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Wstęp 
 

Zanim zaczniesz grać zainstaluj, łatkę poprawiającą błędy 
w grze. Zapoznaj się również z instrukcją, jeśli posiadasz 

wersję DVD, jak naprawić problem z grą. Instrukcja 
zamieszczona jest wraz z łatką dostępną na forum. 

 

Keepsake - zapisy z gry 

 
 

http://forum.przygodomania.pl/viewtopic.php?f=131&t=1072
http://forum.przygodomania.pl/viewtopic.php?f=131&t=931
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Początek  

Las przed akademią 

• Idź za Mustavio. 

• Otwórz skrzynię i spróbuj zabrać butelkę wina. 

• Idź w górę ekranu, dojdziesz do bram akademii. 

• Przejdź w prawo do lasu, aż dojdziesz do Mustavio. 

• Porozmawiaj z Mustavio na wszystkie tematy i wróć do akademii. 

• Wejdź do pawilonu, stojącego na wprost wejścia.  

• Kliknij na niebieski znak, ściana się obróci, odsłaniając cztery figurki.  

• Przyjrzyj się figurkom. 

 

 
 

• Musisz kliknąć na nie w odpowiedniej kolejności, by otworzyć bramę Akademii. 

• Kliknij w kolejności: prawa góra, lewy dół, lewa góra, prawy dół. 

• Drzwi od Akademii staną otworem. 

Akademia – hol 

• Podejdź do fontanny i spójrz na tabliczkę z dziwnymi znakami. 

• Przejdź w prawo. 
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• Miń schody i zewnętrznym tarasem idź aż do drzwi, prowadzących do pomieszczenia. 

 
Warsztat 

• Gdy usłyszysz wołanie, podejdź do szafki i kliknij na niebieski, lśniący przycisk. 

• Porozmawiaj z postacią znajdującą się w szafce. 
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• Kliknij ponownie na niebieski, lśniący przycisk.  

• Z szafki wyskoczy Zak – wilk. 

 

 
 

• Zajrzyj do szafki i zabierz pęk kluczy. 

• Spójrz na narzędzia na półce po drugiej stronie, na razie nie są ci potrzebne. 

• Wróć do głównego holu i idź schodami do góry. 

Biblioteka 

• Na półpiętrze wszystkie drzwi są zamknięte, więc dalej wspinaj się po schodach. 

• Na górze skieruj się na prawo. 

• Za szafkami z książkami po lewej stronie, zejdź na dół. 
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• Kierując się lewo dojdziesz do przejścia. 

• Koło regału podnieść nadpaloną książkę i obejrzyj w ekwipunku. 

 

 
 

• Porozmawiaj z Zakiem. 

• Idź do przodu – w górę ekranu.  

• Podejdź do gry „Labirynt Minotaura”, potrzebujesz figurek. 

• Przejdź w prawo, a potem schodami do góry. 
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Stołówka 

• Otwórz drzwi, znajdziesz się w stołówce. 

• Zejdź niżej, a znajdziesz kolejne nadpalone kartki z książki. 

 

 
 

• Zabierz i obejrzyj kartki. 

• Przejdź w głąb kuchni i użyj windy – nie działa. 

• Wyjdź z kuchni i przejdź do ogrodu. 

 
Ogród 

• Idąc prosto znajdziesz lalkę, kliknij na nią. 

• Po animacji, znajdziesz się w holu przed zamkniętymi kratami. 

 
Hol 

• Kliknij na dźwignię po lewej stronie krat. 

• Musisz przywrócić zasilanie. 

• Idź do miejsca, gdzie uwolniłaś Zaka. 

• Przejdź drugimi drzwiami, a znajdziesz się w maszynowni. 

Maszynownia 

• Spójrz na schemat wyrysowany na dziwnych urządzeniach. 
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• Zejdź niżej i podejdź do drzwi, są zablokowane. 

• Wróć do góry. Opuść maszynownię. 

• Wróć do miejsca, gdzie znalazłeś lalkę.  

 
Piwnica 

• Przejdź w prawo do piwnicy. 

