by uaktywnić kryształ. Kobieta odda także Walkerowi  kryształowy 
stożek.
Kliknij  notatnik-pamiętnik  leżący  na  blacie  –  otworzysz  go  na 
stronie ze schematem narysowanym przez Ritę. Użyj na nim płytek z 
inwentarza, a następnie (kolejność dowolna):

1. LPM chwyć płytkę z lewego, górnego rogu (jest na niej naryso-
wane 3/4 koła). Obróć ją 3x PPM. Dopasuj ją do środkowej czę-
ści schematu.

2. LPM chwyć płytkę z prawego, górnego rogu (z wyrysowaną 1/4 
koła). Obróć ją 3x PPM. Upuść ją na schemacie pod pierwszą 



płytką, tak by części koła tworzyły całość.
3. LPM  chwyć  płytkę  w  dolnym,  lewym  rogu.  Obróć  ją  3x  PPM. 

Umieść ją na schemacie u góry po prawej.
4. LPM  chwyć  płytkę  w  kształcie  litery  L.  Obróć  ją  3x  PPM. 

Umieść ją w środkowej części schematu po lewej.
   

5. LPM  chwyć  płytkę  w  kształcie  narożnika.  Obróć  ją  3x  PPM. 
Umieść ją u góry schematu po lewej.

6. Na koniec dopasuj do schematu dwie prostokątne płytki (na ob-
razku poniżej nie są numerowane).

Gdy schemat będzie wypełniony jak na obrazku poniżej, użyj na nim 
kryształowego stożka z inwentarza.



Weź świetlisty przedmiot, który pojawi się po krótkiej animacji.



Część 35. PSI komunikator
Idź do pokoju Kaznodziei (wejście z płyty lądowiska lub przez ko-
ściół). Na drzwiach użyj karty Pagera.
W środku obejrzyj znany już obraz nad drzwiami. W okienku zbliże-
nia kliknij ornament pod górną krawędzią obrazu – wyświetlisz na-
pis Rev podkreślony dwoma liniami, który jest kluczem do układanki 
w zamku szafy Kaznodziei.

Kliknij szafę pod ścianą po lewej – wyświetlisz zamek-układankę:

• Jeśli  grasz  w  trybie  łatwym,  łamigłówkę  możesz  pominąć 
(klawisz „Pomiń zagadkę” u góry ekranu). W przeciwnym razie 
ułóż klocki według wzoru z ornamentu oglądanego na obrazie.
 

• Wyjściowe położenie elementów układanki zmienia się w każdej 
rozgrywce.

• Lewy klawisz myszy przesuwa klocki, prawy je obraca.

• Gdy układanka wygląda jak poniżej, kliknij napis „gotowe”.



 
Przejrzyj książki na półce, która się wyświetli w okienku zbliże-
nia:

• Każdą książkę klikaj kilkakrotnie, żeby ją przekartkować i 
odczytać tytuł.

• Gdy  trafisz  na  „Biblię  kaznodziei”,  możesz  ją  otworzyć.  W 
środku znajdziesz dekoder. Jeśli masz czytnik danych Marshal-
la, ten z Biblii nie będzie przydatny i Walker go nie zabie-
rze.

• Przeglądaj książki póty, póki za jedną z nich nie znajdziesz 
karty Kaznodziei. Wówczas zamknij okienko zbliżenia.

Idź do pokoju strażników, gdzie leży Kaznodzieja (wejście z holu z 
pomarańczową  fontanną).  Wejdź  w  głąb  pomieszczenia  i  stań  przy 
łóżku Hollbrooka.
Z inwentarza wyjmij czytnik danych:

1. Jeśli tkwi w nim karta Marshalla, wyjmij ją (kliknij kartę, 
gdy wyświetli się zbliżenie dekodera).

2. Użyj na pustym czytniku danych karty Kaznodziei. Na ekranie 
„KARTA MULTIKODOWA” podświetl na żółto kod zaczynający się od 



tt5 (o nim majaczył nieprzytomny Kaznodzieja). Kliknij przy-
cisk „ŚLIJ” - wydobędziesz z ciała kaznodziei biopojemnik i 
komunikator.

