
TREASURED MEDALLION 
 

OPIS PRZEJŚCIA 
ZAWIERA ELEMENTY NIEZBĘDNE  

DO UKOŃCZENIA GRY 
 
 
Dwoje ludzi – Manuel i Elena -  walczy ze sztormem na oceanie. Mężczy-
zna usiłuje przekazać kobiecie medalion, który ukrywa ważną wskazówkę. 
Niestety, nie udaje mu się to, bo dziewczyna zostaje zmyta przez falę za 
burtę. 
Wiele lat później siostry Johnson przyjeżdżają odwiedzić wuja. W trakcie 
nurkowania odkrywają wrak statku i wplątują się w aferę związaną z kra-
dzieżą egipskiego artefaktu. 
W grze wcielasz się w postaci: młodszej z sióstr – Debbie oraz syna Manu-
ela Canteza – Marka.  
 
 

 
 

OCEAN 
 

 

 
 



1. Zejdź w głąb oceanu i skręć w lewo. Spróbuj wziąć muszlę, której broni 
krab. Wróć 2x w prawo. 
 

 
 

 
2. Zabierz z dna jeden z fragmentów deski. Odsuń liście rośliny i weź 
medalion (prawy dolny róg ekranu). Przesuń się 1x w prawo. 
 

 
 

 
3. Odsuń kamień i zabierz złote monety (prawy dolny róg ekranu). Wróć 
3x w lewo do planszy z krabem. 



 
 
 

4. Z inwentarza wyjmij fragment deski - przesuń kursor ku górze ekranu i 
kliknij walizkę; kursorem ręki kliknij na desce; zamknij inwentarz. Użyj 
deski na wejściu do norki kraba. Zabierz muszlę. Wycofaj się 1x w prawo 
i 2x w górę.  
 

 
 
 

5. Na pokładzie motorówki zainicjuj rozmowę między siostrami – kliknij 
pierwszy z tematów listy dialogowej. Dziewczyny podzielą się wrażeniami 
z odkrycia wraku „Light Star”. Ze stolika na pokładzie w głębi zbierz klucz 
do pokoju w motelu. 



 
 
 

6. W inwentarzu kliknij kursorem ręki medalion, by go otworzyć. Debbie 
zechce podzielić się odkryciem z Rachel, więc porozmawiaj z nią. Siostry 
dojdą do wniosku, że medalion może mieć związek z zatopionym jachtem i 
postanowią porozmawiać o tym z wujem – Old Billem.  
 

 
 
 

Po otwarciu medalionu i rozmowie motorówka przybije do brzegu. Jeśli 
Debbie nie wzięła wcześniej klucza do motelowego pokoju, wróć na pokład 
i zabierz go. Na przystani siostry się rozdzielą, mimo że generalnie zamie-
rzają zrobić to samo: przebrać się w motelu i spotkać w antykwariacie wu-
ja. Debbie jednak chce się jeszcze trochę rozejrzeć. 
 



MIASTECZKO 
 

 
 
 

 
7. Zejdź z mola, potem schodami w dół na plażę 1. Kliknij na ptakach, by 
je odgonić i zabierz szkielet ryby. Idź 2x w dół do motelu. 
 

 
 
 
 



8. Podejdź do pokoju nr 5. Na drzwiach użyj klucza.  
 

 
 
 

9. W pokoju wejdź do łazienki, a Debbie się przebierze. Wyjdź na ulicę i 
skręć 3x w lewo. 
 

 
 
 

10. Wejdź do księgarni Billa.  



 
 

W środku porozmawiaj z wujem i Rachel (ikona ust). Bill przypomni sobie, 
że dość dawno temu prasa pisała o jakimś skandalu związanym z „Light 
Star”, ale nie będzie pamiętał, o co chodziło, więc Debbie musi poszukać w 
księgarni starych gazet. Wstań z kanapy 1x w dół. W trakcie poszukiwań 
okaże się, że Debbie musi znaleźć łącznie cztery dokumenty na półkach i 
piąty w medalionie. 
 
11. Dwa pierwsze dokumenty (na planszy z widokiem siedzących): 
 

A. książka z mapami – kliknij kursor lupy na regale stojącym najbli-
żej siedzących – zabierz czerwoną książkę „Maps of the Worold ”, 

B. pierwsza gazeta – kliknij kursor ręki na gazecie na regale przy 
prawej krawędzi ekranu. 

 

 



 
12. Dwa następne dokumenty znajdują się w głębi księgarni: 
 

C. druga gazeta – kliknij kilkakrotnie kursor lupy na regale w głębi po 
lewej. Bohaterka wymieni tytuły kilku ulubionych horrorów i auto-
matycznie zabierze żądany dokument. 

D. notka o ptaszku tuki-tuki – kliknij kilkakrotnie kursor lupy na re-
gale po prawej (trzecia półka od dołu nieco w głębi z książkami „su-
rviving in the wilderness”). Gdy Debbie zauważy coś interesującego, 
kliknij kursor ręki. Dziewczyna wyjmie książkę o zwierzętach; w 
trakcie kartkowania na podłogę wypadnie luźna strona – zabierz ją. 

 

 
 
 

13. Przeczytaj dokument B, C, i D – czynność jest konieczna dla rozwoju 
fabuły. W tym celu w inwentarzu kliknij każdy dokument kilkakrotnie kur-
sorem lupy, tak by ukazały się kolejne ramki z tekstem. 
 

 



14. Z medalionu wyjmij piąty dokument – notatkę Manuela. W tym celu 
w inwentarzu kliknij medalion kursorem ręki. W zbliżeniu obejrzyj zdjęcia 
kursorem lupy, a następnie kliknij na zatrzasku po prawej stronie meda-
lionu.  
 

 
 

Ze skrytki zabierz zwitek papieru. Rozwiń go, klikając na nim w inwenta-
rzu kursorem ręki. Przeczytaj kartkę, używając kursora lupy. 
 

 
W starych gazetach bohaterka znajdzie informacje na temat kradzieży, 
która miała miejsce wiele lat wcześniej. Na początku marca 1980 roku nie-
jaki Manuel Cantez ukradł z egipskiej kolekcji pewnego brazylijskiego mu-
zeum wartą ponad milion dolarów statuetkę Anubisa. Wraz z łupem uciekł 
z Brazylii na swoim statku „Light Star”. Dwa tygodnie później straż przy-
brzeżna Florydy wyłowiła z oceanu żonę i syna Canteza. Uratowani twier-
dzili, że „Light Star” rozbiła się podczas sztormu, a fale zmyły Manuela za 
burtę. Elena Cantez przysięgała, że w momencie katastrofy na statku nie 
było skradzionej rzeźby i nie ma pojęcia, gdzie mąż ją ukrył. Kobieta, po-
czątkowo zatrzymana jako współwinna przestępstwa, wkrótce została 
zwolniona. 
 
Oglądając zdjęcia w medalionie, Debbie domyśli się, że przedstawiają one 
Elenę Cantez i i jej syna. Zwróci również uwagę na zatrzask, który otwiera 
skrytkę i zdobędzie ostatnie przesłanie Manuela. Cantez przyznaje się w 
nim do kradzieży statuetki Anubisa. Twierdzi, że nikt nie odnajdzie figurki, 
bo mapę wskazującą miejsce jej ukrycia zapisał na czterech fragmentach 
ukrytych na czterech różnych wyspach i jedynie ptaszek tuki – tuki może 
dać wskazówkę na temat ich lokalizacji.    
  
 



15. Porozmawiaj jeszcze raz z Billem i Rachel.  
 
Debbie podzieli się z nimi swoimi odkryciami i zdecyduje się rozpocząć po-
szukiwania statuetki. Wie, że ptaszek tuki – tuki żyje na wyspie Alethia, a 
wuj podpowie jej, by skontaktowała się z Jobo.  
 
Człowiek ów najczęściej przebywa na plaży i może dostarczyć Debbie wie-
lu informacji na temat tej wyspy.  
 
Na koniec rozmówcy postanowią spotkać się na obiedzie w restauracji. 
 
Oprócz informacji musisz zdobyć również wyposażenie niezbędne na wy-
prawę do Brazylii.  
 
Wyjdź z księgarni i przejdź przez ulicę 1x w dół. 
 

 
 

16. Spróbuj wejść do sklepu ze sprzętem sportowym, a okaże się, że jest 
zamknięty.  
 
Porozmawiaj z kobietą na ławce. Dowiesz się, że właściciel jest na molo i 
raczej prędko nie wróci, bo usiłuje złowić niezwykłą rybę.  
 
Kliknij kilkakrotnie na studzience ściekowej naprzeciwko ławki – zabierz 
banknot dwudziestodolarowy i prezerwatywę.  
 
Idź 1x w prawo. 
 



 
 
 

17. Podejdź do sprzedawcy na stoisku z fajerwerkami. Daj mu banknot 
dwudziestodolarowy i weź z lady po prawej rzymski fajerwerk.  
 
(Jeśli wolisz, możesz go ukraść, zamieniając fajerwerk z lady na pojemnik 
zabrany spod płotu przy stoisku i  pomalowany farbą.)  
 
Wyjdź na ulicę i skręć 3x w lewo. 
 

 
 

 
18. Wejdź na plażę i porozmawiaj z mężczyzną na leżaku. To Jobo, który 
zgodzi się opowiedzieć o wyspie, jeśli przyniesiesz mu specjalnego drinka.  



 
 

Idź 2x w lewo – wejdź po schodach na molo.  
 

19. Na krańcu mola dostrzeżesz Dana – właściciela sklepu ze sprzętem 
sportowym. Podejdź do niego i porozmawiaj z nim.  
 

 
 

Mężczyzna zapowie, że nie ruszy się stąd, póki nie złowi swojej ryby. Cof-
nij się 1x w dół ekranu. 
 
20. Porozmawiaj z młodzieńcem na stoisku ze sprzętem wędkarskim.  
 
Debbie spyta go, czy zna jakiś sposób, by Dan szybko złowił rybę. Chłopak 
zaproponuje odpowiedni wabik, ale zażąda za niego nakopania robaków 
na przynęty – w tym momencie dostaniesz łopatę.  



Zabierz jeszcze wiadro ze stosu przed straganem, a ze stolika po prawej 
kawałek spleśniałego sera.  
 

 
 

Zejdź z mola na plażę 1, a stamtąd 2x w dół ekranu przed motel. Tu skręć 
1x w prawo. 
 
21. Na placu zabaw użyj łopaty na łasze piasku między budynkiem a 
drzewem. Kilkakrotnie kliknij na wykopanej dziurze – znajdziesz trzy ro-
baki. W inwentarzu użyj robaka na wiadrze – otrzymasz wiadro z roba-
kami.  
 
Zajrzyj jeszcze do studzienki ściekowej i zabierz żeton. Wejdź do biura 
motelu. 

 

 



22. W biurze motelu weź z lady po prawej banana i ciastko.  
 

 
 

Wyjdź na ulicę i wróć do stoiska wędkarskiego (skręć w lewo przed motel, 
potem w dół ekranu na plażę, tam w lewo w kierunku mola). 
 
23. Podejdź do stoiska wędkarskiego. Na sprzedawcy użyj wiadra z roba-
kami. Porozmawiaj z nim jeszcze, a automatycznie dostaniesz wabik na 
ryby.  
 
Przejdź 1x w prawo na koniec mola i użyj wabika na Danie.  
 

 
 

Po krótkiej rozmowie wycofaj się w kierunku stoiska, a po chwili zobaczysz 
Dana wracającego ze zdobyczą.  



Idź do jego sklepu (zejdź z mola, 2x plażą w prawo, 1x w dół ekranu, 1x 
w prawo). 
 