 

 
 

• Idź w głąb piwnicy, trafisz na skrzynie Mustavio – zbadaj je. 
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• Obok za wielkimi pakunkami, znajdziesz dziwne literki, wymalowane na murze – 

zapamiętaj to miejsce. 

 

 
 

 
 

• Na żerdzi siedzi sowa.  
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• Zejdź schodami jeszcze niżej, aż dojdziesz do wyrwy w ścianie. 

• Wyjdź na zewnątrz. Animacja. Idź dalej. 

 
 Zagadka z młynem wodnym  

• Koło beczek rosną rośliny – zerwij te białe, rosnące pośrodku. 

 

 
 

• Idź dalej, kierując się w lewo, dojdziesz do ciężarków zawieszonych na łańcuchach. 
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• Twoim zadaniem jest ustawić ciężarki na jednym poziomie. Jeden z ciężarków jest 

2x cięższy. Po obu stronach drewnianych kółek, nad ciężarkami, są zapadki blokujące ich 

opadanie.  

• Żeby ustawić je na jednym poziomie i wprawić w ruch turbiny, kliknij na: 

 

1. Prawe drewniane koło 

2. Lewa zapadka koła prawego 

3. Lewa zapadka koła lewego 

4. Lewa zapadka koła prawego 

5. Prawe koło 

6. Lewa zapadka koła prawego. 

7. Następnie kliknij na znak między ciężarkami. 

 

• Zobaczysz krótką migawkę pokazującą, że w maszynowni urządzenie zaczęło działać. 

• Idź w lewo do końca korytarza do zawalonych drzwi. 
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 Maszynownia – zagadka z włączeniem energii  
 

• Kliknij na nie, a trafisz do maszynowni.  

• Jest tutaj pięć maszyn, ta na samym dole uruchamiana jest przez koło wodne – ciężarki 

ustawione na jednym poziomie. Pozostałe cztery urządzenia, muszą zostać uruchomione 

przez prąd płynący przez osiem małych urządzeń.  

 

 
 

• Ustawienie korby powoduje przepływ prądu w odpowiednie ramię. Na każdym 

urządzeniu widać jego położenie i w którą stronę powinien płynąć prąd. Prąd musi 

przejść przez wszystkie zębate koła. 
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• Teraz możesz zabrać się za ich ustawianie. 

1. Przy schodach, koło odblokowanych drzwi i - ustaw korbę na II – urządzenie 

numer 8 

2. Obok pod schodami i ustaw korbę na III – urządzenie numer 6 

3. Wejdź na półpiętro i ustaw korbę na I - urządzenie numer 5 

4. Na samej górze zabudowane i ustaw korbę na III – urządzenie numer 4 

5. Obok, otoczonym płotkiem i ustaw korbę na III – urządzenie numer 7 

6. Przejdź w prawo pod ścianą i ustaw korbę na I – urządzenie numer 3 

7. Obok, koło balustrady i ustaw korbę na II – urządzenie numer 2 

8. Zejdź na sam dół i ustaw korbę na I – urządzenie numer 1 

 

• Wejdź na samą górę i przejdź przez pomieszczenie, gdzie uwolniłeś Zaka. 

• Wróć do holu i otwórz ażurowe drzwi za fontanną ze smokiem. 

• Wejdź po schodach. Animacja. 

 
Akademia – Pokój strażników 

• Idź w górę schodami, aż do wielkiej bramy. Zapukaj do bramy. 

• Porozmawiaj ze strażnikami na wszystkie tematy.  

• Zapamiętaj słowa, dotyczące trzech portali bez klamek i drewnianego kija. 

• Opuść pomieszczenie i idź schodami w dół. 

• Na półpiętrze po lewej stronie znajdziesz drzwi, które można tylko otworzyć przy 

pomocy magii – zapamiętaj je. 

• Zaglądnij do jadalni przez czerwone okno – już tutaj byłeś. 

• Schodząc, podnieś klucz i obejrzyj go w ekwipunku. 
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• Jest to klucz dozorcy z wygrawerowanym numerem 24345. 

• Wróć do głównego holu i wchodząc schodami po lewej czy prawej stronie, dostaniesz się 

do zamkniętych drzwi dozorcy. 

• Otwórz drzwi przy pomocy klucza. 