 
Schowaj czytnik danych. Kliknij Kaznodzieję – Walker zabierze PSI 
komunikator, a biopojemnik zaraz zwróci Hoolbrookowi.
Jeśli podczas wykonywania tego zadania w grze pojawi się błąd –
pobierz i zainstaluj łatkę.
Bezpośrednio po zabraniu komunikatora wyświetli się jego okienko 
(jeśli  wcześniej  został  schowany,  wyjmij  go  z  inwentarza).  W 
okienku PSI komunikatora kliknij przycisk z wykrzyknikiem.

http://forum.przygodomania.pl/viewtopic.php?f=218&t=2323


Walker nawiąże kontakt z Gowddelnem, Szarym, który uratował jego i 
Jessikę w siedzibie Frakcji. Kliknięciami przewijaj dialog. Jeśli 
masz  w  inwentarzu  źródło  energii  (świetlisty  przedmiot),  po-
twierdź, że bohater jest gotów do podróży na Draco. Jej pierwszy 
etap to marsjańskie miasto, gdzie Walker spotka się z Gowddelnem.

MARSJAŃSKIE MIASTO
Część 36. Doki
Podczas spotkania z Gowddelnem kliknięciami przewijaj dialog. Bo-
hater dowie się, że statkiem zaopatrzeniowym Reptoidów poleci na 
Draco, które leży w odległości 34 lat świetlnych od Marsa. Będzie 
udawał członka Instytutu Technologii Twórców. Żeby jego kamuflaż 
był wiarygodny, Szary wręczy Walkerowi  specjalny implant i  kartę 
implantu.  By  swobodnie  poruszać  się  po  dokach,  Walker  dostanie 
sterownik holomaski. Jeśli w wyposażeniu nie masz zwykłego implan-
tu, dostaniesz go także – przyda się, by wstrzelić go komuś z za-
łogi Dorb Adioptera i zapewnić sobie jego pomoc.
Po odejściu Gowddelna kliknij w ekwipunku sterownik holomaski – 
wyświetlisz panel:

1. Klawiszami strzałek podświetl napis „Konserwator Reptoid”.
2. Kliknij klawisz z wykrzyknikiem – Walker zmieni postać.



Jako Reptoid wejdź do miasta. W hali z powietrznymi korytarzami 
idź do przejścia na wprost. W doku dziesiątym wejdź w bramę w głę-
bi ekranu. W jednym z doków natkniesz się na rozmawiających ob-
cych.
Kliknięciami przewiń rozmowę Reptoidów z Szarym. Gdy Szarak stanie 
w głębi kabiny, w ekwipunku połącz pistolet do implantów z implan-
tem (tym białym).  Załadowanego pistoletu użyj na Szarym – Walker 
wszczepi mu implant i sobie go podporządkuje.
Porozmawiaj z Szarym (kliknięciami przewijaj dialog). Okaże się,że 
to niejaki Bloodal Agubytnik, ale Walker będzie go nazywał Blo-
omem.
Teraz Walker musi zakamuflować się jako przedstawiciel  Instytutu 
Technologii Twórców.
W ekwipunku połącz pistolet do implantów ze specjalnym implantem 
(czerwonym) i załadowanego pistoletu użyj na biopojemniku. To spo-
woduje włączenie się sekwencji czasowej. Teraz masz 3 minuty na 
wyjęcie memoryzatora, ewentualne podświetlenie kodu do biopojemni-
ka i wciśnięcie klawisza „Ślij”.
(Właściwy kod – ciąg cyfr i liczb – powinien podświetlić się auto-
matycznie, jeśli ustawienia urządzenia nie były zmieniane od czasu 
ostatniego użycia.)



Jeśli Walker nie zdjął jeszcze holomaski, zrób to teraz: w ekwi-
punku kliknij sterownik holomaski, na panelu podświetl klawiszami 
strzałek napis „Wyłączona” i kliknij klawisz z wykrzyknikiem.

Gdy  bohater  wchłonął  już  biopojemnik  ze  specjalnym  implantem  i 
zdjął holomaskę, porozmawiaj z Bloomem – razem udacie się ściga-
czem na pokład Drob Adioptera.

GWIAZDOLOT
Część 37. Mapa Drob Adioptera
Walker i Bloom zatrzymają się w ładowni na poziomie D.
Jeśli  chcesz,  możesz  kliknąć  konsolę  (w  głębi  ekranu  przy 
drzwiach) i obejrzeć rozkład pomieszczeń na planach trzech pozio-
mów Drob Adioptera. Spowoduje to pojawienie się w rozmowie z Blo-
omem wielu wątków, które dostarczą przydatnych informacji. (Sche-
mat na obrazku poniżej.)
Drzwi obok konsoli prowadzą w głąb statku. Walker może wziąć od 
Blooma kartę dostępu do nich i wejść do środka, ale jest to śmier-
telnie niebezpieczne. Na razie wiele czynności będzie musiał wyko-
nać za niego Szary.