24. Wejdź do sklepu sportowego, a rozmowa potoczy się automatycznie. 
Debbie zechce nabyć sprzęt na wyprawę, ale uszczęśliwiony Dan zaoferuje 
jej wszystko za darmo. Z regału pod ścianą zabierz linę, nóż, kompas, 
latarkę, dwa śpiwory oraz stojący obok namiot.  
 

 
 
Wyjdź na ulicę. 
 
25. Zajdź do baru obok sklepu Dana. Porozmawiaj z barmanem o drinku 
dla Jobo. Okaże się, że do jego przygotowania potrzebne są wodorosty, 
jeżyny i żołędzie.  
 

 



Wyjdź z baru, przejdź 1x w dół ekranu, na planszy ze księgarnią Billa 
skręć 1x w lewo. Wejdź w alejkę 1x w górę ekranu. 
 
26. W alejce zerwij jeżyny z krzaka przy prawej krawędzi ekranu, z drze-
wa zabierz suchą gałąź, z kupki liści – żołądź, a ze śmietnika – lalkę.  
 

 
 

Wyjdź na ulicę. Skręć 2x w prawo, a na planszy z restauracją 1x w dół 
ekranu.  
 
27. Wejdź na plażę 3. Na skale przy prawej krawędzi ekranu użyj gałęzi, a 
Debbie sięgnie po wodorost.  
 

 
 

Wróć do Sand Bar (wyjdź z plaży, na ulicy skręć 1x w prawo). 



 
28. W barze porozmawiaj z barmanem, wybierając pierwszą opcję dialogu. 
Debbie automatycznie przekaże składniki. Nie musi płacić, bo napój dla 
Jobo dostanie gratis. Zabierz drinka z lady.  
 

 
 

Idź na plażę 2 (wyjdź z baru, na ulicy 2x w lewo, na plażę 1x w górę ekra-
nu).   
 
29. Użyj drinka na mężczyźnie siedzącym na leżaku i porozmawiaj z nim.  
 

 
 

Jeśli spytasz go o położenie wyspy i poprosisz o dodatkowe informacje, 
otrzymasz posążek chroniący przed potworem. Teraz możesz udać się na 
obiad (2x w dół ekranu, 1x w lewo). 



 
Jobo dużo wie o Alethii, bo urodził się na sąsiedniej wyspie - Concordii. 
Wspomniane wysepki tworzą wraz z kilkoma innymi mały archipelag poło-
żony w połowie drogi do Brazylii. Wieki temu archipelag spustoszyli hisz-
pańscy piraci, szukający złota. Łatwo poradzili sobie z pierwotnymi miesz-
kańcami, którzy zajmowali się rybołówstwem i handlem. Wódz piratów – 
Muerte – został na wyspach i obwołał się ich królem, zaś z tubylców Indian 
Hoton uczynił niewolników. Niestety, całe plemię Hoton wymarło wskutek 
chorób przywleczonych przez piratów, a Muerte wkrótce potem zmarł w 
samotności. Wyspy niedługo pozostały bezludne. Zasiedlili je przodkowie 
Jobo – ludzie spokojni i religijni. To oni nadali wyspom nazwy i poświęcili 
je różnym bóstwom: Alethię – bogini prawdy, Concordię – bogini pokoju i 
harmonii, Summanus – bogowi burz, Juturnę – bogini źródeł. Z pokolenia 
na pokolenie przekazywali także różne legendy. Na przykład mieszkańcy 
wysp wierzą, że na Concordii można usłyszeć duchy Indian przedzierają-
cych się przez dżunglę, a w pomniku, który wystawił sobie Muerte, została 
zaklęta jego dusza. Wierzą również, że w jaskini mieszka mściwy sześcio-
ramienny potwór o zębach jak brzytwy. Posążek ofiarowany przez Jobo ma 
właśnie ochronić Debbie przed tym stworem.        
 
30. Wejdź do restauracji. Możesz porozmawiać z hostessą na temat re-
zerwacji lub od razu przystąpić do działania.  
 
Ze stolika po lewej weź szczypce. Na automacie przy wejściu użyj żeto-
nu; z jego dolnego otworu wyjmij gumę do żucia.  
 

 
 

Po tych czynnościach Debbie będzie gotowa do obiadu i zechce rozejrzeć 
się za wujem i siostrą na zewnątrz. Wyjdź z restauracji, a po chwili wróć 
do środka.    



Scena obiadu i wyjazdu pojawią się automatycznie, przy czym okaże się, 
że Rachel zrezygnuje z niebezpiecznej przygody.  
Motorówką Ramona Debbie dopłynie na Alethię, jednak możesz zmienić 
kolejność zwiedzania wysp. W tym celu zejdź z pokładu, a następnie klik-
nij kursor strzałki w dół. Na mapie, która się ukaże, wybierz żądaną wy-
spę. 
 

ALETHIA – PIERWSZY FRAGMENT MAPY 
 

 
 

31. Zejdź z pokładu motorówki i przejdź przez plażę. Na planszy z grają-
cymi kwiatami skręć w lewo. Znajdziesz się w miejscu, gdzie żyje ptaszek 
tuki-tuki. Zabierz orzech kokosowy spod palmy.  
 

 



 
Idź w górę ekranu, a następnie w lewo. 
 
32. Trafisz do ciemnego, martwego lasu. Tu porozmawiaj z wróżką.  
 
Okaże się, że czarodziejki straciły moc, bo zniknął ich magiczny płaszcz. 
Nie mogą też ustalić, co się z nim stało, gdyż w magicznej kuli zabrakło 
różowego piasku. Oczywiście Debbie zaoferuje pomoc. Dowie się, że pia-
sek jest ukryty we wnętrzu góry na plaży. Skrytkę otwiera melodia zagra-
na na kwiatach.  
 
Po otrzymaniu od wróżki pustej kuli na piasek wycofaj się w dół ekranu. 
Po wyjściu ze zbliżenia użyj noża na drzewie przy prawej krawędzi ekranu 
– zdobędziesz dwie liany.  
 

 
 

Wróć do planszy z kwiatami (1x w prawo, 1x w dół ekranu, 1x w prawo). 
 
33. Podejdź do kępy różnokolorowych kwiatów pod ścianą. Wcześniej 
wróżka powiedziała, że bohaterka musi sama dobrać odpowiednie tony. 
 
Zrób to, stosując metodę prób i błędów – właściwy wybór Debbie skomen-
tuje.  
 
Kliknij kolejno kwiatek: żółty, pomarańczowy, ciemnoniebieski, różowy, 
jasnoniebieski. Idź w prawo na plażę ze skałą. 
 



 
 

34. Użyj pustej kuli na różowym piasku, a otrzymasz kulę z piaskiem. 
Spod palmy przy prawej krawędzi ekranu weź małża.  
 

 
 

Wróć do wróżki (2x w lewo, 1x w górę, 1x w lewo).  
 
Oddaj jej kulę napełnioną piaskiem. Wróżka spojrzy w nią i stwierdzi, że 
magiczny płaszcz zabrał orzeł na szczyt góry, a drogę blokuje potężny 
głaz.  
 
Udaj się tam (wyjdź ze zbliżenia i cały czas w prawo). 
 
35. Po drodze zatrzymaj się u podnóża skalistej ścieżki. Z kwiatów w pra-
wym dolnym rogu ekranu zabierz trzy nasionka. Idź 2x w prawo. 



 
 
36. Na głazie użyj liny ze sklepu Dana. Zejdź 1x w lewo. 
 

 
 

37. Ponieważ lina okaże się za krótka, na jej końcu użyj jednej z lian. Idź 
2x w lewo do planszy z wołem. 
 

 
 



38. Na wole użyj drugiej liany i porozmawiaj ze zwierzęciem (kliknij na 
nim kilkakrotnie ikonę ust, bo dopiero groźba przerobienia go na steki po-
działa).  
 

 
 

Gdy wół odciągnie głaz, wróć w góry (cały czas w prawo).  
 
39. Wdrap się na drzewo (kursor w górę ekranu). 
 

 
 

40. Porozmawiaj z orlicą Ellie.  
 
Okaże się, że płaszcz wróżek jest jej potrzebny do ochrony jaj przed zim-
nem, ale odda go Debbie w zamian za coś o podobnej funkcji.  
 



Użyj więc na orlicy śpiwora, a wymiana dokona się automatycznie.  
 

 
 

Zejdź z drzewa i wróć do wróżki (cały czas w lewo). 
 
41. Debbie od razu zauważy pozytywną zmianę w krajobrazie.  
 
Także zgodnie z obietnicą czarodziejki wejście do miasta wróżek stanie 
przed bohaterką otworem – idź 1x w lewo do otworu w skale. 
 

 
 

42. Debbie automatycznie porozmawia z wróżkami, odda magiczny 
płaszcz i dostanie pierwszy fragment mapy.  



 
 

Teraz może wrócić na plażę (1x w dół ekranu, 2x w prawo, 3x w dół ekra-
nu), a gdy pojawi się mapa lokacji, wybrać następną wyspę. 
 
 

SUMMANUS I JUTURNA 
DRUGI I TRZECI FRAGMENT MAPY 

 
 

 



43. Na Summanus przejdź przez plażę i wejdź w głąb dżungli (1x w górę, 
1x w lewo). Spod drzewa po prawej weź niebieskie piórko. Idź 2x w gó-
rę ekranu. 
 

 
 

44. Porozmawiaj z mężczyzną wpatrującym się w wodę.  
 
Debbie spyta go, czy znał Manuela Canteza. Okaże się, że znała go jego 
zmarła żona. Być może w pozostawionych przez nią rzeczach bohaterka 
znalazłaby jakieś informacje, jednak mężczyzna nie chce współpracować. 
Jest rozgoryczony. Choć uwielbia śnieg, ze względu na żonę zamieszkał na 
Summanus, a teraz został sam w klimacie, którego nie znosi. (Jeśli chcesz 
zobaczyć coś ciekawego, obejrzyj roślinę pod skałą po lewej.)  
 

 



45. Wróć na plażę: 2x w dół, 1x w prawo, 2x w dół. Gdy ukaże się mapa 
lokacji, wybierz Concordię. 
 

 
 
46. Na Concordii idź 3x w górę ekranu i 3x w prawo. Wejdź do sklepu B.B. 
 

 
 

47. Po przywitaniu z właścicielem wejdź między dwa regały w głębi (górna 
strzałka w lewo). 
 

 



48. Kliknij kursor lupy na regale pod ścianą. Obejrzyj zimowy pejzaż na 
półce. 
 

 
 

Teraz wróć do właściciela i porozmawiaj z nim. Dowiesz się, że ten prowa-
dzi wyłącznie handel zamienny. Odda obrazek, jeśli przyniesiesz mu za-
palniczkę od niejakiego Watersa z Juturny. Wyjdź ze sklepu.  
 
Wróć na plażę: 3x w lewo, 1x w dół, 1x w górę, 2x w dół.  
 
Gdy pojawi się mapa lokacji, wybierz Juturnę. 
 

 



49. Na Juturnie przejdź przez plażę (prawa strzałka w górę). Gdy znaj-
dziesz się w dżungli, kliknij na czerwonych kwiatach po prawej – dosta-
niesz następne trzy nasionka. Idź 2x w prawo. 
 

 
 

50. Porozmawiaj z kobietą na ławce. Okaże się, że jest bardzo samotna po 
przeprowadzce córki i ucieczce ulubionego ptaszka.  
 
Idź 1x w prawo, a za chatą skręć w wąskie przejście w górę ekranu.  
 

 
 

51. Porozmawiaj z panem Watersem. Debbie dowie się, że mężczyzna 
zgubił zapalniczkę w zagrodzie dla osła i dziewczyna może ją sobie stam-
tąd zabrać, ale najpierw musi obłaskawić zwierzę popcornem. Idź 1x w 
lewo zbadać sytuację. 



