
DIVIDED – OPIS PRZEJŚCIA
 (spis treści w zakładkach po lewej)

BETWEEN
Jesteś telepatą. Odzyskujesz świadomość, wpatrując się w sklepienie jakiegoś pomieszczenia. 
Gdy pojawi się kursor, kliknij gdziekolwiek, by zmienić widok.
Spójrz w lusterko, leżące na stole. Obejdź stół od lewej i weź z niego  Telepathy – A Black 
Book. 

 
By otworzyć książkę, połóż kursor po prawej stronie ekranu. Gdy przybierze kształt bocznej 
strzałki,  kliknij.  Kolejnymi kliknięciami przewracaj  strony.  Strona 97.  wyjaśnia,  gdzie  się 
znajdujesz – pomiędzy światem realnym i mentalnym. Prawym przyciskiem myszy kliknij na 
dokumencie, by go schować.
 



Podejdź do drzwi prowadzących do Mental World (te bez schodów). Po drodze możesz do-
tknąć gałęzi, leżącej na podłodze po ich lewej stronie, zaś na ścianie po prawej obejrzeć frag-
ment okresowego układu pierwiastków. 
 

 
Pośrodku tarczy, umieszczonej na drzwiach do Mental World znajdują się dwa półkola. Drzwi 
otwiera górne półkole A. Gdy je wciśniesz od razu, znajdziesz się w ciemnym świecie. By z nie-
go powrócić, rozejrzyj się wokół i kliknij na białym światełku. Dolne półkole B otwiera panel z 
zamkiem szyfrowym.
 



ZAMEK SZYFROWY
Zamek szyfrowy na drzwiach do Mental World składa się z ośmiu pól ze znakami, których 
pierwotny układ jest losowo generowany przez grę. W ustaleniu właściwej kombinacji znaków 
pomoże Ci notatka, którą masz w inwentarzu. By wyświetlić inwentarz, skieruj kursor na dół 
ekranu. Następnie kliknij prawym klawiszem myszy na dokumencie.
Jeśli spróbujesz zmienić układ znaków na drzwiach zgodnie ze wskazówkami z notatki, okaże 
się, że nie jest to prawidłowa kombinacja. Zastanów się jednak, do czego mogło komuś służyć 
lusterko, leżące na stole?
 
Rozwiązanie!  Zastosuj na zamku szyfrowym na drzwiach układ znaków, który będzie wzdłuż 
osi pionowej lustrzanym odbiciem układu, przedstawionego w notatce, czyli znaki z lewego 
półkola notatki znajdą się w prawym półkolu zamka i odwrotnie.
 
Na zamku szyfrowym na drzwiach ustaw znaki:

• na godzinie 1 – znak z notatki z godziny 11

• na godzinie 2 – znak z notatki z godziny 10

• na godzinie 4 – znak z notatki z godziny 8

• na godzinie 5 – znak z notatki z godziny 7

• na godzinie 7 – znak z notatki z godziny 5

• na godzinie 8 – znak z notatki z godziny 4

• na godzinie 10 – znak z notatki z godziny 2

• na godzinie 11 – znak z notatki z godziny 1

 



Teraz kliknij dolne półkole B, by zamknąć panel z zamkiem, a następnie górne półkole A, by 
otworzyć drzwi. Wejdź do huty i kopalni.

HUTA I KOPALNIA
Po wejściu do groty idź 1x prosto, a następnie obróć się o 90 stopni w prawo i kliknij na koszu  
z żarem. 
 



Przesuwając  po  wnętrzu  kosza  kursorem,  zlokalizuj  miejsce,  którego  dotkniecie  wzmaga 
trzeszczący dźwięk (kursor się rozświetli). Kliknij i wyjmij z kosza nadpalony dziennik. By go 
schować w inwentarzu, użyj prawego przycisku myszy.
 

 
Wejdź do starego wyrobiska (korytarz w głębi) i z wagonika zabierz kilof.
 

Wyjdź z korytarza i skieruj się w lewo. Przejdź kładką ku otworowi za czerwoną zasłoną.
 



