
 

1 
 

 



 

2 
 

Poradnik do gry. 

Kajko i Kokosz: twierdza czarnoksiężnika 

 

 

 

Autor 

Urszula 

 

 

Data publikacji 

Styczeń 2012 r. 

 

 

 

 

 

PrzygodoMania.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione! 
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Spis treści: 
 
 

 ROZDZIAŁ PIERWSZY   

 ROZDZIAŁ DRUGI   

 ROZDZIAŁ TRZECI   

 

 

 

Zanim zaczniemy grać, wybieramy 

stopień trudności mini gierek.  

Ja grałam na poziomie łatwym.  
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 Rozdział pierwszy  

 

• Zabieramy garnek z płotka.  

• Idziemy w prawo, do domu Lubawy. 

• W domu rozmawiamy z Mirmiłem. 

• Z beczki zabieramy ogórek kiszony.  

• Z miski na stole zabieramy owsiankę. 

• Wychodzimy przed dom Mirmiła i rozmawiamy z obecnymi tam osobami. 

• Idziemy do domu. 

• Rozmawiamy z Kajkiem i wchodzimy do domu. 

• Przyjeżdża kupiec, idziemy do domu Mirmiła. 

• Minigierka: musimy wciskając strzałki utrzymać Kokosza na ekranie przez 25 sekund. 

• Mamy zadanie dostarczyć księgę i list do Jagi i jej męża.  

• Jaga, zdenerwowana, księgę i list spali. Wracamy do Mirmiłowa. 

• Przedstawiamy kasztelanowi sytuację, zostajemy wyrzuceni z Grodu. 

• Idziemy do własnej chaty. Zabieramy: udziec, ryby, wędkę z balkonu oraz łyżkę z haka.  

• Idziemy porozmawiać z Jagą, dajemy jej ryby.  

• Zjawia się żona Mirmiła – Lubawa, ustalamy plan działania. 

• Zapada noc. Z boku chatki wisi sznur, klikamy na niego łyżką i zabieramy go. 

• Podchodzimy pod bramę. Używamy łyżki z liną na bramie (klikamy na górze nad bramą 

pośrodku). 
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• Podchodzimy do wozu po prawej stronie dworu Mirmiła. 

• Zabieramy z wozu skrzynię, podnosimy szkiełka z ziemi oraz z wozu jakiś przedmiot.  

• Wracamy do chatki, ale przed domem jest piesek, dajemy mu udziec.  

• Idziemy do domu, ale w środku jest zbyt ciemno. 

• Koło kominka leży drzewo, bierzemy je i wrzucamy do kominka.  

• Zabieramy świeczkę i wychodzimy. 

• Skręcamy w lewo, za dom Mirmiła.  

• Odpalamy świeczkę od pochodni i wracamy do domu. 

• Podpalamy drewno w kominku.  

• W domu kładziemy kufer na stole i oglądamy go. 

• Szkiełkami klikamy na stole i układamy witrażyk. 

• Jednak jest on zbyt ciemny, trzeba coś zrobić, aby go rozjaśnić.  

• Klikamy witrażykiem na ogień, rzucony cień obrazka na kuferku stawia przed nami kolejne 

zadanie. 

 

 

 

• Musimy kolory na obrazkach zgrać, by na obu były takie same. 

• Gdy się z tym uporamy, z dużego kufra wyjmujemy mniejszy, stawiamy go na stole. 

• Na mniejszy kuferek klikamy drugim przedmiotem znalezionym koło wozu. 

• Wciskamy symbole, których przedmiot nie zasłonił (kolejność nie ma znaczenia). 
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• Po otwarciu zabieramy kolejny kuferek i idziemy z nim do Jagi. 

• Mamy za zadanie zebrać wszystkie przedmioty na liście. 

• Idziemy w lewo, natykamy się na siwowłosego starca. Zabieramy mu włos.  

• Idziemy zaraz za mostkiem w górę ekranu. 

• Mijamy brygadę budowlaną idąc w lewo. 

• Na polanie, zabieramy kwiat paproci oraz wilcze jagody.  

• Opuszczamy to miejsce. Wracamy, zwracamy uwagę na ozdobę przy pasku Mirmiła. 