 
 
52. Zapalniczka leży w lewym dolnym rogu zagrody, a przy próbie jej wy-
dostania osioł strasznie wierzga. Weź więc zieloną kolbę kukurydzy i wy-
cofaj się do gorących źródeł ( 1x w prawo, 1x w dół, 5x w lewo).  
 

 
 

53. Przygotuj popcorn dla osła: 
• w inwentarzu użyj noża na orzechu kokosowym – przepołowisz go, 
• w inwentarzu kliknij kursorem ręki na kolbie kukurydzy – obierzesz 

ją z liści, 
• w inwentarzu użyj obranej kolby kukurydzy na połówce orzecha – 

włożysz obraną kukurydzę do prowizorycznej miski, 
• wyjmij z inwentarza miskę z obraną kolbą kukurydzy i użyj jej 

na gorącym źródle – otrzymasz popcorn. 



 
 
54. Wróć do zagrody osła (5x w prawo, 1x w górę, 1x w lewo). Użyj pop-
cornu na ośle. Gdy zwierzę zacznie jeść, kliknij na zapalniczce i zabierz 
ją.  
 

 
 

Idź na plażę (1x w prawo, 1x w dół, 3x w lewo, 2x w dół) i płyń na Con-
cordię. 
 
55. Na Concordii udaj się do sklepu B.B. (3x w górę, 3x w prawo).  
 
W środku porozmawiaj z właścicielem o zapalniczce. Okaże się, że ten jej 
już nie potrzebuje i Debbie może ją sobie zatrzymać.  
 
 



 
 

Na szczęście umowa dotycząca obrazka nie straci ważności, więc weź zi-
mowy pejzaż z regału pod ścianą (screen 47. i 48).  
 
Wyjdź ze sklepu. Wróć na plażę (3x w lewo, 1x w dół, 1x w górę, 2x w 
dół) i na mapie lokacji wybierz Summanus. 
 
56. Na Summanus idź 1x w górę i 1x w lewo – na planszy z niebieskim 
ptaszkiem trafisz na człowieka, który lubi śnieg.  
 
Użyj na nim zimowego pejzażu. W nagrodę Debbie otrzyma od mężczyzny 
klucz do szopy z rzeczami jego żony.  
 
Idź 3x w prawo. 
 

 



 
57. Użyj klucza na drzwiach szopy i wejdź do środka. 
 

 
 

58. W szopie weź z donicy z piaskiem drugi fragment mapy. (Jeśli chcesz 
zobaczyć coś ciekawego, kliknij na pojemniku obok donicy.) Wyjdź z szo-
py.  
 

 
 

Idź na plażę (2x w lewo, 2x w dół) i przenieś się na Alethię. 
 
59. Na Alethii Debbie spróbuje zwabić ptaszka tuki-tuki na ziemię: 

• w inwentarzu użyj kursora ręki na ciastku z biura motelu – wydłu-
biesz cukierki z obrzeża ciastka, 

• w inwentarzu użyj kursora ręki na zapalniczce – pokaże się płomień,  



• w inwentarzu użyj zapalonej zapalniczki na cukierkach wydłubanych 
z ciastka – rozpuścisz je, 

• wyjmij rozpuszczone cukierki z inwentarza i użyj ich na ptaszku. 
 

 
 
 

60. Gdy tuki-tuki sfrunie, by się pożywić, porozmawiaj z nim.  
 
Ponieważ ptaszek też czuje się samotny, zgodzi się zostać towarzyszem 
kobiety z Juturny (tuki-tuki automatycznie trafi do inwentarza).  
 

 
 

Wróć na plażę (1x w prawo, 2x w dół) i płyń na Juturnę. 
 



61. Na Juturnie idź do samotnej kobiety (1x prawa strzałka w górę, 2x w 
prawo).  
 
Użyj na niej ptaszka tuki-tuki i porozmawiaj z nią. Ucieszona kobieta ofia-
ruje Debbie pudełko na biżuterię. 
 

 
 

62. Otwórz pudełko na biżuterię i weź trzeci fragment mapy: 
• w inwentarzu użyj na pudełku kursora ręki – dokonasz zbliżenia, 
• w zbliżeniu kliknij strzałkę po lewej stronie pudełka – otworzysz se-

kretną szufladkę, 
• z sekretnej szufladki weź fragment mapy. 

 

 
 

Wróć na plażę (2x w lewo, 2x w dół) i udaj się na Concordię. 



CONCORDIA – CZWARTY FRAGMENT MAPY 
 
 
 

 
 
 
 

63. Na Concordii idź do hotelu Monei (3x w górę ekranu). Wejdź do środ-
ka. 
 

 
 



64. Porozmawiaj z właścicielką hotelu.  
 
Dowiesz się, że dawno temu gościł w nim Manuel Cantez, zajmując niebie-
ską chatę. Niestety, Debbie nie może jej wynająć, bo mieszka w niej ko-
bieta z synem. Owa pani jest akurat na wycieczce.  
 
Porusz również temat pasji malarskiej Monei, a dostaniesz paletę z far-
bami i pędzlem – weź ją z kontuaru po zakończeniu rozmowy.  
 

 
 

Wyjdź z recepcji. Idź 1x w prawo. 
 
65. Porozmawiaj z chłopcem przed niebieską chatą.  
 
Znudzony oczekiwaniem na powrót matki, maltretuje krzak i blokuje do-
stęp do domku, więc Debbie poszuka dla niego zajęcia. Idź 2x w prawo do 
sklepu B.B. i wejdź do środka. 
 

 
 



66. W sklepie kliknij kursor lupy na regale naprzeciwko biurka i obejrzyj 
deskorolkę. 
 

 
 

Porozmawiaj o niej z właścicielem sklepu. W zamian za deskorolkę B.B. 
chce butów Texa. Problem w tym, że Tex nie żyje, więc Debbie będzie 
musiała wykopać ciało, a dodatkowo poradzić sobie z duchem, który na-
wiedza cmentarz.  
 
Wyjdź ze sklepu. Idź na cmentarz 1x w prawo i 1x w górę ekranu. 
 
67. Na cmentarzu porozmawiaj z duchem, który nie zazna wiecznego spo-
koju, jeśli nie odzyska zegarka, który zgubił za życia podczas wycieczki 
nad wodospad na Summanus.  
 

 



Wróć na plażę (1x w dół, 3x w lewo, 1x w dół, 1x w górę, 2x w dół) i na 
mapie lokacji wybierz Summanus. 
 
68. Na Summanus przejdź przez plażę 1x w górę ekranu. W dżungli kliknij 
na wysokich, czerwonych kwiatach przy lewej krawędzi ekranu – otrzy-
masz kolejne trzy nasionka. Idź 2x w lewo do wodospadu. 
 

 
 

69. Kliknij kursor ręki na wodospadzie, a pojawi się Princess Walani.  
 

 
 

Rozmowa potoczy się automatycznie. Opiekunka tego miejsca zgodzi się 
oddać zegarek w zamian za jakąś oryginalną roślinę do jej ogrodu.  



Użyj na wróżce trzech nasionek z Juturny (screen 49). Jeśli chcesz zoba-
czyć, jak księżniczka wybrzydza, użyj na niej najpierw nasion z Alethii i 
Summanus – później i tak znikną z inwentarza. 
 
70. Debbie automatycznie zakopie nasiona, a magia wróżki sprawi, że ro-
ślina szybko wyrośnie. Gdy Walani zniknie, zabierz z ziemi zegarek.  
 

 
 

Idź na plażę (2x w prawo, 2x w dół) i płyń na Concordię. 
 
71. Na Concordii idź na cmentarz (3x w górę, 4x w prawo, 1x w górę) i 
porozmawiaj z duchem. Gdy zjawa zniknie, wejdź na cmentarz – 2x w gó-
rę ekranu. 
 

 
 



72. Użyj na mogile Texa łopaty.  
 

 
 

Potem używaj kursora ręki, by zajrzeć do dołu, otworzyć trumnę i zabrać 
buty.  
 
Wycofaj się z cmentarza i stań przed sklepem B.B. (3x w dół, 1x w lewo). 
Wejdź do sklepu. 
 
73. W sklepie porozmawiaj z właścicielem – Debbie może wziąć deskorolkę 
i jeszcze dodatkowo baterie. Wycofaj się ze zbliżenia.  
 
Kliknij kursor lupy na regale naprzeciwko biurka (screen 66). Z regału za-
bierz deskorolkę. Kliknij na pudełku po lewej stronie robota – zabawki. 
Weź baterie.  
 

 
 

Wyjdź ze sklepu. Idź do chłopca przed niebieską chatą (2x w lewo). 



 
74. Porozmawiaj z chłopcem. Debbie automatycznie wymieni deskorolkę 
na kij.  
 
Gdy dziecko się oddali, wejdź do niebieskiej chaty. Z łóżka z pluszowym 
misiem weź kartkę papieru z zagadkami, a z walizek przed kominkiem  - 
kajdanki.  
 

 
 

Wyjdź z chaty 2x w dół ekranu. 
 
75. Na planszy ze stajnią idź 3x w lewo, aż dojdziesz do skały ze znakiem. 
 

 
 



76. Kliknij kursor ręki na znaku na ścianie. Właściwe wypełnienie kwiatka 
kolorami otworzy schowek w skale. 
 

 
 

77. Klikaj kursor lupy na kolejnych zagadkach na kartce po lewej.  
W okienko wpisuj z klawiatury nazwy kolorów. Zatwierdzaj przyciskiem 
OK: 
 

• lewa kolumna od góry: yellow, white, purple, red, 
• prawa kolumna od góry: blue, green, brown, orange.  

 

 
 



78. Gdy skrytka w skale się otworzy, zabierz walizkę. 
 

 
 
 
79. W inwentarzu użyj kursora ręki na walizce. Z środka zabierz czwarty 
fragment mapy, który łącząc się z pozostałymi, da mapę. 
 

 
 
Po znalezieniu wszystkich czterech fragmentów mapy w inwentarzu auto-
matycznie nastąpi ich połączenie, a Debbie dojdzie do wniosku, że podczas 
wyprawy do dżungli będzie potrzebowała przewodnika.  
 
Jeśli części mapy były znajdowane w odmiennej niż podana kolejności i 
bohaterka przebywa na innej wyspie, teraz musi wrócić na Concordię i 
skontaktować się z Moneą.   



CONCORDIA – PRZYGOTOWANIA DO WYPRAWY 
 
80. Na planszy ze skałą skręć 1x w prawo (screen 78). Kliknij fioletowe 
kwiaty przy dolnej krawędzi ekranu. Debbie znajdzie gąsienicę, którą po-
rwie ptak. Weź zgubione przez niego brązowe piórko. Idź 1x w prawo. 
 

 
 

81. Zabierz wiadro stojące pod boczną ścianą stajni.  
 

 
 

Idź 2x w prawo i 1x w dół ekranu. Wejdź do recepcji hotelu. 
 

 



82. W recepcji hotelu porozmawiaj z Moneą. Kobieta poleci Marka jako 
przewodnika na wyprawę do dżungli i zaprosi Debbie na wieczorną impre-
zę na plaży.  
 
Na kserokopiarce użyj mapy. Z podajnika z boku urządzenia weź kopię 
mapy.  
 

 
 

Wyjdź z hotelu. Udaj się do stajni (1x w dół, 1x w lewo, wejdź w otwarte 
drzwi). 
 
83. W stajni kliknij na belach siana pod ścianą – Debbie znajdzie igłę.  
 
Porozmawiaj z Markiem. Okaże się, że ten najpierw musi podkuć konia. 
Ponieważ bohaterka zechce mu pomóc – podkowa jest w pomieszczeniu 
obok, a kowal w sąsiednim domku. Wejdź w głąb stajni 1x w prawo.  
 