   
Część 38. Spreparować kabinę #9
Kliknij postać Blooma. Z opcji rozmowy wybierz „Bloom, chcę, żebyś 
coś dla mnie zrobił” i przewiń kwestię dialogową - przejmiesz kon-
trolę nad obcym.
Jako Bloom kliknij drzwi obok konsoli. W okienku zbliżenia użyj na 
szczelinie standardowej karty z ekwipunku. 



Na  początku  żółtego  korytarza  wybierz  drzwi  po  prawej  stronie 
ekranu. Użyj na ich szczelinie standardowej karty i wejdź do maga-
zynu.
W magazynie:

1. Kliknij półkę z wyposażeniem konserwatorskim. W okienku zbli-
żenia wciśnij czerwony przycisk na skrzynce. Weź  klucz kon-
serwatorski (wystarczy jeden). Zamknij okienko zbliżenia.

2. Kliknij  półkę  z  narzędziami.  W  okienku  zbliżenia  wciśnij 
czerwony przycisk na skrzynce. Weź cążki do drutu (wystarczą 
jedne). Zamknij okienko zbliżenia.

3. Kliknij półkę z urządzeniami elektronicznymi. W okienku zbli-
żenia wciśnij czerwony przycisk na skrzynce. Weź dwa komuni-
katory (jeden będzie dla Blooma, drugi – dla Walkera). Za-
mknij okienko zbliżenia.

Wyjdź z magazynu na korytarz. Idź w stronę windy (w dół ekranu). W 
tym momencie z bocznego pomieszczenia wyjdzie Reptoid. Porozmawiaj 
z nim. (Jeśli zasłoni Bloomowi panel windy, cofnij się w kierunku 
magazynu i znów wróć ku windzie.)
Kliknij czerwony klawisz windy (na ścianie w głębi żółtego koryta-
rza), a potem żółty przycisk na panelu, który się pojawi. 



Wsiądź do windy i wybierz poziom C („Level C”). Gdy winda się za-
trzyma, wysiądź – czerwona strzałka na podłodze kabiny.
W pomieszczeniu hibernacji:

1. Zabierz  pusty  zbiornik  gazu (na  pojemnku-skrzyni  pośrodku 
ekranu).

2. Odszukaj  kabinę  hibernacyjną  Blooma  (przy  lewej  krawędzi 
ekranu kabina#9). Kliknij na kabinie panel (nie ekran).

3. W okienku zbliżenia użyj na otworze-śluzie klucza konserwa-
torskiego.

4. Zabierz pełny pojemnik z gazem.
5. Odłącz oba kable, tak by zwisały swobodnie.



Zamknij okienko zbliżenia – potrzebujesz części, której na razie 
nie masz. 
Wsiądź do windy i wjedź na poziom D („Level D”). Idź do magazynu. 
Powtórz procedurę z otwieraniem drzwi standardową kartą. W środku 
kliknij  półkę  z  częściami  elektronicznymi.  W  okienku  zbliżenia 
wciśnij czerwony przycisk na skrzynce. Weź Y-mikrowtyk (wystarczy 
jeden). Zamknij okienko zbliżenia. 
Wyjdź z magazynu na korytarz. Znów windą wjedź na poziom C do po-
mieszczeń hibernacji. Ponownie otwórz panel na komorze hibernacyj-
nej Blooma. W okienku zbliżenia:

1. Użyj Y-mikrowtyku na lewej mikroszczelinie.
2. Kliknij któryś z kabli i połącz go z Y-mikrowtykiem.
3. Podobnie postąp z drugim kablem.
4. W zagłębieniu umieść pusty zbiornik na gaz.

Jeśli operacja przebiegła pomyślnie, alarm w kabinie hibernacyjnej 
powinien się wyłączyć. Zamknij okienko zbliżenia. Wsiądź do windy. 
Wjedź  na  poziom  D  („Level  D”).  Wróć  do  ładowni,  gdzie  czeka 
Walker.



Część 39. Fałszywa hibernacja Blooma
Po  spreparowaniu  kabiny  hibernacyjnej  Bloom  wróci  do  ładowni, 
gdzie czeka Walker. Jako Bloom kliknij postać Walkera, a następnie 
kliknij w ekwipunku Blooma następujące przedmioty:

• standardową kartę, pełny zbiornik z gazem, jeden komunikator 
i memoryzator - te przedmioty znajdą się w ekwipunku Walkera.