 Pokój dozorcy – zagadka z zamkniętą szafką  

• Zabierz oba pergaminy ze stołu. 

 

 
 

• Na jednym z pergaminów, litery wyglądają tak samo jak na ścianie w piwnicy. 

• Po lewej stronie, stoi oparta laska - zabierz ją. 
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• Podejdź do regału po prawej. 

• Za drzwiami z szyfrem, znajduje się opaska. 

• Przypomnij sobie wygrawerowany numer na kluczu. 

• Musisz teraz ustawić kod nad drzwiczkami. 

• Gdy klikniesz na przycisk pierwszy od lewej - to on przekręci się jeden raz do 

przódu, ale czwarty cofnie się o 2 numerki. Analogicznie z pozostałymi 

przyciskami, gdy klikniesz na drugi, on obróci się jeden raz do przodu, ale piąty 2 

raz do tyłu. Wielkie niebieskie oczko po lewej, resetuje twoje działania, zaś klucz po 

prawej, otwiera szafkę po prawidłowym ustawieniu kodu. 
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• Ponumeruj przyciski od lewej do prawej od 1 do 5 i kliknij na nie: 

1. przycisk 4 ustaw na liczbie numer 4 

2. przycisk 2 ustaw na liczbie numer 4 

3. przycisk 3 ustaw na liczbie numer 3 

4. przycisk 5 ustaw na numer 5  

 

• Otwórz szafkę kluczykiem po prawej i zabierz diadem. 

• Zejdź do głównego holu, by przeczytać tablicę pod fontanną. 

• Kliknij na smoka, a Zak opowie ci historię. 

• Udaj się jeszcze raz do pokoju strażników. 

• Porozmawiaj ze strażnikami na wszystkie dostępne opcje dialogowe.  

• Zejdź na sam dół i idź na prawo. 

• Stań przed murem zagradzającym wejście do pokoju prób. 

• Kliknij na ścianę z niebieskim znakiem, a wejdziesz do środka. 

 
 Pierwsza próba  

 

• Stań przed posągiem Lwa. 

• Porozmawiaj z Zakiem. 

• Kliknij na głowę Lwa i odpowiedz na zadane pytanie, zgodnie z tym, co było napisane 

na tablicy przed fontanną ze smokiem. 

 

 
 

1. Jakie wartości przyświecają akademii?  
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- mądrość, siła, równowaga  

 

 
 

2. Co poświęcisz, aby być wielkim magiem?  

- czas  

 

 
 

3. Co pojął Nightingale, gdy opanował sztukę magiczną?  

- Władza absolutna nic nie znaczy bez mądrości 

 

• Opuść to miejsce i wróć do głównego holu. 
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• Przejdź schodami po prawej i przed regałami z książkami, idź na prawo. 

• Wejdź po schodach jednych, potem drugich, prowadzących do brązowych drzwi. 

• Przejdź przez drzwi i skieruj się na lewo. 

• Idąc tarasem dojdziesz do drugich takich samych drzwi. 

• Przejdź przez nie, i na mostku zabierz kolejne kartki. 

• Podejdź do kolejnej ściany i kliknij na nią. 

• Wejdź do środka – brakuje schodów. 

• Użyj rączki po lewej stronie – nic to nie dało. 

• Trzeba poszukać innej drogi. 

• Wróć do drzwi, wyjdź na taras i przejdź w lewo – trafisz do czytelni. 

 
 Czytelnia – zagadka z białymi i zielonymi smokami  

• Przeczytaj tablicę znajdującą się na ziemi. 

• Podejdź do drzwi po lewej. 

• Musisz otworzyć drzwi przestawiając miejscami smoki zielone z białymi. 

 

 
 

• Oznacz sobie smoki zielone, jako Z1, Z2, Z3, a smoki białe B3, B2, B1. Przesuwaj je w 

takiej kolejności: Z3, B3, B2, Z3, Z2, Z1, B3, B2, B1, Z3,Z2, Z1, B2, B1, Z1. 

• Wejdź do środka i idź w górę ekranu. 

• Przejdź przez zewnętrzny taras. 

• Wejdź do kolejnego pomieszczenia na wprost pomnika ze smokiem. 