 



84. Ze stołu pod ścianą zabierz podkowę. Wyjdź ze stajni. 
 

 
 

85. Jeśli nie masz wiadra i brązowego piórka, skręć w lewo i zabierz je 
(screen 80. i 81). Jeśli masz te przedmioty, idź od razu 2x w prawo do 
kowala.  
 

 
 

Z kartki zostawionej na drzwiach wynika, że kowal wybył i trzeba się ob-
służyć samemu. Należy też sobie zorganizować wiadro wody i młotek.  
 
Wróć na plażę (1x w dół, 1x w górę, 1x w dół) i płyń na Juturnę. 
 
86. Na Juturnie przejdź przez plażę i skręć w lewo do gorącego źródła. 
Użyj na nim wiadra, a Debbie nabierze wiadro wody.  



 
 

Idź do domu pana Watersa (cały czas w prawo, a na końcu w górę ekra-
nu). 
 
87. Sprzed domu pana Watersa weź porzucony młotek.  
 

 
 

Wróć na plażę (1x w dół, 3x w lewo, 2x w dół) i na Concordię. 
 
88. Na Concordii idź do kuźni (3x w górę, 1x w dół, 1x w prawo). Kliknij 
kursor ręki na palenisku. 
 



 
 

89. Wykuj podkowę dla konia Marka: 
 

A. kliknij kilkakrotnie kursor ręki na miechach, 
B. w inwentarzu użyj szczypiec z restauracji na podkowie, 
C. gdy bohaterka stwierdzi, że podkowa jest gotowa, kliknij klawisz 

„Return” – z resztą czynności Debbie poradzi sobie niemal automa-
tycznie, 

D. idź do Marka i porozmawiaj z nim – odeśle podkowę do poprawki, 
E. wróć do kuźni, kliknij kursor ręki na palenisku i wykonaj trzy pierw-

sze czynności. 
 

 
 

90. Idź po raz drugi z podkową do stajni i porozmawiaj z Markiem – tym 
razem zaakceptuje pracę.  



Poprosi Debbie, by poczekała chwilę, póki on nie oporządzi konia, a wtedy 
porozmawiają. Gdy ta część dialogu skończy się i bohaterka stanie na pro-
gu stajni, wróć do środka i znów kliknij kursor ust na Marku. Wybierz kwe-
stię: „All done”.  
 

 
 

Tym razem Debbie wspomni o mapie i zdradzi cel wyprawy, a Mark zgodzi 
się wyruszyć z nią rano do dżungli. Wyjdź ze stajni. 
 
91. Zabierz okulary leżące przed stajnią obok rampy – Debbie przypomni 
sobie, że widziała już podobne u pewnego faceta w miasteczku. Czyżby 
była śledzona? 
 

 
 

Teraz akcja potoczy się niemal automatycznie. Wieczorem Debbie uda się 
na plażę, gdzie będzie świadkiem rozmowy Marka z mężczyzną w czarnym 
garniturze, a rano spotka się ze swoim przewodnikiem. Zagadnie go o nie-
znajomego, jednak Mark uda, że nie wie, o kogo chodzi i poprosi o poka-
zanie mapy. Tu sprawy przybiorą niespodziewany obrót, bo Mark okaże się 
być synem Manuela Canteza. 



W DŻUNGLI Z MARKIEM 
 
92. Jako Mark znajdziesz się przed posagiem pirata Muerta De La Fuego. 
Kliknij na ręce posągu, a zauważysz, że jest ruchoma, a jej opuszczenie 
odsłania schowek w cokole. Teraz potrzebujesz czegoś, co przytrzymałoby 
rękę w dole. Idź 1x w dół ekranu. 
 

 
 

93. Zabierz kamień ukryty nieco za liściem przy lewej krawędzi ekranu. 
Wróć do posągu 1x w górę. 
 

 
 

Użyj kamienia na ręce posągu. Ze skrytki w cokole wyjmij list Manuela, z 
którego wynika, że w dżungli znajdziesz fragmenty kodu, otwierającego 



miejsce, gdzie została ukryta skradziona statuetka. Dokument należy 
przeczytać, tak jak to opisano w punkcie 13. poradnika. 
 
Po przeczytaniu listu od ojca Mark będzie gotowy do dalszej drogi. Nie 
wszystkie zadania opisane w tym rozdziale musi wykonać. Wystarczy, jeśli 
poradzi sobie z leopardem i pójdzie w kierunku mostu (punkty 114 – 115  
solucji). Pozostałe misje można wykonać jako Debbie. Nie jest też obo-
wiązkowe przejście wszystkich ścieżek w dżungli – wystarczy dostać się do 
niezbędnych miejsc.  
 
94. Poruszanie się po dżungli – sporządzenie mapy: 

• wyjmij z inwentarza maczetę, 
• klikaj maczetą na roślinności w różnych punktach ekranu – jeśli tra-

fisz we właściwe miejsce, Mark wyrąbie przejście, 
• kursorem kierunkowym przenieś się na następną planszę i powtórz 

czynność z maczetą, 
• w trakcie wędrówki zbieraj dostępne przedmioty i rozmawiaj z po-

staciami – oszczędzisz sobie chodzenia po planszach, 
• próba przejścia przez planszę z jaskinią Chickcharnie kończy się 
śmiercią bohatera.   

 

 
 
Po zrobieniu mapy ZAPISZ GRĘ – w dżungli bohaterom mogą się przytra-
fić śmiertelnie niebezpieczne przygody. Następnych ZAPISÓW GRY naj-
lepiej dokonywać po zdobyciu każdego skrawka papieru z kodem. 
 
95. Niektóre z odwiedzonych miejsc pojawią się na mapie dżungli w in-
wentarzu – jeśli zechcesz przenieść się do wybranego punktu, kliknij w 



inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie wybraną ikonę (na screenie 
94. miejsca te zaznaczono na czerwono). 
 

 
 

Jaskinia Chickcharnie – pierwszy fragment kodu  
 
96. Przenieś się za pomocą mapy na planszę z jaskinią potwora. W tym 
celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę jaskini 
(pomoc – screen 95). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz tam do-
trzeć pieszo (pomoc – screen 94).  
  
Potwór nie jest groźny, póki bohater się nie rusza, więc nie przechodź 
przez planszę. Gdy Chickcharnie stanie przed Markiem, użyj na stworze 
posążka od Jobo.  
 

 



(Tu zwróć uwagę, by chowając posążek w inwentarzu, nie kierować Marka 
w górę ekranu, gdyż przejdzie na sąsiednią planszę. Jeśli tak się stanie, 
wróć 1x w dół ekranu i powtórz operację z posążkiem.)   
 
97. Gdy potwór ucieknie, zerwij cienką witkę i pęk chryzantem sprzed 
wejścia do jaskini (prawy dolny róg ekranu). W inwentarzu użyj baterii na 
latarce – latarką z bateriami kliknij na jaskini. 
 

 
 
98. W jaskini idź: 1x w lewo, 1x w prawo, 2x prosto, póki nie trafisz na 
pajęczynę z pająkiem. Nie dotykaj go, bo to grozi śmiertelnym ukąsze-
niem. W inwentarzu użyj cienkiej witki na pęku chryzantem – otrzymasz 
odstraszający naszyjnik kwiatowy. Użyj tego naszyjnika na pajęczynie. 
 

 



Gdy pająk ucieknie, kliknij kursor ręki na pajęczynie, by ją zerwać. Idź 2x 
w górę ekranu, a zajrzysz do studni. 
 
99. Na dnie studni coś leży, jednak zbyt głęboko. W inwentarzu kliknij 
kursor ręki na prezerwatywie – wyjmiesz ją z opakowania. Odpakowanej 
prezerwatywy użyj na kiju – sporządzisz siatkę na drążku. Tą siatką 
wyłów skrawek papieru.  
 

 
 

Wyjdź ze zbliżenia. Wyjdź z jaskini, licząc od widoku ocembrowania stud-
ni: 2x w dół, 2x w górę, 2x w dół ekranu. Przenieś się na inną planszę.   
 
Świątynia Pawia – drugi fragment kodu 
 
100. Przenieś się za pomocą mapy na planszę ze Świątynią Pawia. W tym 
celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę pawia 
(pomoc – screen 95). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz tam do-
trzeć pieszo (pomoc – screen 94).  
 
W Świątyni Pawia Mark spotkał lub dopiero spotka Pię, która zgodzi się, by 
poszukał tu zostawionego przez ojca skrawka papieru. W zamian za to 
opiekunka sanktuarium zażąda kwiatu niebieskiego maku. Gdy księżniczka 
zniknie, idź 1x w dół ekranu i 1x w prawo. 
 
Na planszy z papugą zabierz żółte piórko. Idź 2x w górę ekranu, 2x w 
lewo.  
 



 
 

101. Tu weź pomarańczowy kwiat z lepkim nektarem (u dołu ekranu). 
Za pomocą mapy z inwentarza przenieś się nad rzekę (ikona niebieskich 
kwiatów – screen 95) lub idź tam pieszo (pomoc – screen 94). 
 

 
 
102. Znajdziesz się w miejscu, w którym rosną niebieskie maki, ale nie 
można ich zerwać ze względu na pszczoły. Musisz przygotować pułapkę: 

• w inwentarzu kliknij kursor reki na śpiworze – rozwiniesz go, 
• w inwentarzu użyj kwiatu z lepkim nektarem na śpiworze – stwo-

rzysz lep na pszczoły, 
• wyjmij z inwentarza prowizoryczny lep na pszczoły i użyj go na każ-

dej z trzech kępek niebieskich maków, 
• kliknij na którejś z kwiatowych kępek – weź niebieskie maki.      



 
 

Przenieś się do Świątyni Pawia. 
 
103. Po przywitaniu się z Pią użyj na niej niebieskich maków. Wejdź do 
świątyni.  
W świątyni podnieś złotą urnę (obok krzesła) i fragment łańcucha (przy 
urnach po prawej).  
Otwórz wejście do labiryntu: 

• w inwentarzu użyj kajdanek na fragmencie łańcucha – otrzymasz 
łańcuch zakończony kajdankami, 

• wyjmij z inwentarza łańcuch zakończony kajdankami i użyj go na 
łańcuchu zwisającym z sufitu nad urnami po prawej, 

• kliknij kursor ręki na przedłużonym łańcuchu – wejdź w otworzone 
przejście.           

 

 



 
 
(Jeśli nie masz jeszcze niebieskiego piórka, zanim wejdziesz do labiryn-
tu, skręć w prawo na planszę z pawiem – kliknij kursor ręki na jednej z 
waz.) 
 
104. Gdy paw przejdzie, wejdź do labiryntu – strzałka w prawo. Dla ła-
twiejszego poruszania się – schemat labiryntu poniżej. 
 

 
 
 

105. Po wejściu do labiryntu drzwi się zamkną, ale łatwo można je otwo-
rzyć. W tym celu idź do panelu: 2x strzałka w lewo, 3x strzałka w prawo. 
  

 
 



106. Kliknij panel na ścianie kursorem lupy. 
  

 
 

107. W zbliżeniu użyj na bocznych przyciskach panelu monet z oceanu, a 
potem kliknij środkowy przycisk kursorem ręki.  
 

 
 

Wyjdź ze zbliżenia. Idź do piaskownicy: 2x strzałka w lewo, 1x strzałka w 
górę. 
 
108. W piaskownicy leżą trzy plastikowe zabawki. Kliknij kursor ręki na tej 
po lewej – zdobędziesz drugi skrawek papieru.  
 
Idź do fontanny: 4x strzałka w dół, 1x strzałka w lewo, 1x strzałka w pra-
wo, 1x strzałka w lewo.  