• Po drodze Kokosz goni za kurą i zdobywa pióro.  

• Wracamy do drogowskazu i kierujemy się w dół ekranu. 

• Za krzakami, pośrodku ekranu rośnie fioletowy muchomor, zabieramy go. 

 

 

 

• Idziemy dalej w dół ekranu, jesteśmy koło karczmy. 
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• Dostaniemy jedzenie, gdy zdobędziemy kasę. 

• Rozmawiamy ze wszystkimi, szczególnie z rycerzem Hodona. Opuszczamy to miejsce.  

• Wracamy do domu Jagi, zabieramy siatkę na motyle, czytamy list od Jagi, który trzyma w 

dziobie kruk. 

• Spod chatki podnosimy flakonik na eliksir.  

• Na drzewie siedzi pelikan przerzucając w dziobie rybę.  

• Idziemy na tył chatki, rozmawiamy z mężem Jagi i dostajemy od niego dukata.  

• Idziemy znów do karczmy, klikamy na karczmarza, na rycerza i karczmarkę.  

• Koło mostu na polanie leży jegomość i wachluje się pawim piórem, da nam go, gdy znajdziemy 

mu coś innego do wachlowania. 

• Dajemy mu kufel piwa zabrany z karczmy, w zamian dostaniemy pióro. 

 

 

 

• Idziemy za mostkiem w prawo do Mirmiła. Przy pomocy wędki zabieramy klucz.  

• Wracamy do domu Jagi, używamy siatki na rybie skaczącej w dziobie pelikana.  

• Czas na ugotowanie eliksiru.  

• Wszystkie produkty układamy na pieńku, Kajkowi dajemy flakon i przepis, a następnie klikamy 

na kociołek. 

• Zgodnie z przepisem wrzucamy: pióro kury, wilcze jagody, siwy włos, kwiat paproci, 

muchomora fioletowego, pawie pióro, rybę.  
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• Flakonikiem klikamy na kociołek, a następnie na kufer. Otworzyliśmy go, w środku jest kolejny. 

• Na kolejny klikamy zdobytym kluczem, kuferek jest pusty. 

• Idziemy na polanę, za robotami budowlanymi. 

• Klikamy na tamę zrobioną przez bobry.  

• Zabieramy kij po prawej stronie ekranu i idziemy do karczmy. 

• Klikamy na grabie stojące z boku budynku. 

• Rozmawiamy z karczmarzem i zabieramy grabie. 

• Wracamy na polanę i przemiennie klikając na Kajka i Kokosza niszczymy tamę. 
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 Rozdział drugi  

 

• Zabieramy garnek stojący koło drzwi oraz drzewo.  

• Wchodzimy do domu, drzewo rzucamy na palenisko, zabieramy wiaderko na wodę i 

świeczkę.  

• Wychodzimy z domu, rozmawiamy z kowalem, klikamy na niego świeczką.  

• Idziemy w prawo i klikamy garnkiem na kobietę dojącą krowę.  

• Idziemy za dom kasztelana, rozmawiamy z młynarzem i zabieramy mąkę.  

• Podchodzimy do studni, nabieramy wody do wiadra.  

• Idziemy w prawo, Kajko mocno się zaczerwieni na widok dziewczyny. 

• Pod płotkiem leży jajko. 

• Idziemy do kasztelana, prosimy go o różę.  

• Wracamy do dziewczyny, dajemy jej różę, możemy zabrać jajko.  

 

 

 

• Idziemy do domu, na stół wysypujemy: mąkę, jajko i mleko – robimy ciasto.  

• Podpalamy drewno od świeczki, wlewamy wodę do kociołka.  

• Klikamy ciastem na garnek - mamy jedzenie. 

• Idziemy na patrol. Wchodzimy do domu Mirmiła, zagadujemy go. 

• Opuszczamy dom, ale po chwili wracamy i prosimy o mapę okolicy.  

• Idziemy wpierw do Jagi, a potem do karczmy. 

• Natrafiamy tam na dwóch zbójcerzy, rozmawiamy z nimi i karczmarzem.  

• Cofamy się jedną lokację i idziemy w prawo między drzewa, ktoś ściął choinkę.  