• Przeczytaj kolejną pamiątkową tablicę. 

• Zabierz ze stolika ostatnie kartki z notatnika. 

• Musisz odszukać Mustavio – opuść więc teren Akademii i kieruj się do lasu. 
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Las 

• Odszukaj Mustavio i porozmawiaj z nim na wszystkie tematy. 

• Wróć do Akademii. 

 
Akademia 

• Skieruj się teraz prawymi schodami, potem w dół, i koło labiryntu Minotaura do 

drewnianych drzwi, prowadzących do jadalni. 

• Przejdź do kuchni i użyj windy, by dostać się do piwnicy. 

• Sprawdź beczki Mustavio. 

• Zejdź jeszcze niżej, zbadaj ścianę na wprost schodów. 

• Sprawdź garnek po prawej. 

• Wejdź drzwiami do niżej położonego pomieszczenia. 

• Pociągnij za wajchę, opuścisz podest. 

• Wróć windą na górę. 

• Przejdź przez kuchnię i stołówkę. 

• Wyjdź ze stołówki i kierując się na lewo do ogrodu, wróć do piwnicy i dziwnego napisu 

na ścianie. 

 
 Piwnica – zagadka z literkami  

• Podejdź do ściany i przypomnij sobie nadpalony pergamin z literami u dozorcy. 

• Sprawdź kombinacje klikając na litery w kolejności z pergaminu:  

 

1 m = c s b;  

2 x = m s k; 

3 c = x m s;  

4 b = x t v;  

5 s = b r k;  

6 f = r t c;  

7 v = t f x;  

8 t = f m k;  

9 k = f c b. 

10 Brakujące litery to: t, c.  

11 Użyj liter w kolejności: m b t f c x 

 

• Przejdź przez piwnicę i szczelinę w ścianie. 

• Opuść teren akademii i kieruj się do lasu. 
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Las 

• Animacja. 

• Wróć do drogowskazu i go dotknij, powstanie most. 

• Przejdź przez most i porozmawiaj z Mustavio.  

• Po otrzymaniu figurek wróć do Akademii, by rozegrać partyjkę "Labirynt 

Minotaura". 

 
 Akademia – Labirynt Minotaura  

• Podejdź do Labiryntu Minotaura i kliknij na grę. 

 

 
 

• Musisz teraz się poruszać w następujący sposób: 2↑, 3↓, 5→, 3↑, 1←, 2↑, 2→, 1↑, i do 

końca ← 

• Zdobędziesz nasionko magicznego drzewa. 

 
Ogród 

• Zejdź do ogrodu i skieruj się na lewo na schody. 

• Przejdź koło altany do kolejnych schodów. 

• Posadź nasionko w okręgu otoczonym trzema małymi okręgami z runami. 

• Kliknij na poszczególne okręgi z runami, by dowiedzieć się, czego potrzebuje drzewo. 

• Przejdź do pawilonu i zobacz na ścianie urządzenie. 
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• Użyj go, by na nasionko padło światło – musisz tymi suwakami ustawić taki sam 

symbol, jaki widziałeś na zewnętrznym okręgu.  

• Użyj dźwigni: w rzędzie lewym drugą od góry, w rzędzie prawym pierwszą i drugą 

licząc od góry. 

• Wróć do akademii. 

 
 Akademia – zagadka z wodociągiem  

• Przejdź do miejsca, gdzie schodzisz po schodach koło książek. 

• Zamiast iść schodami do góry, zobacz, że po lewej masz schody prowadzące w dół – koło 

wielkiego gobelinu ze smokami. 

• Zejdź na sam dół i podjedź do stolika. 

• Kliknij na środek, otworzy się plansza z trybikami, twoim zadaniem jest ułożyć 

puzzle.  
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• Numerując pola do 1 do 16, zamień miejscami pola:  

 

1 12→14 

2 16→10 

3 8→9 

4 12→5 

5 8→1 

6 16→6 

7 16→7 

8 4→11 

9 2→15 

10 Pociągnij dźwignię po prawej.  

 

• Zejdź na sam dół i użyj dźwigni po lewej. 

• Wróć do drzewa. 