 
 
109. Na fontannie użyj złotej urny – otrzymasz urnę z wodą.  
 
Idź do wyjścia: 2x strzałka w dół, 2x strzałka w lewo, 1x strzałka w prawo, 
1x strzałka w górę – znów jesteś przed labiryntem.  
 

 
 

Przenieś się na inną planszę.      
 
Wąż na drzewie – trzeci fragment kodu  
 
110. Przenieś się za pomocą mapy na planszę przedstawiającą bagna. W 
tym celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę je-
ziora (pomoc – screen 95). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz 
tam dotrzeć pieszo (pomoc – screen 94). 



 
Na planszy z flamingami weź różowe piórko. Idź 1x w prawo.  
 

 
 

111. Kliknij kursor ręki na żabie oraz na trzcinie rosnącej na brzegu je-
ziorka.  
 
Przygotuj dmuchawkę z zatrutą strzałką: 

• w inwentarzu użyj igły na żabie – otrzymasz igłę z trucizną, 
• w inwentarzu użyj igły z trucizną na trzcinie. 

 
Za pomocą mapy z inwentarza przenieś się na planszę z wężem (ikona 
uschniętego drzewa – screen 95) lub idź tam pieszo (pomoc – screen 94). 
 

 



112. Na wężu użyj dmuchawki z zatrutą strzałką. Gdy gad uśnie, kliknij 
kursor ręki na dziupli w drzewie, z którego zwisa wąż. Niestety, małpa 
urzędująca nieopodal porwie zdobycz.  
 

 
 

 
113. Odzyskaj trzeci skrawek papieru: 

• w inwentarzu kliknij kursor ręki na bananie – obierzesz go ze skórki, 
• wyjmij obranego banana z inwentarza i użyj go na małpie, 
• podnieś upuszczony skrawek papieru. 

 

 
 
Przejdź na inną planszę. 
 
 



Leopard pod gniazdem sowy – czwarty fragment kodu 
 
114. Udaj się pieszo na planszę z sową – pomoc screen 94. Od siedziby 
węża idź: 1x w lewo, 2x w dół, 1x w prawo, 1x w górę, 1x w prawo, 2x w 
górę, 2x w lewo.  
 
Sowa poprosi o pomoc w przegonieniu leoparda, który nie pozwala wrócić 
jej do gniazda. Idź 1x w lewo zbadać sytuację. 
 
Przenieś się za pomocą mapy na planszę z rybami. W tym celu kliknij w 
inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę rzeki na tle skał (po-
moc – screen 95). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz tam dotrzeć 
pieszo (pomoc – screen 94). 
 
Nałap ryb dla leoparda. W tym celu użyj namiotu na rzece. Po chwili zdo-
będziesz worek z rybami.  
 
Wróć pieszo do leoparda: 2x w dół, 3x w lewo.  
 

 
 

115. Użyj worka z rybami na leopardzie.  
 
Gdy zwierz odejdzie, przyleci sowa, która zrewanżuje się za pomoc. Weź z 
ziemi wyrzucony z gniazda czwarty skrawek papieru.  
 
(Jeśli nie masz jeszcze brązowego piórka, podnieś je z ziemi.)  
 
Idź w górę ekranu w kierunku mostu.    



 
 
Po wejściu na most Mark zostanie pojmany przez tubylczego wojownika i 
akcja przeniesie się do wioski turystycznej, gdzie ponownie wcielisz się w 
Debbie, która leży związana w mieszkaniu Marka. 
 

W DŻUNGLI Z DEBBIE 
 
116. Pomóż Debbie uwolnić się z więzów: 

• kliknij kursor stóp na poduszce – bohaterka przesunie się ku wez-
głowiu łóżka, 

• kliknij kursor ręki na szafce – Debbie poruszy szafkę, przewróci i 
stłucze butelkę, 

• kliknij kursor ręki na szkle stłuczonej butelki – dziewczyna przetnie 
więzy i zyska linę. 

Przejdź w lewo.  
 

 



117. Kursorem lupy obejrzyj papiery na biurku Marka pod ścianą, a potem 
zabierz egipskie notatki. Przeczytaj je, tak jak opisano w punkcie 13. 
solucji.  
 
Kliknij kursor ręki na laptopie, by go otworzyć. Kliknij jeszcze raz i w 
okienko, które się ukaże, wpisz z własnej klawiatury: bear (zgodnie z 
tym, co niegdyś powiedziała Monea, taki przydomek nosi Mark). Zatwierdź 
przyciskiem OK. Kliknij kursor ręki trzeci raz i przeczytaj e-mail Eleny, w 
którym ostrzega ona syna przed Debbie.  
 
Idź w dół ekranu. 
 

 
 
Znajdziesz się na dole w stajni, gdzie już czeka człowiek w czarnym garni-
turze, czyli detektyw Noriez prowadzący sprawę Manuela Canteza. Okaże 
się, że policjant wykorzystał Debbie, by naprowadziła go na trop skradzio-
nej figurki. Wręczy dziewczynie urządzenie samonaprowadzające, któ-
re bohaterka powinna włączyć, gdyby chciała wezwać go na pomoc.  
 
Po skończonej rozmowie idź do żółtej chaty: 1x w dół, 1x w prawo, 1x w 
górę ekranu.     
 
118. W żółtej chacie weź z bagażu Debbie lalkę i mapę, a właściwie jej 
kopię.  
 
Teraz bohaterka zechce skontaktować się z Moneą w sprawie miejsca roz-
poczęcia poszukiwań (na mapie oznaczone skrótem MDLF).  
 
Wyjdź na zewnątrz i idź w lewo do hotelu. 
 
 



 
 

119. W hotelu porozmawiaj z właścicielką. Monea rozszyfruje skrót z mapy 
i skieruje Debbie do pomnika Muerta De La Fuego. Odda też zawieruszony 
list od Manuela – weź go z lady.  
 

 
 
Przeczytaj list: 

• w inwentarzu kliknij dwukrotnie list kursorem ręki – otworzysz ko-
pertę i rozwiniesz go, 

• w inwentarzu kliknij kilkukrotnie list kursorem lupy, by wyświetliły 
się ramki z tekstem. 

 
Debbie dowie się o ukrytych w dżungli fragmentach kodu. Idź do dżungli: 
3x w dół, 1x w górę, a na planszy prowadzącej na plażę 1x w lewo. 
 



Bohaterka znajdzie się w miejscu, gdzie Mark znalazł kamień niezbędny do 
otwarcia skrytki w pomniku pirata. Na jej mapie dżungli w inwentarzu po-
jawią się te lokacje, które wcześniej odwiedził Mark. Zanim przystąpisz do 
następnego zadania, ZAPISZ GRĘ. 
 
120. Przenieś się za pomocą mapy na planszę, gdzie Mark łowił ryby dla 
leoparda. W tym celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a na-
stępnie ikonę rzeki na tle skał (pomoc – screen 95).  
 
Tu Debbie zauważy tonącą dziewczynkę. Przejdź w prawo na sąsiednią 
planszę (stanie się to możliwe, gdy woda przeniesie tam dziecko, które 
zniknie z ekranu). 
 
Uratuj dziewczynkę: 

• kliknij kursorem ręki na gałęzi w prawym dolnym rogu ekranu, 
• w inwentarzu użyj gałęzi na linie – otrzymasz gałąź z liną, 
• zamknij inwentarz i użyj gałęzi z liną na kłodzie leżącej na przeciw-

ległym brzegu rzeki. 
 

 
 

Gdy dziewczynka wydostanie się z wody, ofiaruj jej na pociechę lalkę. 
 
121. Zabierz z powrotem gałąź z liną. Idź 1x w lewo. 



 
 
122. Weź trochę błota z brzegu rzeki po lewej. Idź pieszo na planszę z 
gniazdem sowy (pomoc – screen 94). Możesz używać ścieżek, które wcze-
śniej wyciął Mark: 2x w dół, 3x w lewo lub 1x w dół, 1x w lewo, 1x w dół, 
2x w prawo. 
 

 
 

123. Na planszy z gniazdem sowy weź brązowe piórko, jeśli nie masz go 
jeszcze w inwentarzu. Idź 1x w górę w kierunku mostu.  
 
Tu zabierz strzępek sierści z krzaka u dołu ekranu po lewej, a z ziemi 
maczetę. Przejdź przez most. 



 
 
Po drugiej stronie mostu spotkasz uratowaną dziewczynkę. Idź za nią 2x 
prosto do jej wioski. Zapamiętaj hasło otwierające wejście do osiedla: ha-
tari pikash. Wejdź do wnętrza skały.    
 

W INDIAŃSKIEJ WIOSCE 
 

 
 
Debbie trafi do wioski Indian Hoton – potomków tych, którzy uciekli za 
czasów Muerta De La Fuego do dżungli i dzięki temu przetrwali. Po śmierci 
pirata wrócili do dawnych siedzib i nauczyli się języka od nowych przyby-



szów. Wkrótce jednak zrezygnowali z dobrodziejstw cywilizacji na rzecz 
dawnego stylu życia. Ich obecność w dżungli stała się źródłem legend o 
duchach wojowników, o których mówił Jobo. 
 
124. Idź za dziewczynką 1x w prawo. Wejdź na schody. Porozmawiaj z 
wodzem i jego żoną. W nagrodę za uratowanie ich córki Debbie otrzyma 
indiańskie imię i pudełko.  
 
Obejrzyj zawartość pudełka: 

• w inwentarzu kliknij pudełko kursorem ręki – wyjmiesz pierścień i 
zwinięty zwój, 

• w inwentarzu kliknij zwinięty zwój kursorem ręki – okaże się, że to 
zwój z hieroglifami. 

 
Wódz pozwoli Debbie zdecydować o losach Marka i poinformuje ją, że rze-
czy jeńca są w domu wojownika, który go pojmał. Poradzi jej również spo-
tkanie z szamanem, który przepowiedział pojawienie się Debbie w wiosce. 
 
Spójrz na egipską mozaikę na ścianie za plecami wodzowskiej pary i po-
rozmawiaj o niej. Okaże się, że człowiek, który ją zdobył, nie żyje. 
 

 
 

125. Załatw sprawę Marka.  
 
Idź do aresztu (od sali tronowej: 1x w dół, 2x w prawo).  
 
Na strażniku użyj pierścienia od Silver Feather.  
 
W inwentarzu kliknij kursorem ręki na urządzeniu samonaprowadzającym, 
by wezwać detektywa Norieza i porozmawiaj z Markiem.  



 
 

Po tej rozmowie przybędzie Noriez i zechce zabrać więźnia. Tu powstanie 
problem klucza do celi. 
 
Porozmawiaj ze strażnikiem o kluczu i rzeczach Marka. Strażnik zgodzi się 
oddać klucz za kanapkę i pozwoli zabrać przedmioty skonfiskowane jeń-
cowi.  
 
Idź 2x w lewo. Wejdź do pokoju po lewej stronie schodów do sali trono-
wej. 
 
126. Kliknij kursorem ręki na skrzyni pod ścianą – odzyskasz wszystkie 
przedmioty skradzione Debbie przez Marka. Idź 1x w dół, 1x w prawo.  
 

 



127. Użyj dwa razy noża na żywności, leżącej na półce zwieszonej na 
ścianie – odkroisz porcję szynki i chleba.  
 

 
 

W inwentarzu użyj szynki na chlebie – zrobisz kanapkę. Idź 1x w prawo i 
porozmawiaj ze strażnikiem. Dalej akcja potoczy się automatycznie. 
 
Podczas pierwszego pobytu w indiańskiej wiosce możesz porozmawiać z 
napotkanymi mieszkańcami, jednak w tym momencie dla rozwoju akcji 
istotna jest rozmowa z tkaczką i szamanem. 
 