W wyposażeniu Blooma powinien zostać drugi komunikator (bez niego 
nie porozumie się z Walkerem) oraz cążki i klucz konserwatorski 
(będzie ich później potrzebował).

Porozmawiaj z Bloomem. Wybierz kwestie: „Wydaje mi się, że nie ma 
już nic do zrobienia”, a potem „Po prostu siądźmy i poczekajmy na 
sygnał do hibernacji”.
Po animacji przyciskiem ze srebrną gwiazdką (prawy dolny róg ekra-
nu) przełącz się na Walkera. Jako Walker kliknij drzwi obok konso-
li. W okienku zbliżenia użyj na szczelinie standardowej karty. Gdy 
drzwi się otworzą, szybko przełącz się na Blooma (przycisk z dwie-
ma strzałkami w prawym dolnym rogu ekranu). Jako Bloom wejdź w 
głąb statku. Idź w dół żółtym korytarzem.
Po drodze Bloom spotka Reptoidów, którzy doprowadzą go do komnaty 
hibernacyjnej. Tu bohater  nie może zwlekać ani się pomylić, bo 
urządzenia wykryją jego implant.



W komnacie hibernacyjnej:
1. Kliknij ekran (nie panel) na kabinie hibernacyjnej Blooma.
2. W okienku zbliżenia zaznacz napisy: „sferoblend” oraz „otwórz 

kabinę”, a następnie zamknij okienko zbliżenia.
3. Kliknij na otwartej pokrywie kabiny („leży w kabinie”).

Gdy  zobaczysz  Blooma  za  szybą  kabiny,  przełącz  się  na  Walkera 
(srebrna gwiazdka w prawym dolnym rogu ekranu).



Część 40. Pułapka Walkera
Gdy Bloom zamknie się w kabinie hibernacyjnej i przełączy na Wal-
kera, akcja przeniesie się do ładowni statku. Tu Walker zastawi 
pułapkę na jednego z Reptoidów, dozorujących procedurę hibernacji. 
Jako Walker w ładowni:

1. Kliknij otwartą wnękę wypełnioną skrzyniami i pojemnikami.
2. W okienku zbliżenia kliknij miejsce za skrzyniami. W tym ką-

ciku umieść pełny zbiornik z gazem.
3. Wyjmij z inwentarza memoryzator. Na liście kodów podświetl 

„łącze.kom do kontenera”. Kliknij „Ślij”.
4. Na ekranie „Pojemnik” 2x kliknij „Odbierz” - zapiszesz w me-

moryzatorze kod umożliwiający zamknięcie wrót tego magazynu.
Następne czynności włączą sekwencję czasową, a na wykonanie zada-
nia będzie tylko minuta.

5. Na liście kodów memoryzatora podświetl kod do biopojemnika 
(ciąg cyfr i liczb). Kliknij „Ślij” - Walker wydobędzie bio-
pojemnik ze swego ciała.   



6. Schowaj  memoryzator.  Z  inwentarza  wyjmij  biopojemnik.  W 
okienku zbliżenia umieść go na podłodze obok zbiornika z ga-
zem. Kliknij zawór na pojemniku, tak by gaz się ulatniał.

7. Wyjmij memoryzator. Na liście kodów podświetl niedawno pobra-
ny kod do kontenera (ciąg cyfr i liczb). Kliknij „Ślij” - za-
mkniesz wnękę.

8. Schowaj memoryzator. Kliknij drzwi prowadzące w głąb statku. 
W okienku zbliżenia użyj na szczelinie standardowej karty. 
Wejdź do środka.

Idź żółtym korytarzem do windy (znanej z wcześniejszych działań 
Blooma). Po drodze schowaj w ekwipunku standardową kartę. Kliknij 
na  ścianie  czerwony  klawisz  przywoływania  windy,  a  potem  żółty 
przycisk w okienku, które się pojawi.
W tym momencie wyłączy się sekwencja czasowa, ale w dalszym ciągu 
trzeba się spieszyć.
W windzie wybierz poziom E („Level E”). Wysiądź, gdy winda się za-
trzyma – czerwona strzałka na podłodze kabiny. W korytarzu, do 
którego trafisz, skieruj się w górę ekranu i do drzwi po prawej. 
Wciśnij czerwony przycisk na panelu. W ciasnym przedsionku przejdź 
przez skaner. Wejdź do bezpiecznego pomieszczenia.