 

 
Ogród 

• Jeśli woda nie wylewa się z pyska smoka, podejdź do małej dźwigienki (na kamieniu 

z otworem) i pociągnij za nią. 

• Lidia wypowie zaklęcie, a drzewo urośnie. 

• Wróć do Akademii. 

• Musisz się dostać na balkon, aby zerwać z drzewa owoc.  
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Akademia 

• Wróć do miejsca, gdzie schodziłeś by ustawić działanie pompy wodnej (koło gobelinu ze 

smokami). 

• Idź po schodach do góry, a potem w lewo i po kolejnych w górę. 

• Przejdź do czytelni, a potem drzwiami po lewej do kolejnego pomieszczenia i na balkon. 

• Zerwij owoc. 

• Wróć na dół koło gobelinu ze smokami i porozmawiaj z Mustavio. 

• Idź do miejsca, gdzie uwolniłeś Zaka i zabierz z półki narzędzia.  

• Wróć do Mustavio, daj mu narzędzia, a naprawi pozytywkę. 

• Udaj się do lasu, do gadającego drzewa. 

 
Las 

• Kliknij na drzewo, porozmawiaj z drzewem na wszystkie tematy. 

• Zabierz kwiat potrzebny do przygotowania mikstury. 

• Wróć do kuchni. 

 
Kuchnia 

• Kliknij na unoszący się w powietrzu płomień nad paleniskiem. 

• Przejdź do windy i jedź na dół. 

• Zejdź po schodach i kliknij na wielki kocioł. 

• Gdy przesuniesz go na platformę po prawej stronie schodów, zejdź na dół i użyj 

dźwigni. 

• Wróć do góry i ponownie kliknij na kocioł, a zostanie umieszczony w windzie. 

• Użyj windy, by kocioł pojechał do góry. 

• Wróć na dół i przejdź przez otwarte przejście w ścianie. 

• Opuść piwnicę i wróć przez stołówkę do kuchni. 

• Kliknij na kociołek w windzie, a zostanie umieszczony na palenisku. 

• Kliknij na kociołek, a sporządzisz miksturę. 

• Animacja. 

• Wróć do kuchni i kliknij na okno.  

• Po rozmowie jesteś w pokoju prób. 

 
 Próba druga  

 

Jako Lidia 

• Jeśli wcześniej tego nie robiłeś, pociągnij za wajchę. 
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Jako Zak 

• Przejdź przez most i użyj wajchy. 

 

Jako Lidia 

• Idź do góry. 

 

Jako Zak 

• Pociągnij za wajchę. 

 

Jako Lidia 

• Pociągnij za wajchę. 

 

Jako Zak 

• Idź na dół i pociągnij wajchę 2x. 

 

Jako Lidia 

• Idź po schodach w dół. 

 

Jako Zak 

• Pociągnij za wajchę. 

 

• Teraz podejdź do ołtarza. 

• Na górze jest osiem ksiąg, gdy na nie klikniesz dowiesz się, jaki jest ich tytuł. Na 

dole na płycie masz zagadkę, musisz na jej podstawie dowiedzieć się, o jakiej 

księdze jest mowa. Wajchą po lewej przestawiasz zagadkę, wajchą po prawej księgi. 

Akceptujesz księgę przypisaną do zagadki, klikając na niebieski guzik pod księgą. 
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1. Zagadka pierwsza:  

 

„Wspaniały poza zasięgiem wzroku 

Pieszczota bez dotyku 

Szepty w nocy 

Które nie mówią wiele” - runa nieba Aetern 

 

2. Zagadka Druga: 

 

„Gdy jestem wokół 

Nigdy nie jesteś sam 

Ale gdy się kryję 

Twój przyjaciel zmarł” – runa ognia Kyros. 

 

3. Zagadka trzecia: 

 

„Twardy jak skała lub miękki jak mech 

Jestem źródłem życia, jak również je niszczę 

A gdy nadejdzie twój ostatni taniec 

Zamieszkasz w mych witających cię ramionach” – runa ziemi Dria 

 

4. Zagadka czwarta: 

 

„ Jest wszędzie, lecz nie możesz go pochwycić 

Posiadasz go, ale ono posiada ciebie 

Jeśli na nieszczęście go stracisz 

Z pewnością będzie to twój koniec” – runa ducha Slund 

 

• Po prawidłowym ułożeniu, drugi strażnik się obróci, a ty idź do kolejnego pokoju prób. 