128. Porozmawiaj z tkaczką. (Od aresztu: 1x w lewo, 1x w górę po drabi-
nie, 2x w prawo, 1x w górę.) Kobieta potrzebuje brązowego barwnika z 
grzybów rosnących nad ciemną rzeką. Weź kosz stojący w nogach łóżka.  
 

 



129. Porozmawiaj z szamanem (Od tkaczki: 1x w dół, 2x w lewo, 1x w 
dół, 2x w lewo, 1x po drabinie w górę, 1x w górę.)  
 
Debbie zechce się dowiedzieć czegoś więcej o śnie Walking Buffalo, w któ-
rym się pojawiła, jednak szaman zaproponuje, żeby najpierw udekorowała 
maskę, by mógł określić jej charakter. Ze ściany nad skrzynią po prawej 
weź maskę.  
 
Jeśli masz wszystkie składniki, możesz ją udekorować (pomoc – punkt 
152. solucji). 
 

 
 

Debbie wypyta szamana o sposób, w jaki zdobył swoją fajkę pokoju i o 
możliwość skontaktowania się z duchem wojownika, który przyniósł do 
wioski egipską mozaikę z sali tronowej.  
 
Starzec zgodzi się odprawić rytuał, ale potrzebuje do tego: 
 

• Gua’arana – pasty ze sproszkowanej i zmieszanej z wodą różowej 
fasoli; niezbędny do jej przygotowania moździerz i tłuczek posiada 
wojownik o imieniu Was A Tree, 

 
• Spear of Destiny – legendarnej włóczni ukrytej w skale zwierząt. 

 
Wyjdź z wioski (cały czas w dół ekranu) i udaj się do dżungli. 
 
 
 
 
 
 



ZNÓW W DŻUNGLI 
 
130. Teraz Debbie może poznać dżunglę po drugiej stronie mostu. Nie jest 
to konieczne, ale przydatne, bo niektóre plansze pojawią się na mapie w 
inwentarzu i ułatwią poruszanie się (na screenie poniżej są zaznaczone na 
czerwono).  
 
Jeśli zdecydujesz się na taką wędrówkę, pamiętaj: 

• Debbie niemal nie musi wycinać sobie drogi maczetą; jedyna taka 
plansza oznaczona jest na żółto, 

• w trakcie wędrówki zbieraj dostępne przedmioty i rozmawiaj z po-
staciami – oszczędzisz sobie chodzenia w przyszłości, 

• próba przejścia przez ruchome piaski na planszy z panelem kończy 
się śmiercią bohaterki.   

 
Po zrobieniu mapy ZAPISZ GRĘ – w dżungli bohaterom mogą się przytra-
fić śmiertelnie niebezpieczne przygody. 
 

 
 

131. Niektóre z odwiedzonych miejsc pojawią się na mapie dżungli w in-
wentarzu – jeśli zechcesz przenieść się do wybranego punktu, kliknij w 
inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie wybraną ikonę (na screenie 
130. miejsca te zaznaczono na czerwono). 



 
 
Gua’arana 
 
132. Po wyjściu z wioski idź 1x w prawo.  
 
Porozmawiaj z Indianinem siedzącym na skale. Pierwsza kwestia dialogo-
wa służy przypomnieniu hasła umożliwiającego wejście do wioski. Druga 
kwestia wyjaśnia, że Was A Tree – wspomniany przez szamana właściciel 
moździerza i tłuczka – jest tam, gdzie jego ukochana Waterlilly. Idź 1x w 
prawo. 
 

 



133. Znajdziesz się na planszy z łucznikiem. Jeśli Debbie trafi w środek 
tarczy, otrzyma nagrodę. Spróbuj swoich sił: 

• porozmawiaj z łucznikiem, 
• kliknij kursorem ręki na łuku lub kołczanie opartym o skałę, 
• użyj łuku lub kołczanu na tarczy zawieszonej na drzewie. 

 

 
 

Powtórz te czynności jeszcze czterokrotnie (łącznie pięć razy), by wreszcie 
raz trafić w środek tarczy. Na koniec porozmawiaj z łucznikiem, by upo-
mnieć się o nagrodę, a otrzymasz guzik. 
 
134. Przenieś się za pomocą mapy na planszę ze strusiami i fasolą. W tym 
celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę różo-
wych strączków (pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na ma-
pie, musisz tam dotrzeć pieszo (pomoc – screen 130). 
 
Użyj fajerwerku na strusiu. W inwentarzu kliknij kursorem ręki na zapal-
niczce. Zapalonej zapalniczki użyj na fajerwerku. Gdy ptaki uciekną, weź 
strąki fasoli i pęk strusich piór. 

 

 



135. Przenieś się za pomocą mapy nad ciemną rzekę. W tym celu kliknij w 
inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę rzeki na ciemnym tle 
(pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz tam 
dotrzeć pieszo (pomoc – screen 130). 
 
Zbierz grzyby po obu stronach kłody. Idź 1x w lewo.  
 

 
 

Znów zbierz grzyby rosnące na brzegu rzeki. (Łącznie Debbie musi zebrać 
cztery kępy grzybów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej wzięła 
koszyk od tkaczki (patrz – punkt 128. solucji). 
 
136. Przenieś się za pomocą mapy na planszę z makami. W tym celu klik-
nij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę niebieskich ma-
ków (pomoc – screen 131).  
 
Kliknij kursorem ręki którąś z kęp niebieskich maków.  
 
Przenieś się za pomocą mapy do Świątyni Pawia. W tym celu kliknij w in-
wentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę pawia (pomoc – screen 
131).  
 
Po przywitaniu się z Pią użyj na niej niebieskich maków, a otrzymasz zgo-
dę na wejście do świątyni.  
 
Idź do środka 2x prosto, wejdź do labiryntu 1x w prawo, idź w labiryncie: 
2x w lewo, 2x w prawo, 2x w lewo.  



 
 

137. Na uschniętej roślinie użyj urny wypełnionej wodą. Zbierz czerwone 
owoce.  
 

 
 

Idź w lewo do wyjścia lub w dół ekranu do fontanny, by znów napełnić 
urnę wodą.  
 
Wody do urny możesz również nabrać z rzeki na planszy, gdzie Mark łapał 
ryby i do wody wpadła dziewczynka. 
 
(Jeśli wcześniej Mark nie był w Świątyni Pawia i nie zrywał niebieskich ma-
ków, musisz zrealizować punkty 100 – 109 solucji, a przed wyjściem z la-
biryntu zatrzymać się przy uschniętej roślinie.) 



138. Po wyjściu z labiryntu przenieś się za pomocą mapy do wioski (ikona 
łapacza snów – pomoc na screenie 131).  
 
Na skale użyj ikony ust. W okienko, które się pojawi wpisz z własnej kla-
wiatury hasło: hatari pikash. Wejdź do wnętrza skały. 
 

 
 

139. W wiosce idź 2x w prawo za Was A Tree. Porozmawiaj z nim. Do-
wiesz się, że jest zakochany w Waterlilly, ale ta nie chce go znać. Mężczy-
zna poprosi, by Debbie przemówiła w jego imieniu. Idź 1x w górę po dra-
binie i skręć w lewo.  
 

 
 

Porozmawiaj z Waterlilly. Okaże się, że dziewczynie nie podobają się pre-
zenty od młodego wojownika, a ona chciałaby dostać nowy ubiór.  



Idź 3x w prawo do tkaczki. 
 
140. Porozmawiaj z tkaczką – Debbie poinformuje kobietę, że ma grzyby 
znad ciemnej rzeki i czerwone owoce z labiryntu.  
 
Postaw kosz z grzybami przed łóżkiem. Użyj na nim czerwonych owoców. 
Weź koc przewieszony przez poręcz łóżka.  
 

 
 

Wróć do Was A Tree: 1x w dół, 2x w lewo, 1x w dół po drabinie. 
 
Porozmawiaj z Was A Tree – ponieważ mężczyzna nie zna się na damskiej 
modzie, poprosi Debbie o wykonanie ubioru.  
 
Wykonaj strój dla Waterlilly: 

• w inwentarzu użyj noża na kocu – otrzymasz pocięty koc, 
• w inwentarzu użyj guzika na pęku strusich piór – zrobisz ozdobę, 
• w inwentarzu użyj ozdoby na pociętym kocu. 
 

Jeszcze raz porozmawiaj z Was A Tree, a ten pozwoli wziąć moździerz i 
tłuczek. Idź 2x w lewo. 
 
141. Wejdź do pokoju przy lewej krawędzi ekranu.  
 
Kliknij kursorem ręki na kupce drewna – Debbie wygrzebie moździerz. 
Kliknij jeszcze raz na drewnie – znajdzie tłuczek.  



 
 
Zrób pastę gua’arana: 

• w inwentarzu użyj strąków fasoli na moździerzu – otrzymasz moź-
dzierz ze strąkami fasoli, 

• w inwentarzu użyj tłuczka na moździerzu ze strąkami fasoli – otrzy-
masz moździerz ze sproszkowaną fasolą, 

• w inwentarzu użyj urny z wodą na moździerzu ze sproszkowaną fa-
solą – naczynie wypełni się koloidalną zawiesiną, 

• podgrzej moździerz z koloidalną zawiesiną nad ogniem (patrz – 
punkt 142. poradnika). 

 
Spear of Destiny i piąty fragment kodu 
 
142. Wyjdź z pokoju Was A Tree. Wejdź po drabinie w górę. Idź 2x w 
prawo.  
Kliknij kursorem ręki na ognisku pod garnkiem zawieszonym na trójnogu – 
weźmiesz płonące polano. Użyj na garnku moździerza z koloidalną za-
wiesiną – gua’arana będzie gotowa. 
 

 



 
143. Przenieś się za pomocą mapy na planszę z bobrem. W tym celu klik-
nij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę wiklinowego ko-
sza (pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz 
tam dotrzeć pieszo (pomoc – screen 94).  
 
Porozmawiaj z panią bobrową. Okaże się, że zaginęła jej córeczka. Bob-
rzątko znajduje się w dżungli po drugiej stronie mostu. Przenieś się tam, 
np. do skały zwierząt, a stamtąd 1x w dół, 1x w górę, 1x w prawo. 
 
Porozmawiaj z siedzącą na kamieniu Marley. Niestety, nie będzie chciała 
rozmawiać z nieznajomą i ucieknie.  
 

 
 
Wróć do pani bobrowej. Porozmawiaj z nią. Debbie dostanie flet, potwier-
dzający, że nie jest obca. 
 
144. Przenieś się za pomocą mapy nad ciemną rzekę, gdzie rosły grzyby. 
W tym celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę 
rzeki na ciemnym tle (pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na 
mapie, musisz tam dotrzeć pieszo (pomoc – screen 130).  
 
Idź 2x w lewo na planszę z wężami. 
 
Marley siedzi na drzewie, uwięziona przez węże. Uratuj ją: 

• kliknij kursorem ręki na liściach leżących na ziemi – zbierzesz je w 
stertę, 

• wyjmij płonące polano z inwentarza i użyj go na stercie liści. 



 
 

145. Gdy węże uciekną, Marley przebiegnie na sąsiednią planszę. Podnieś 
z ziemi grzechotkę węża i idź 1x w dół ekranu.  
 

 
 

Użyj fletu na siedzącej na kłodzie Marley, a bóbr automatycznie znajdzie 
się w inwentarzu.  
 
Wróć do pani bobrowej. Porozmawiaj z nią.  
 
Debbie dostanie piąty skrawek papieru z fragmentem kodu. 
 
146. Przenieś się za pomocą mapy do wioski (ikona łapacza snów – pomoc 
na screenie 131). Na skale użyj ikony ust. W okienko, które się pojawi 
wpisz z własnej klawiatury hasło: hatari pikash. Wejdź do wnętrza skały. 