Część 41. Wyłączyć grawitację
Walker i Bloom muszą wyłączyć na pewien czas grawitację, by pozbyć 
się drugiego Reptoida. Zadanie powinni wykonać bez wahań i błędów, 
by zmieścić się w przewidzianym czasie. 
 
Jako Walker:

• Gdy dotrzesz do bezpiecznego pomieszczenia, przełącz się na 
Blooma  (ikona z dwiema strzałkami w prawym dolnym rogu ekra-
nu).

Jako Bloom:
• Kliknij napis „Exit” na komorze hibernacyjnej (lewy dolny róg 

ekranu).
• Gdy wydostaniesz się z komory hibernacyjnej, kliknij windę, a 

następnie żółty klawisz w okienku, które się pojawi.
• Przełącz się na Walkera (ikona gwiazdki w prawym dolnym rogu 

ekranu).
Jako Walker:

• W bezpiecznym pomieszczeniu podejdź do konsoli (w głębi ekra-
nu).

• Na ekranie konsoli dwukrotnie odmów: przedwczesnego budzenia 
członków załogi i windy na poziom E. (Jeśli się zgodzisz, 
Reptoid uniemożliwi Bloomowi wykonanie zadania.)

• Zamknij konsolę (czerwona strzałka u dołu ekranu).
• Przełącz się na Blooma.

Jako Bloom:
• Znów przywołaj windę.
• Przełącz się na Walkera.

Jako Walker:
• Kliknij konsolę.
• Odmów windy na poziom E.
• Zaakceptuj windę na poziom C (To żądanie Blooma. Gdyby się 

nie pojawiło, przełącz się na Blooma i ponów je.)
• Zamknij konsolę. Przełącz się na Blooma.

Jako Bloom:
• Wsiądź do windy. Wybierz „Level D”.
• Przejdź żółtym korytarzem w kierunku ładowni (tam, gdzie Wal-

ker zastawił pułapkę na Reptoida).
• W ładowni obejrzyj ciało Reptoida. W okienku zbliżenia za-

bierz mu kartę bezpieczeństwa.
• Kliknij drzwi do żółtego korytarza. W okienku zbliżenia użyj 

na szczelinie karty bezpieczeństwa.
• Idź żółtym korytarzem w kierunku windy. Wejdź w drzwi po le-

wej (tuż przed windą). Na szczelinie użyj karty bezpieczeń-
stwa. Wejdź do pomieszczenia z systemem podtrzymywania życia.



• W pomieszczeniu z systemem podtrzymywania życia kliknij kon-
solę (pośrodku ekranu).

• W okienku konsoli kliknij „Odmów” przy napisie „Okrętowe pole 
grawitacyjne zostanie”.

• Przełącz się na Walkera.
Jako Walker:

• W bezpiecznym pomieszczeniu kliknij konsolę. 
• Odmów windy na poziom E.
• Zaakceptuj rozpoczęcie procedury wyłączania generatora ciąże-

nia.
• Zamknij konsolę. Przełącz się na Blooma.

Jako Bloom:
• Na panelu konsoli użyj klucza konserwatorskiego w miejscu na-

zwanym „śluzą” (1). Cążkami przetnij niebieski i czerwony ka-
bel pod literami OZŻ (2). Kliknij klawisz „Ustaw wyłączenie 
generatora grawitacji” (3).

• Akceptuj komunikat „System monitorowania oznak życia doznał 
nierozpoznanej awarii”.

• Gdy pojawi się pytanie: „Kiedy zostanie wyłączony generator 
grawitacji”, wybierz „3 minuty”.

• Po  pytaniu:  „Jak  długo  będzie  wyłączony  generator 



grawitacji”, wybierz „1 minuta”.
• Klawiszem pośrodku konsoli zaakceptuj wprowadzone zmiany.
• Przełącz się na Walkera.

Jako Walker:
• Kliknij konsolę.
• Odmów windy na poziom E.
• Zaakceptuj wyłączenie generatora ciążenia.
• Zamknij konsolę. Przełącz się na Blooma.

Jako Bloom:
• Zamknij okienko konsoli. Wyjdź z pomieszczenia systemu pod-

trzymywania życia.
• W żółtym korytarzu przywołaj windę.
• Przełącz się na Walkera.