 
 Próba trzecia  

 

• Wróć do głównego holu akademii. 

• Kieruj się schodami do strażników. 

• Na piętrze, (jedna lokacja za oknami wychodzącymi na stołówkę) znajdziesz ostatnią 

ścianę blokującą dostęp do sali prób. 

• Zniszcz ścianę i wejdź do środka. 

• Gdy rozpocznie się próba, klikaj na drzwi płonącego domu oraz okno, w którym jest 

postać.  

• Po zakończeniu próby, idź do góry do strażników. 
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• Animacja. 

 Górne piętra akademii  

 
Główna wieża 

• Przejdź w lewo, schodami w górę i przejściem na prawo. 

• Koło schodów prowadzących na zewnątrz, przejdź w prawo do pokoju Celesty. 

• Porozmawiaj z Zakiem. Animacja. 

• Znajdziesz się koło czerwonego teleportera. 

• Przejdź przez mostek, a trafisz do laboratorium.  

• Porozmawiaj z Zakiem na wszystkie tematy.  

• Kliknij na stół laboratoryjny. 

• Obejdź go w koło i przeczytaj tablicę. 

• Wejdź w przejście obok tablicy i użyj, żółtego teleportera.  

• Na kolejnym balkonie przejdź na żółty teleporter - naprzeciwko. 

• Na kolejnym balkonie, użyj teleportera koloru czarnego, a zjedziesz do pokoju 

aktywującego teleportery. 

           Sala teleporterów – zagadka z uaktywnieniem teleportów  

• Musisz klikając na urządzenia w ścianie spowodować, aby w mniejszych okręgach 

paliły się wszystkie lampki na żółto, w drugim na czerwono, a w trzecim na 

niebiesko. Gdy podjedziesz do urządzenia w lewym dolnym rogu, zobaczysz, że na 

nim już są ustawione wszystkie trzy żółte światełka.  
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• Kliknij jeden raz na rączkę pod nim, aby zatwierdzić to ustawianie.  

Pozostałe są wyłączone i nic na nich nie widać.  

Przejdź do tego po prawej stronie i użyj go 3x, następnie do tego na górze i użyj rączki 

1x oraz do tego po lewej, i tutaj użyj rączki 1x. 

• Po zapaleniu się wszystkich światełek, wejdź na nie i wróć na balkon. 

• Skorzystaj z czerwonego teleportera. 

• Przejdź do przodu, a trafisz na wirujące niebieskie powietrze. 

• Przejdź przez niebieskie wirujące powietrze.  

• Skieruj się na prawo do pomieszczenia, a trafisz do pokoju sztuki. 

• Użyj na ścianie po prawej okrągłej runy i opuść pomieszczenie. 

• Idź schodami na dół. 

• Przejdź przez kolejne wirujące niebieskie powietrze. 

• Wejdź na samą górę i porozmawiaj z Zakiem. 

• Użyj żółtego teleportera. 

• Przejdź przez most, a trafisz do biura Nathaniela. 

 
Biuro Nathaniela 

• Zbadaj butelkę leżącą na biurku z miniaturą statku oraz niebieską kulę. 

• Zabierz papiery z biurka, sprawdź szufladę w biurku. 

• Wróć przez most do figur i użyj niebieskiego teleportera. 

• Trafisz do obserwatorium. 

 

Obserwatorium 

• Użyj kolejnej runy na ścianie, a potem schodami wejdź wyżej. 

• Podejdź do pulpitu i kliknij na niego. 

• Wejdź jeszcze wyżej i popatrz na teleskop. 

• Użyj teleskopu. 

• Wróć przy pomocy niebieskiego teleportera do posągów. 

• Użyj żółtego teleportera – trafisz do wieży północnej. 

 
Wieża północna 

• Zejdź schodami po lewej i idź przez most. Podleci sowa i zabierze diadem. 