Idź 2x w prawo. Znajdziesz się na planszy z kobietą grającą na bębnach 
(na górze) i kobietą siedzącą na łóżku (na dole). 
 

 
 

Wejdź po drabinie i idź 1x w lewo. Porozmawiaj z kobietą grającą na bęb-
nach – odda naszyjnik z niedźwiedzich pazurów w zamian za muszlę z 
oceanu.  
 
(Będzie to możliwe, jeśli Debbie już widziała skałę zwierząt. Wymiana od-
będzie się automatycznie po wyczerpaniu wszystkich kwestii dialogowych.)  
 
Zejdź na dół. 
 
147. Wejdź do pokoju kobiety siedzącej na łóżku, która poprosi o pomoc w 
uspokojeniu dziecka.  
 
Uspokój płaczące dziecko: 

• kliknij dziecko kursorem ręki – bohaterka obejrzy je, 
• porozmawiaj z kobietą – Debbie stwierdzi, że malec ząbkuje, więc 

potrzebuje zimnego i twardego gryzaka, 
• użyj na dziecku kompasu – chłopiec się uspokoi. 

 
Kliknij kursorem lupy na przedmiocie z rączką, leżącym na półce. Okaże 
się, że to grzechotka z kości słoniowej – kliknij ja kursorem ręki, a ko-
bieta odda zabawkę.  
 
(Będzie to możliwe, jeśli Debbie już widziała skałę zwierząt.) 



 
 
148. Przenieś się za pomocą mapy na planszę z motylami. W tym celu 
kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę po prawej od 
łowcy snów (pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, 
musisz tam dotrzeć pieszo (pomoc – screen 130).  
 
Weź kokon motyla (któryś z zielonych obiektów przypominających krót-
ki, zaostrzony ołówek).  
 

 
 

149. Przenieś się za pomocą mapy na planszę ze skałą zwierząt. W tym 
celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę kamien-
nych bloków (pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, 
musisz tam dotrzeć pieszo (pomoc – screen 130).  
 



Na okrągłym stole kładź w dowolnej kolejności przedmioty symbolizujące 
zwierzęta, których sylwetki wykuto na kamiennych blokach (jeśli w inwen-
tarzu nie ma wymienionych przedmiotów, sprawdź podane w nawiasach 
punkty poradnika): 

• grzechotka węża (punkt 145. poradnika), 
• strzępek sierści leoparda (punkt 123. poradnika),   
• kokon motyla (punkt 148. poradnika),       
• naszyjnik z pazurów niedźwiedzia (punkt 146. poradnika), 
• grzechotka z kości słoniowej (punkt 147. poradnika), 
• szkielet ryby zdobyty na plaży w miasteczku. 

 
Gdy otworzy się skrytka, weź włócznię. 
 

 
 

Dekorowanie maski  
 
150. Od skały zwierząt idź 3x w dół ekranu. Na planszy z białą papugą 
weź białe piórko.  
 

 



Przy okazji możesz też zdobyć pewien owoc, więc idź jeszcze 1x w lewo. 
Wytnij maczetą przejście (ku górze ekranu). Idź 3x w górę. 
 
151. Weź truskawkę. 
 

 
 

152. Aby przystąpić do dekorowania maski Debbie potrzebuje, oprócz no-
ża, małża z Alethii i zestawu malarskiego Monei, maski i pięciu piórek. Je-
śli nie masz ich w inwentarzu, sprawdź podane w nawiasach punkty po-
radnika:  

• maska (punkt 129. poradnika),   
• żółte piórko (punkt 100. poradnika), 
• niebieskie piórko (punkt 103. poradnika),    
• różowe piórko (punkt 110. poradnika), 
• brązowe piórko (punkt 115. poradnika), 
• białe piórko (punkt 150. poradnika).  

 
Udekoruj maskę: 

• w inwentarzu użyj noża na małżu – zyskasz perłę i otwartą sko-
rupkę, 

• w inwentarzu kliknij kursorem ręki otwartą skorupkę – otrzymasz 
dwie połówki skorupki,  

• w inwentarzu kliknij kursorem ręki maskę – gra wejdzie w zbliżenie, 
• w zbliżeniu kliknij pędzlem wybrany kolor na palecie; pędzlem z far-

bą klikaj w różnych punktach maski, póki nie pojawi się jakiś wzór; 
znów nabierz farby na pędzel i szukaj aktywnego punktu na masce 
(Debbie maluje maskę wg własnego upodobania, więc zadanie mu-
sisz wykonać metodą prób i błędów – screen A), 



 
 

• czynności z powyższego punktu wykonuj tak długo, póki bohaterka 
nie będzie miała dosyć malowania, 

• otwórz inwentarz i wyjmij dowolne piórko; klikaj nim na górnej kra-
wędzi maski, póki nie trafi na właściwe miejsce; powtórz te czynno-
ści dla pozostałych piórek, 

• otwórz inwentarz i wyjmij połówkę skorupki z czarną plamką – 
umieść ją po prawej stronie; drugą połówką skorupki kliknij na lewej 
krawędzi maski. 

 
Udekorowana maska – screen B. 
 

 
 
 



153. Wróć do wioski (hasło wejściowe: hatari pikash) i idź do szamana (na 
pierwszej planszy w wiosce: po drabinie w górę, potem do pokóju z tote-
mem).  
 
Porozmawiaj z nim. Gdy wszystkie opcje dialogu zostaną wyczerpane, 
Walking Buffalo każe przyjść Debbie na dach, gdzie o zmroku odbędzie się 
ceremonia kontaktu z duchem Arrow Head. 
 
Idź: 1x w dół po drabinie, 1x w prawo, 1x w górę po schodach, 2x w lewo 
(ta plansza jest dostępna dopiero teraz – w wiosce drzwi i okna są poza-
słaniane, bo mieszkańcy śpią).  
 

 
 

Dalej akcja potoczy się automatycznie i Debbie dowie się o atrakcjach 
czekających na nią w świątyni. 
 
154. Jeśli chcesz możesz jeszcze dobrze przyjrzeć się wisiorowi, zaczepio-
nemu na łóżku w pokoju niedaleko siedziby tkaczki. Wkrótce Debbie ten 
wzór bardzo się przyda.  
 

 



DARK FOREST – SZÓSTY FRAGMENT KODU 
 
155. Przenieś się za pomocą mapy nad ciemną rzekę, gdzie rosły grzyby. 
W tym celu kliknij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę 
rzeki na ciemnym tle (pomoc – screen 131).  
 
Idź 1x w prawo na planszę z Stoninghamem. Skalny stwór wie, że Debbie 
szuka fragmentów kodu. Jeden z nich ma jego siostra, którą porwała 
wiedźma i uwięziła w ciemnym lesie. Wróć 1x w lewo. 
 
Wejdź na kłodę łączącą brzegi ciemnej rzeki. Na krokodylu blokującym 
drogę użyj gumy do żucia z restauracji – efekt będzie zaskakująco ko-
miczny, ale skuteczny. Po przejściu na drugą stronę ZAPISZ GRĘ.  
 

 
 

 
156. Mapa Dark Forest poniżej. 
 

 



157. Idź 1x w prawo. Kliknij kursorem ręki na tygrysie. Gdy zwierz uciek-
nie, zabierz mięso. Idź 1x w lewo, 1x prosto. 
 

 
 

158. Kliknij kursorem stóp na różanym krzewie – Debbie wpadnie w pu-
łapkę zastawioną przez szczura – ludojada.  
 

 
 

159. W pułapce weź drewnianą kłodę (przy lewej krawędzi ekranu).  
 
Kliknij kursorem ręki na ścianie przy prawej krawędzi ekranu – bohaterka 
otworzy sobie drogę do tunelu i zabierze kupkę ziemi.  
 
Czołgaj się tunelem w prawo.  



 
 
160. W jaskini po drugiej stronie tunelu użyj noża na pnączach zwisają-
cych ze stropu.  
 
Weź dwa kamienie (prawy dolny róg ekranu).  
 
Wejdź po schodach na górę. 
 

 
 

161. Twój prześladowca szykuje grilla. Załatw go: 
• użyj mniejszego kamienia na ziemi pod drzewem, które znajduje się 

pośrodku ekranu, 
• na kamieniu leżącym pod drzewem użyj kupki ziemi, 
• na kupce ziemi połóż spleśniały ser z miasteczka, 



• w inwentarzu użyj pnącza na większym kamieniu – połączysz ka-
mień z liną, 

• wyjmij z inwentarza kamień z liną i użyj go na drzewie, pod którym 
powstała pułapka. 

 
Gdy wyślesz już szczura w kosmos, z wydrążonego pnia zabierz torbę 
(prawy dolny róg ekranu). Kliknij ja kursorem ręki – otrzymasz torbę z 
klejnotami.  
 

 
 

Idź 2x w lewo. 
 
162. Nie przechodź przez planszę z piekielnym stworem – to grozi śmier-
cią. Najpierw użyj na nim fletu od pani bobrowej.  
 
Teraz idź 1x w górę ekranu.  
 

 



Wejdź do wnętrza skały – czaszki. (Odpowiednia ikona pojawi się na ma-
pie w inwentarzu.) 
 
163. Porozmawiaj z Leavey. Potem kliknij klatkę kursorem ręki. Nic z te-
go, nie jesteś w stanie jej otworzyć.  
 
Kliknij kursorem lupy książkę na kamiennym stole pod ścianą. Powtórz tę 
czynność kilkukrotnie, gdy gra wejdzie w zbliżenie. W ten sposób Debbie 
pozna przepis na miksturę dającą urodę.  
 

 
 

W tym momencie zjawi się czarownica. Na szczęście, bohaterka będzie 
mogła zaoferować wiedźmie brakujące składniki eliksiru: czekoladę i tru-
skawki. 
 
Gdy znajdziesz się na zewnątrz, użyj w inwentarzu błota znad rzeki na 
truskawce – otrzymasz truskawkę w błocie. Nie wracaj bez niej do wnę-
trza czaszki – to grozi śmiercią. Jeśli nie masz tych przedmiotów w in-
wentarzu, sprawdź punkt 122. i 151. poradnika. 
 
Z truskawką z błotem w inwentarzu wróć do jaskini wiedźmy. Po jej 
unieszkodliwieniu kliknij kursorem ręki na klatce z Leavey. Uwolniona 
wróżka zaprosi Debbie do swojej świątyni.          
 
164. Przenieś się za pomocą mapy do Świątyni Liścia. W tym celu kliknij w 
inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę po prawej od pawia 
(pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz tam 
dotrzeć pieszo (pomoc – screen 94). 
 
Gdy Leavey odleci, zabierz z ołtarz szósty skrawek papieru i ZAPISZ 
GRĘ.  



 
       
W tym momencie Debbie powinna mieć w inwentarzu kompletny kod, za-
pisany przez Manuela Canteza i ukryty w dżungli w postaci sześciu skraw-
ków papieru. Jeśli tak nie jest, sprawdź najpierw, czy nie pozostało do wy-
konania któreś z zadań Marka (punkty poradnika: 96 – 99 lub 110 – 113). 
 

EGIPSKA ŚWIĄTYNIA 
 
165. Przenieś się za pomocą mapy na planszę z panelem. W tym celu klik-
nij w inwentarzu kursor lupy na mapie, a następnie ikonę nad różową fa-
solą (pomoc – screen 131). Jeśli tego miejsca nie ma na mapie, musisz 
tam dotrzeć pieszo (pomoc – screen 130). 
 
Nie próbuj przejść przez ruchome piaski – to grozi śmiercią.  
 
Kliknij na panelu na skale po lewej.  
 