• Idziemy troszkę w prawo, a potem w dół. Spotykamy dziada borowego. 
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• Rozmawiamy z nim i zabieramy róg.  

• Wracamy do karczmy, rozmawiamy ze zbójcerzami, a następnie klikamy na Kokosza. 

• Wracamy do Mirmiłowa na obiad, po obiedzie wracamy do lasu, zrywamy wszystkie ulotki.  

• W miejscu gdzie miał być budowany gród spotykamy zbójcerza.  

• Musimy mu dać dowód, że razem działamy przeciwko Hodonowi, aby mógł wejść do 

Mirmiłowa i porozmawiać z Kasztelanem.  

• Idziemy do domu Jagi,  zabieramy z paleniska zwęglone drewienko.  

• Wracamy do karczmy i na plakacie dorysowujemy, co nieco.  

 

 

 

• Następnie, kijem klikamy na zerwane plakaty.  

• Dajemy dokument sierżantowi. 
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• Zapada zmrok idziemy do grodu zbójcerzy. 

• Musimy przy pomocy młotka, piły, siekiery i oleju popsuć wieżę oblężniczą.  

 

 

 

 

 

• Wracamy do grodu i idziemy wpierw do kasztelana, a następnie nieco w lewo od wieży, w górę 

ekranu. 

• Zabieramy zębatkę i idziemy do kowala, klikamy zębatką na kowala.  

• Wracamy i montujemy ją ponownie w urządzeniu. 

• Mamy małą mini gierkę: musimy używając pięści i cebuli zrzucać zbójcerzy.  

• Po wygranej bitwie i świętowaniu idziemy do Jagi. 

• Zabieramy miotłę. Klikamy na drzewo koło ogniska.  

• W środku klikamy na hak u góry, podnosimy klapę i z wody wyjmujemy beczkę z maścią 

latania. 
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• Klikamy maścią na miotłę.  

 

 Rozdział trzeci  

 

• Musimy przy pomocy strzałek omijać ptaki, aby dolecieć do kolejnego miejsca.  

• Zabieramy sieć rybacką, mocujemy jej jeden koniec do kołka przy pomoście, a drugi do 

palisady.  

• Zabieramy kij i klikamy nim na sieć.  

• Podchodzimy do Kokosza i wchodzimy razem do wioski.  

• Zabieramy kolejną sieć.  

• Idziemy do przodu, widzimy, jak piraci świętują. 

• Wchodzimy do otwartej chatki. 

 

 

 

• Klikamy na strzechę nad okienkiem. Ze środka zabieramy niebieski kluczyk oraz słomkę.  

• Kluczykiem otwieramy niebieski kufer, ze środka zabieramy obcęgi.  

• Obcęgów używamy na zabitym gwoździami kufrze.  

• Ze środka wyjmujemy miech, łączymy go ze słomką i trucizną.  
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• Musimy teraz celować do beczki trucizną.  

• Gdy nam się już uda wykonać to zadanie, zabieramy nóż ze świniaka.  

• Klikamy nim na poszczególnych związanych tubylców. 

• Siecią klikamy na piratów i świętujemy. 

• Wsiadamy do łodzi pirackiej i mamy kolejne zadanie: przy pomocy strzałek ominąć przeszkody 

na morzu. 

• Lądujemy na wyspie i kierujemy się w górę do miasta. 

• Rozmawiamy z Panią Kurą, próbujemy rozmawiać z Panem Świnką.  

• Zabieramy ster nad drzwiami.  

 

 

 

• Idziemy w prawo, przechodzimy pod dzwonnicę, rozmawiamy z panem owadem. 

• Zabieramy szkiełka i układamy witrażyk, zapamiętujemy, jakie tam mamy rzeczy. 
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• Kierujemy się w prawy dolny róg ekranu, rozmawiamy z motylicą. 

• Ciągniemy za rączkę po prawej, ale nic z tego. 

• Schodzimy na dół i oglądamy mechanizm. 

• Brakuje dwóch trybików, jeden zabrany znad drzwi montujemy pod korzeniem.  

• Idziemy do młynarza, a następnie pod bramę zamku. 

• Rozmawiamy z Hodonem, a następnie zabieramy spod jego bramy kolejne koło.  