• Animacja 

• Idź do miejsca gdzie sowa uderzyła w ścianę i zniknęła. 

• Kliknij na ścianę. 

• W nowej lokacji kliknij na diadem - masz spotkanie z duchem. 
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• Po wyczerpaniu wszystkich tematów w rozmowie z duchem Nightingalea, kliknij na 

niebieskie wirujące powietrze. 

• Wróciłeś do altany z teleportami. 

• Podejdź do niebieskiej kulki, otoczonej pierścieniami i na nią kliknij. 

• Kliknij na środek urządzenia, stojącego koło teleporterów. 

 

 
 

• Kliknij każde okienko, a pokażą się obrazki: ziemi, słońca, gwiazdy i księżyca. 

• Twoim zadaniem jest tak je ułożyć planety, by w żadnym rzędzie: pionowym, poziomym 

i ukośnym, nie powtarzały się. 

• Po ułożeniu w ich miejsce pojawią się cyfry, by w końcu jeszcze zmienić swoje 

położenie. 

• Użyj czerwonego teleportera. Przejdź do kolejnego czerwonego teleportera . 

• Przejdź w lewo i użyj żółtego teleportera. 

 Pokój nauki – zagadka ze smokiem  

• Podejdź do blatu z grą i kliknij na niebieską kulę, otoczoną pierścieniami. 
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• Uruchomisz grę: twoim zadaniem jest doprowadzić smoka do jego legowiska. Pod 

puzzlami jest obrazek przedstawiający zależność między figurami. Ponumeruj sobie pola 

od 1 do 16 i przestaw ze sobą figurki w takiej kolejności: 

 

1 → 5, 1 → 2, 5 → 6, 2 → 6, 2 → 3, 6 → 7, 3 → 7, 11 → 12, 7 → 11, 10 → 11, 11 → 12, 12 

→ 16, 6 → 7, 3 → 7, 6 → 10, 5 → 6, 10 → 11, 6 → 10, 6 → 7, 7 → 11, 10 → 11, 11 → 12, 5 

→ 6, 2 → 6, 6 → 10, 10 → 11, 1 → 5, 1 → 2, 2 → 6, 5 → 6, 6 → 7, 3 → 4, 3 → 7, 1 → 5, 1 → 

2, 2 → 3, 2 → 6, 1 → 2, 1 → 5, 5 → 6, 6 → 10, 2 → 3, 2 → 6, 10 → 14, 6 → 10, 6 → 7, 5 → 

6, 6 → 10, 10 → 14, 6 → 7, 6 → 10, 2 → 6, 3 → 7, 3 → 4, 2 → 3, 3 → 7, 6 → 7, 2 → 6, 5 → 

6, 6 → 10, 10 → 14, 13 → 14. 

 

• Po wygraniu zabierz korzenie i wróć do żółtego teleportera. 

• Wrócisz do głównej wieży. 

 
Główna wieża 

• Przejdź obok pokoju Celesty i skręć w lewo. 

• Na otwartym placu skręć w prawo do klasy zielarskiej (pośrodku rośnie wielkie 

drzewo). 

• Aktywuj runę na lewej ścianie. 

• Opuść klasę i idź przejściem na wprost. 

• Przejdź po schodach do góry. 

• Na kolejnym poziomie prawymi schodami idź do niebieskiego teleportu. 

• Użyj niebieskiego teleportu, a trafisz przed kuźnię. 

 
Kuźnia 

• Aktywuj runę po prawej stronie na ścianie między smokami. 

• Zadrzyj głowę i kliknij na dziwne miski wpisane w okręg - posłuchasz historii. 

• Sprawdź postument pośrodku kuźni. 

• Wróć do niebieskiego teleportu. 

• Zejdź na dół i skieruj się w przejście między schodami – trafisz na małe latające 

wyspy, to wyrocznia. 

 
 Wyrocznia - zagadka  

• Aktywuj niebieską kulę z okręgami. 