Gdy gra wejdzie w zbliżenie, uzupełnij otworki w panelu klejnotami z torby 
zabranej szczurowi  
 
(Jeśli na zbliżeniu panelu klejnoty się nie pojawią, najpierw kliknij torbę 
kursorem ręki, żeby ją otworzyć. Podpowiedzią do zagadki jest wzór na 
wisiorku – punkt 154. solucji).  



 
 

Przejdź po kamiennym moście. 
 

166. Wejścia do świątyni strzegą dwa posągi. By brama się otworzyła, 
Debbie musi odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania dotyczące egipskiej 
mitologii. Odpowiedzi na pytania znajdziesz w materiałach, które bohater-
ka zabrała z mieszkania Marka nad stajnią.  
 
Wpisuj je w okienko z własnej klawiatury i zatwierdzaj przyciskiem OK.  
 
Gra wybiera losowo pytania z poniższego zestawu: 
 

• Who fought with Seth for the throne of Egypt? Odpowiedź: Horus 
• Who is believed to give the ancient Egyptians hieroglyphic writing? 

Odpowiedź: Thoth 
• Who was the chief judge in the court of the underworld? Odpowiedź: 

Osiris 
• What is believed to be Geb's laughter? Odpowiedź: Earthquakes  
• What was one of the Egyptians most important crops? Odpowiedź: 

Barley 
• A temple was built at Philae to honor what god or goddess? Odpo-

wiedź: Isis 
• Where was a temple built to honor Bastet? Odpowiedź: Bubastis  
• Who watched over the process of mummifying people? Odpowiedź: 

Anubis 
• What does Isis's name mean? Odpowiedź: Seat 
• Hathor was goddess of what mine in Sinai? Odpowiedź: Turquoise  
• Which god is called the 'Kng of the Gods'? Odpowiedź: Amun 
• Who is the mother of Osiris, Nepthys, lsis & Seth? Odpowiedź: Nut 

 
Gdy brama zostanie otwarta, wejdź do świątyni. Mapa poniżej. 



 
 

167. Mozaikowa posadzka w przedsionku świątyni jest równie piękna, co 
niebezpieczna, bo stąpnięcie na przypadkową płytkę kończy się śmier-
cią. Bezpieczne przejścia pokazuje screen poniżej.  
 
Wybierz jedną z dróg: 

• wejdź na pierwszą płytkę przy prawej krawędzi ekranu; z niej idź 1x 
prosto, 2x w lewo, 2x prosto, 2x w lewo, 2x prosto, 2x w prawo, 1x 
prosto; 

• wejdź na trzecią płytkę od lewej krawędzi ekranu; z niej idź 1x pro-
sto, 1x w lewo, 2x prosto, 2x w prawo, 2x prosto, 2x w prawo, 1x 
prosto. 

 

 
 

Zejdź z mozaiki i wejdź do następnego pomieszczenia. 



168. Użyj kursora lupy na skrzyni pośrodku.  
 
Zapamiętaj sekwencję kolorów na ozdobnym pasku. Idź 2x w prawo.  
 

 
 

169. Użyj kursora ręki na żółtej wazie (prawy dolny róg ekranu) – dosta-
niesz puzzle.  
 

 
 

Wróć 2x w lewo, 2x prosto. 
 
170. Znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym naprzeciwko wejścia jest 
zamknięta skrzynia.  
 
Użyj puzzli wyjętych z wazy na ciemnym obrazie na ścianie po prawej. 



 
 
 
171. Gdy gra wejdzie w zbliżenie, ułóż z kawałków portret Egipcjanki – 
wzór na screenie.  
 

 
 

Gdy układanka będzie gotowa, wciśnij przycisk „Return” (jeśli zrobisz to 
wcześniej, zresetujesz puzzle).  
 
W ten sposób Debbie otworzy skrzynię pod ścianą – weź stamtąd naszyj-
nik.  
 
Idź 1x w dół, 1x w prawo. 
 



172. Użyj kursora ręki na obrazie z okiem (na ścianie w głębi ekranu). 
Okaże się, że to panel.  
 

 
 

Kliknij kursorem ręki kolorowe klawisze we wskazanej kolejności (podpo-
wiedzią do zagadki jest kod ze skrzyni – punkt 168. poradnika): 

• czerwony, fioletowy, niebieski, fioletowy, czerwony, turkusowy, fio-
letowy, zielony, niebieski, czerwony, zielony. 

 
Gdy otworzy się tajne przejście, wejdź do pomieszczenia z basenem. 
 
173. W basenie pływają piranie, więc włożenie ręki do wody grozi śmier-
cią. Użyj najpierw na basenie mięsa zabranego tygrysowi, a potem weź 
bicz leżący na dnie.  
 

 



Idź 1x w dół, 1x w lewo, 1x w dół, 1x w lewo. 
 
174. Wejdziesz do pomieszczenia z posągiem Anubisa czuwającym nad 
sarkofagiem zmarłego.  
 
Użyj kursora stóp na płycie podłogowej przy ścianie po lewej. Stając na 
niej, bohaterka otworzy ukryte drzwi. Idź 2x w lewo. 
 

 
 

175. Z piersi mumii leżącej na skalnej półce weź zwój z pytaniami. Idź 
1x w lewo. 
 

 
 

 
 



176. Kliknij kursorem reki na złotym sarkofagu – Debbie go otworzy. Klik-
nij jeszcze raz, by zajrzeć do środka. Zabierz laskę.  
 

 
 

Wyjdź ze zbliżenia i idź 2x w prawo.   
 
177. Na planszy z „jaskółkami” na ścianie otwórz ukryte drzwi: 
 

• w inwentarzu kliknij kursorem lupy lub ręki na egipskich notatkach 
znalezionych na biurku w mieszkaniu Marka; przewiń je na ostatnią 
stronę i kliknij na niej kursorem lupy – Debbie stwierdzi, że to tran-
skrypcja hieroglifów, 

 
• w inwentarzu kliknij kursorem lupy lub ręki na zwoju wyjętym z pu-

dełka od Silver Feather (jeśli zwój jest jeszcze zwinięty, najpierw 
kliknij go kursorem ręki, żeby się rozwinął), 

 
 
• gdy gra wejdzie w zbliżenie, wpisuj z własnej klawiatury na brązo-

wym zwoju litery odpowiadające hieroglifom; po wpisaniu każdego 
wyrazu wciśnij przycisk „Enter” na własnej klawiaturze; wyjdź ze 
zbliżenia przyciskiem „Return” – screen A. 

 
Tekst do wpisania (wielkość liter obojętna):  
LEFT TO THE WEST 
FIRST MIDDLE GOES BELOW 
RIGHT MIDDLE SEES THE SUN SET 
RIGHT LOOKS TO THE HEAVENS 



 
 

• kliknij ścianę z „jaskółkami” kursorem ręki; gdy gra wejdzie w zbli-
żenie, użyj strzałek kierunkowych i ustaw „jaskółki” zgodnie z po-
wyższymi wskazówkami – screen B. 

 
Ustawienie „jaskółek”, licząc od prawej: 

• pierwsza – dziobek na zachód – w lewo, 
• druga – dziobek w dół, 
• trzecia – dziobek na zachód – w lewo, 
• czwarta – dziobek ku niebiosom – w górę. 

 

 
 

Idź 4x w prawo, 1x w górę. 
 



178. Na posągu kobiety użyj pierścienia od Silver Feather i naszyjnika ze 
skrzyni ze skorpionami. Na posągu mężczyzny użyj insygniów faraona: 
bicza i laski.  
 
Gdy drzwi się otworzą, przejdź do następnego pomieszczenia 1x w górę.  
 

 
 

179. Podejdź do drzwi z dwoma panelami.  
 

 
 

180. Kliknij kursorem ręki na lewym panelu. Musisz na nim wcisnąć sześć 
płytek z hieroglifami, tworzącymi imię Anubis. Podpowiedzią do zagadki są 
fragmenty kodu znajdowane w różnych miejscach dżungli.  
 



Screen A – By uzyskać podpowiedź (wykonanie tego zadania nie jest ko-
nieczne): 

• w inwentarzu kliknij kursorem lupy lub ręki na zebranych fragmen-
tach kodu – gra wejdzie w zbliżenie, 

• w zbliżeniu kliknij kursorem lupy na każdym obrazku z hieroglifem – 
Debbie przyporządkuje mu właściwą literę, 

• w zbliżeniu ułóż z rozsypanki literowej imię Anubis. 
 

 
 

Screen B – Na lewym panelu wciśnij kolejno, licząc od prawej od góry: 
• w pierwszej kolumnie – pierwszą płytkę, 
• w czwartej kolumnie – trzecią płytkę, 
• w pierwszej kolumnie – piątą płytkę, 
• w drugiej kolumnie – pierwszą płytkę, 
• w czwartej kolumnie – drugą i czwartą płytkę. 

Gdy czujnik nad panelem zaświeci się na zielono, wyjdź ze zbliżenia. 
  

 



181. Kliknij kursorem ręki na prawym panelu. Musisz na nim wcisnąć pięć 
płytek z imionami wybranych bogów. Podpowiedzią do zagadki są pytania 
zawarte w zwoju zabranym z piersi mumii i egipskie notatki Marka. 
 
By uzyskać podpowiedź (wykonanie tego zadania nie jest konieczne): 
 

• w inwentarzu kliknij zwój znaleziony w krypcie kursorem ręki, by go 
rozwinąć; przeczytaj pytania, 

• w inwentarzu kliknij kursorem lupy egipskie notatki Marka i poszukaj 
w nich odpowiedzi na pytania; zapamiętaj układy hieroglifów odpo-
wiadające wybranym imionom (screen A).  

 

 
 

Zestaw pytań ze zwoju znalezionego w krypcie: 
 

• Who is the wife of Horus?  Odpowiedź: Hathor 
• Who is the god of the dead? Odpowiedź: Osiris 
• Who brought the flood every year? Odpowiedź: Hapy 
• Which god is the sun god? Odpowiedź: Ra 
• Who is the god of the earth? Odpowiedź: Geb 

 
 
Screen B – Na prawym panelu kliknij kolejno, licząc od prawej od góry: 

• w drugiej kolumnie – drugą i pierwszą płytkę, 
• w pierwszej kolumnie – trzecią i pierwszą płytkę, 
• w drugiej kolumnie – czwartą płytkę. 

 
Gdy drzwi się otworzą, wejdź do skarbca. 
 



 
 

182. W skarbcu weź małą, czarną statuetkę Anubisa.  
 
Bohaterka może też zabrać statuetkę Izydy, klejnoty, złoto, monety i ma-
skę Tutenchamona, ale to nie jest konieczne.  
 
Kliknij kursorem ręki na lancy trzymanej przez złotego Anubisa (przy pra-
wej krawędzi ekranu) – otworzysz ukryte drzwi. Zanim wyjdziesz ze 
skarbca 1x w prawo, ZAPISZ GRĘ.  
 

 
 

183. Na zewnątrz na Debbie będzie czekać Mark i Elena.  
 
Okaże się, że mężczyzna zlikwidował detektywa Norieza i dzięki jego urzą-
dzeniu naprowadzającemu namierzył naszą bohaterkę.  



Przez dłuższy czas możesz tylko śledzić rozwój zdarzeń. Dopiero w mo-
mencie, gdy Elena rozkaże Markowi: „Kill her”, na krótko odzyskasz moż-
liwość działania.  
 
Wtedy: 

• użyj perły (lub jednego z klejnotów, jeśli Debbie wzięła je ze skarb-
ca) na zaroślach w tle planszy – to odwróci uwagę Marka, 

• użyj gałęzi z liną na Marku – Debbie zdobędzie pistolet. 
 

 
 

Teraz możesz spokojnie obejrzeć finał. 
 
 

KONIEC 
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