Jako Walker:
• Kliknij konsolę.
• Jeśli pojawi się żądanie windy na poziom E – odmów.
• Zaakceptuj windę na poziom D. (Gdyby żądanie się nie pojawi-

ło, przełącz się na Blooma i ponów je.)
• Zamknij konsolę. Przełącz się na Blooma.

Jako Bloom:
• W żółtym korytarzu wsiądź do windy. Wybierz „Level C”. 
• W komnacie hibernacyjnej kliknij ekran na kabinie hibernacyj-

nej Blooma.
• W okienku zbliżenia zaznacz „hibernuj” oraz „otwórz kabinę”.
• Kliknij na otwartej kabinie („leży w kabinie”).
• Gdy Bloom znajdzie się we wnętrzu kabiny, kliknięciami prze-

wijaj komunikaty. Dwukrotnie potwierdź chęć kontynuacji pro-
cedury.

• Przełącz się na Walkera.
Jako Walker:

• Kliknij konsolę. 
• Odmów windy na poziom E.
• Akceptuj hibernację jednego członka załogi.
• Zamknij konsolę.
• Podejdź  do  vitrifaksu  (urządzenie  przy  lewej  krawędzi 

ekranu).
• W okienku vitrifaksu kliknij napis „Initiate startup”. Klik-

nięciami przewijaj komunikaty urządzenia. 
• Gdy pojawi się pytanie o długość trwania procedury, wybierz 

„10 minut”.   



Część 42. Podróż na Draco
Po unieszkodliwieniu obu Reptoidów Walker nie musi się już spie-
szyć. 
W bezpiecznym pomieszczeniu podejdź do konsoli w głębi. Na jej 
ekranie kliknij napis „Odłączenie zamka bezpieczeństwa”. Zamknij 
konsolę i wyjdź na korytarz.
W korytarzu przywołaj windę. Zjedź na poziom D. W żółtym korytarzu 
idź w kierunku ładowni. Wejdź w drzwi po lewej (przed wejściem do 
ładowni).
W pomieszczeniu głównego komputera kliknięciami przewijaj dialog. 
Po krótkiej animacji Walker wyląduje na Draco.

DRACO
Część 43. Święta Góra
Po znalezieniu się na powierzchni planety i dostaniu się do wnę-
trza góry, idź stale naprzód – tu nie można zboczyć z drogi. Na 
końcu ścieżki kliknij portal i potok.
Teraz Walker musi odnaleźć sześć piramid, w których Twórcy pozo-
stawili swoje artefakty. Do przemieszczania się użyje portali uak-
tywnianych za pomocą kryształów.
W praktyce oznacza to, że na kolejnych planszach należy klikać wy-
brane kryształy, a następnie otwarte przez nie portale, by przeno-
sić się dalej. Uaktywniony kryształ zabarwi się, co można zobaczyć 
po powrocie na tę samą planszę. 
Jeśli nie ma takiej konieczności, nie klikaj kolorowych kryszta-
łów,  ale  te  bezbarwne,  bo  trzeba  przeprowadzić  bohatera  przez 
wszystkie portale, więc wszystkie kryształy muszą być kliknięte i 
muszą się zabarwić.
Do przejścia masz kilkanaście plansz, ale powtarza się na nich 
sześć różnych układów kryształów. Zależności między nimi pokazuje 
schematyczna mapka poniżej.
Prostokąty na mapce to sześć podstawowych plansz. Kółka na nich to 
kryształy. Strzałka wychodząca z kółka pokazuje, na którą planszę 
przeniesiesz się, gdy klikniesz ten kryształ i wykorzystasz jego 
portal. Np. jeśli na planszy z napisem „Początek” klikniesz lewy, 
górny kryształ, jego portalem przeniesiesz się na planszę naryso-
waną nad nią.



Droga przez plansze (jedna z wielu możliwych). Klikaj kryształy, a 
następnie ich portale:

1. plansza początkowa - lewy dolny
2. lewy dolny
3. lewy dolny
4. lewy górny
5. lewy dolny
6. lewy górny
7. znów na planszy początkowej – prawy dolny
8. prawy dolny
9. prawy dolny
10. prawy górny
11. prawy górny
12. lewy górny
13. znów na planszy początkowej – lewy górny
14. prawy górny
15. lewy górny
16. lewy górny
17. lewy górny
18. lewy górny

Po wykonaniu tego zadania Walker wróci do domu.
KONIEC
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