 
Po odsunięciu kotary znajdziesz się w przedsionku kuźni (na lewo) i wieży (na wprost). 

KUŹNIA
W przedsionku idź prosto, później skręć w lewo i po ledwie widocznych schodach wejdź do 
kuźni. 

Z urządzenia, stojącego pod ścianą po prawej zabierz metalową płytkę. Machina ta za pomo-
cą dźwięku zmienia kształt metalowej płytki. Jeśli chcesz, możesz z tym poeksperymentować; 
nie będzie to miało wpływu na przebieg rozgrywki.



Wyjdź z kuźni i skieruj się ku czerwonej zasłonie po lewej. Po jej odsunięciu staniesz na progu 
olbrzymiej jaskini z wieżą pośrodku. Kliknij między dwoma reflektorami, by zejść po trapie 
niżej.

WIEŻA
Wieża to olbrzymi walec. Na jego ścianach są osadzone cztery panele. Jeśli stoisz w wejściu do 
jaskini, widzisz panel:

A – po lewej ręce
B – na wprost
C – po prawej ręce 
D – jest niewidoczny z wejścia; wyróżnia go obecność dźwigni.

 



Każdy panel składa się z dziewięciu kwadratów. Zapalenie lub zgaszenie jednego kwadratu 
powoduje w obrębie tego samego panelu zapalenie lub zgaszenie innych kwadratów, które sty-
kają się z nim bokami. Ponadto kwadraty położone w skrajnych pionowych rzędach oddziału-
ją na tak samo położone kwadraty sąsiednich paneli.
 

Uwzględniając te właściwości kwadratów, należy sprawić, by jednocześnie paliły się wszystkie 
kwadraty na czterech panelach i pociągnąć za dźwignię przy panelu D, by sygnał z wieży mógł 
odblokować mechanizm przesuwający trap.
 
Rozwiązanie!  Upewnij się, że na poszczególnych panelach zapalone kwadraty tworzą wzory 
jak na screenach poniżej (są to układy, jakie zastaniesz po wejściu do jaskini). 
 
Na panelu A po lewej stronie od wejścia do jaskini, kliknij w dowolnej kolejności, licząc od 
góry od lewej, kwadraty:

• w pierwszym pionowym rzędzie – pierwszy

• w drugim pionowym rzędzie – drugi

• w trzecim pionowym rzędzie – pierwszy i trzeci.

Na panelu B na wprost wejścia do jaskini, kliknij w dowolnej kolejności, licząc od góry od le-
wej, kwadraty:

• w drugim pionowym rzędzie – drugi

• w trzecim pionowym rzędzie – drugi.



Na panelu C po prawej stronie od wejścia do jaskini, kliknij w dowolnej kolejności, licząc od 
góry od lewej, kwadraty:

• w pierwszym pionowym rzędzie – pierwszy i trzeci

• w drugim pionowym rzędzie – drugi

• w trzecim pionowym rzędzie – pierwszy

Na panelu D z dźwignią na ścianie wieży niewidocznej od wejścia do jaskini, kliknij w dowol-
nej kolejności, licząc od góry od lewej, kwadraty:

• w pierwszym pionowym rzędzie – drugi

• w drugim pionowym rzędzie – drugi.

Pociągnij za dźwignię przy panelu D.
 



Uwaga! Wzory,  które  tworzą zapalone kwadraty,  przedstawione na screenach powyżej,  to 
stan wyjściowy, czyli przed rozpoczęciem całej operacji. W momencie, gdy zmienisz układ na 
którymś panelu, zmieni się wzór na jednym lub na dwóch sąsiednich panelach. Nie przejmuj 
się  więc  tym,  że  w  trakcie  dokonywania  zmian,  wzór  na  panelu,  do  którego  właśnie 
podchodzisz, nie odpowiada wzorowi, przedstawionemu na screenach, bo taki miał być tylko 
na początku. Po prostu kliknij zaznaczone kwadraty. Nie zważaj też na to, że po kliknięciu 
wskazanych  kwadratów  cały  panel  się  nie  zapalił,  bo  brakujące  kwadraty  uzupełni  jego 
sąsiad.  Ponieważ  kolejność  zapalania  kwadratów  i  kolejność  podchodzenia  do  paneli  jest 
całkowicie dowolna, nie sposób pokazać na obrazkach wszystkich możliwych układów.
Po pociągnięciu za dźwignię przy panelu D mechanizm, umożliwiający przesuwanie trapu, zo-
stanie aktywowany.