• Wracamy na dół i przy skrzyni montujemy kolejne koło.  

• Ponownie rozmawiamy z panią Motylem i jej towarzyszem. 

• Wracamy do domu pani Kury i wchodzimy do środka. 

• Musimy odnaleźć przedmioty potrzebne do sporządzenia lekarstw.  

• Niektóre przedmioty znajdują się za przedmiotami, które trzeba odsunąć. 

• Wracamy do młyna, żeby z ziarna zrobić mąkę.  

• Rozmawiamy ponownie z młynarzem klikając na niego ziarnami.  

• Musimy naprawić wiatrak zgodnie ze schematem. 

• Zabieramy niepotrzebny odważnik z planszy. 

• Gdy otrzymamy mąkę, mieszamy wszystkie składniki i idziemy do Pani Motyl. 
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• Schodzimy na dół. Na haku wieszamy odważnik i ciągniemy za rączkę u góry.  

• Żeby się dostać do środka potrzebujemy łódki. 

• Idziemy na przystań, wsiadamy do łódki i wpływamy do groty. 

• Rozmawiamy z księciem, który nie bardzo chce wrócić na górę, musimy sami sobie pomóc. 

• Kierujemy się w lewo i mamy kolejną mini grę.  

• Musimy przejść trzy etapy toru z przeszkodami w lochach. 

 

 

Pierwszy poziom 

• Zabieramy klucz i ciągniemy za rączkę. 

• Piętro wyżej idziemy, gdy tylko pale zaczną się cofać.  

• Wpierw idzie Kajko. 

• Przed samymi drzwiami odpada kawałek podłogi, musi więc odbić dwa razy, aby ją przejść.  

• Gdy spadnie cegła w dół idzie Kokosz, tutaj trzeba dwukrotnie wcisnąć strzałkę skoku wraz ze 

strzałką ruchu do przodu. 
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Drugi poziom 

• Pierwszy idzie Kokosz mija beczkę, zabiera młot.  

• Wraca rozbija beczkę ze środka zabiera klucz.  

• Idzie dalej przeskakuje mniejszą skrzynkę, a następnie większą pcha do przodu. 

• Następnie wraca i również dopycha do tej większej mniejszą skrzynię.  

• Wraca zabiera drabinę i kładzie ją na skrzyniach. 

• Po drabinie przechodzi nad żmiją.  

• Za nim idzie Kajko.  

• Kajko uderza w jaśniejszą ścianę gdzie stała duża skrzynia i ciągnie za rączkę otwiera się klapa. 

• Obaj jeden po drugim na górze, zabierają tarczę osłaniając się przed rozżarzonymi kawałkami. 
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Trzeci poziom 

• Potrzebujemy drabiny by przejść po podłodze (przed schodami), ponieważ jest to zapadnia.  

• Trzeba również zabrać klucz, który jest schowany w murze.  

• Musi to zrobić Kokosz. 

 

 

 

• Po pokonaniu go natykamy się na dwóch żołnierzy, chyba są zaczarowani. 

• Strzelamy do nich środkiem usypiającym i tych dwóch mamy z głowy. 

• Idziemy dalej, zabieramy kotarę, odcinamy sznur.  

• Czytamy napis pod portretem Hodona.  

• Rozmawiamy z poetą i przechodzimy w lewo. 

• Wchodzimy do kolejnej komnaty, rozmawiamy z obecnymi tam osobami. 

• Ciągniemy za wajchę i otwieramy przejście do sekretnego pokoju.  

• Kokosz rozgina kraty w klatce kruka, ale ten nie odlatuje. 

• Klikamy na beczce i czytamy, klikamy 2x nożem na kotarę w ekwipunku.  

 

KOD DO BECZKI 

• Musimy ułożyć obrazki, tylko jak?  

• Przypominamy sobie witraż, jaki ułożyliśmy, było na nim: jabłko, drzewo, motyl, kogut (być 

może zagadka jest losowa, bo mamy jeszcze tam księżyc i listek). 

 



 

18 
 

 

 

• Po ułożeniu, pomoże nam troszkę kruk Gdaś i kończymy przygodę z wojami.  

 

 

Koniec 

 