TRAP
Ruchomy trap umożliwia dostanie się do pomieszczeń, osadzonych w ścianach jaskini. Zmia-
na położenia trapu jest możliwa dzięki czterem panelom, umieszczonym naprzeciwko znanych 
Ci już paneli ze ścian wieży. Każdy z paneli tego mechanizmu jest oznaczony liczbą:

• panel 328 – naprzeciwko panelu A

• panel 121 – naprzeciwko panelu B (będzie widoczny, jeśli przesuniesz trap)

• panel 245 – naprzeciwko panelu C

• panel 479 – naprzeciwko panelu D.
Trzy z oznaczonych liczbami paneli mają zielone ikony. Ich klikniecie przesunie trap do wy-
branej bramy. Czwarty panel należy prawidłowo odblokować.

PANEL 245
Panel 245 jest nieaktywny, bo nie ma ikony przesuwu, jednak na jego obramowaniu znajdują 
się liczby: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, (64), 256, (4). Ich rozmieszczenie i powtórzenia sugerują,  
że należałoby je przypisać kwadratom panelu i potraktować jako ich wartości, z których każ-
da jest dwa razy większa od tej, która ją poprzedza (1x2=4x2=8x2=16 itd.). Tak więc kolejne 
kwadraty panelu miałyby wartość:

• w pierwszym poziomym rzędzie – 1, 2, 4

• w drugim poziomym rzędzie – 8, 16, 32

• w trzecim poziomym rzędzie – 64, 128, 256.

Czy istnieje związek między wartościami kwadratów, wzorami na poszczególnych panelach i 
ich liczbowymi oznaczeniami? Sprawdźmy:

• panel 479 – zapalone kwadraty o wartościach 1+2+4+8+16+64+128+256=479 

• panel 328 – zapalone kwadraty o wartościach 8+64+256=328 

• panel 121 – zapalone kwadraty o wartościach 1+8+16+32+64=121

Tylko w panelu 245 suma wartości zapalonych kwadratów się nie zgadza:

• 1+2+4+16+32+64=119



Brakuje kwadratu o wartości 128. Cóż, 119+128=247, trochę za dużo. Odejmijmy kwadrat o 
wartości 2. Teraz dobrze, bo 247 – 2 =245.
 
Rozwiązanie! Na panelu 245 kliknij kwadraty:

• w pierwszym poziomym rzędzie – drugi 

• w trzecim poziomym rzędzie – drugi. 

Teraz, kiedy masz pełną kontrolę nad trapem, możesz sprawdzić, co się znajduje w tajemni-
czych budowlach na ścianach jaskini.



DEASIL
Podejdź do panelu 328 (obok wielkiego, kolorowego kamienia). Kliknij zieloną ikonę, by prze-
sunąć trap. Wejdź na górę i kliknij na drzwiach. Kliknij jeszcze raz, by do nich zastukać. 
Otworzy Ci Deasil – współwłaściciel umysłu – świata, w którym się znajdujesz. Drugim wła-
ścicielem jest Dasil. Obaj tworzą schizofreniczną osobowość, której jaźnie walczą ze sobą. Da-
sil nienawidzi telepatów i może być niebezpieczny. Deasil wie, jak go powstrzymać, ale potrze-
buje Twojej pomocy. Najpierw musisz przywrócić dopływ energii do jego domku.
Zanim udasz się na poszukiwanie siłowni, przejdź się po werandzie domku Deasila. 
 

Znajdziesz tu teleskop. Kliknij na nim, by zmienić widok – teraz możesz przez niego spojrzeć. 
Ze stołka obok teleskopu zabierz syrenę okrętową.  
 

Wróć po trapie pod wieżę. 



SIŁOWNIA
Podejdź do bramy z panelem 479 (naprzeciwko panelu z dźwignią, osadzonego w ścianie wie-
ży). Kliknij na nim i za pomocą zielonej ikony przesuń trap. Wejdź po nim na górę. Otwórz 
drzwi.
W pomieszczeniu siłowni znajdziesz troje drzwi. Podejdź do tych po lewej. Są zamknięte na 
kłódkę.

KŁÓDKA
Kluczem do kłódki jest metalowa płytka, której kształt modyfikuje się za pomocą dźwięku. 
Wykorzystaj do tego celu syrenę okrętową, jednak najpierw dostosuj wysokość jej tonów do 
kształtu zamka. Wskazówkę na ten temat znajdziesz w nadpalonym dzienniku, wyjętym z ko-
sza z żarem. Deasil narysował tam leżący na pięciolinii klucz. Wysokość każdego z ząbków 
klucza odpowiada jakiemuś dźwiękowi. Jednak tak, jak to się już zdarzyło, właściwy układ 
dźwięków to lustrzane odbicie układu z rysunku, tyle że tym razem oś jest pozioma.
 

 
 Pamiętając o tym, tak ustaw dźwignie syreny okrętowej, by ich końce znalazły się na odpo-
wiednim polu pięciolinii.
 
Rozwiązanie! Kliknij na kłódce. Gdy gra dokona zbliżenia, użyj na kłódce metalowej płytki.
Prawym klawiszem myszy wyjmij z inwentarza syrenę okrętową. Ustaw jej dźwignie, licząc 
od lewej, następująco:



• pierwsza dźwignia – na piątym od góry polu pięciolinii 

• druga dźwignia – na trzecim od góry polu pięciolinii (nie trzeba jej przesuwać) 

• trzecia dźwignia – na pierwszym od góry polu pięciolinii 

• czwarta dźwignia – na czwartym od góry polu pięciolinii 

• piąta dźwignia – na drugim od góry polu pięciolinii.

Teraz prawym klawiszem myszy wyjdź ze zbliżenia i użyj zmodyfikowanej syreny na kłódce z 
metalową płytką.

KABEL
Gdy zamek się otworzy, wejdź do korytarza i podejdź do okrągłej klapy na jego końcu. Obróć 
się w lewo i wejdź w ciemną odnogę korytarza, by sprawdzić stan kabla. 
 



Stwierdzisz, że przewód jest uszkodzony. By go naprawić, użyj kilofa na tej części kabla, któ-
ra jest najbliżej prawej krawędzi ekranu (A). Następnie kliknij na tym fragmencie kabla, któ-
ry leży na ziemi pośrodku ekranu (B). 
 

Po wyjściu ze zbliżenia opuść siłownię i po trapie wróć pod wieżę.

DEASIL
Podejdź do bramy z panelem 328 (obok wielkiego, kolorowego kamienia). Kliknij na panelu i  
użyj zielonej ikony, by przesunąć trap. Wejdź po nim na górę. Zastukaj do drzwi domku De-
asila. 
 
Dowiesz się od niego, że zasilanie zostało przywrócone, a teraz kolej na drugą część planu. De-
asil da Ci dwie fiolki i skieruje do domku naprzeciwko, gdzie mieszka Dasil. Najpierw masz 
wypić niebieski napój, żeby móc otworzyć drzwi domku. Potem musisz skłonić Dasila do wy-
picia zielonego.
 
Wyjdź ze zbliżenia. Zejdź po trapie pod wieżę.

DASIL
Udaj się do przeciwległej bramy z panelem 245 (jeśli jest nieaktywny, patrz rozdział  Panel 
245). Kliknij na nim i użyj zielonej ikony, by przesunąć trap. Wejdź po nim na górę. Użyj na 
drzwiach domku Dasila niebieskiej fiolki i obejrzyj zakończenie.
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