• Spójrz na kamień, na którym jest wymalowany smok oraz trzy kreski, dwie 

świecące, jedna nie. To jest informacja, na którym kamieniu ma się zapalić smoka. Czyli 

na tym, co teraz widzimy, smoka nie zapalmy, ale na kolejnych dwóch trzeba zapalić. Na 
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czwartym kamieniu znów będzie informacja, czy smoki na kolejnych kamieniach trzeba 

zapalić, czy zostawić wygaszone. Zawsze stosuj się do instrukcji z ostatniego 

kamienia, mimo, że będziesz musiał zapalić smoka na kamieniu, który wcześniej 

już odwiedzałeś. Postępując zgodnie ze wskazówkami  

               Zapal smoki na kamieniach: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13.  

               Na kamieniach: 1, 6, 9, 10, 12, 14 smoki wygaś.  

 Licz dobrze kamienie, bo się powtarzają. 

 Gdy dojdziesz do szczątków smoka, otrzymasz mech potrzebny do zrobienia 

mikstura 

 Wróć i schodami po lewej dojdziesz do czerwonego teleportera. 

 
Główna wieża 

• Użyj go, a trafisz do pomostu prowadzącego do laboratorium. 

• Przejdź do laboratorium i kliknij na stół. 

• Wybierz opcję zrobienia mikstury z mchu, kwiatka i owocu – Zak zmieni się w smoka. 

• Wróć do czerwonego teleportu.  

• Przejdź do głównej wieży i tam odszukaj kolejnego czerwonego teleportu. 

• Użyj jeszcze 2x czerwonego teleportu, aż będziesz mógł pomostem wejść do biblioteki 

drzwiami, na tylnej stronie wieżyczki (tej, w której zniknęła sowa). 

 
 Biblioteka – zagadka z kulami i gobelinami  

• Twoim zadaniem jest odszukanie czterech kul i 4 gobelinów.  
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• Kule potrzebujesz do otwarcia tajnych wejść do komnat bibliotecznych, a na 

gobelinach masz cztery zagadki. 

• Sala ze schodami to środkowa sala, pozostałe są rozmieszczone wokoło niej.  

• Przy tajnym przejściu, umieszczone są jedna albo dwie skrytki z miejscem na 

kulę. 

• Dzięki tym kulom można wejść do ukrytych komnat. 

• Musisz wpierw odszukać cztery kule, by mieć możliwość odblokowania przejść.  

• Pierwsza kula jest na poręczy schodów.  

• Przejdź na prawo od schodów. 

• Do skrytki po lewej włóż kulę, a otworzysz tajne przejście. 

• Zabierz z postumentu kulę, wyjdź z pokoju i zabierz kulę ze skrytki. 

• Przejdź pod ścianę po lewej stronie schodów. 

• Włóż po obu stronach do skrytek kule i wejdź do pokoju. 

• Na postumencie masz trzecią kulę, którą zabierz. 

• Wyjdź z pokoju i tak jak poprzednio, zabierz ze skrytek kule. 

• Idź do przejścia na wprost schodów. 

• Włóż do skrytki jedną kulę po lewej stronie. 

• Wejdź do pokoju i przejdź na prawo. 

• Do skrytek po obu stronach tajnego przejścia, włóż kule i wejdź do środka. 

• Zabierz czwartą kulę i wyjdź z pokoju, zabierając obie kule. 

• Przejdź do przejścia naprzeciw i znów użyj kul, by wejść do środka i zobaczyć 

zagadkę na gobelinie (na gobelin musisz kliknąć, by zapisał się w ekwipunku). 

• Wyjdź z pokoju zabierz kule i cofnij się do pokoju ze schodami, zabierając obie 

kule. 

• Przejdź do pokoju na wprost czyli na tyłach schodów. 

• Użyj dwóch kul i wejdź do środka.  

• Przejdź na wprost do kolejnego zablokowane przejścia, które odblokuj przy 

pomocy kuli i zobacz w środku zagadkę na drugim gobelinie. 

• Wróć do pomieszczenia ze schodami, zabierając po drodze kule. 

• Przejdź do pomieszczenia po prawej stronie schodów, a potem na prawo do 

kolejnego. 

• Zobaczysz w środku trzeci gobelin z zagadką. 

• Wróć do pokoju ze schodami, zabierając po drodze ze skrytek kule. 

• Przejdź jeszcze raz do pokoju po lewej stronie schodów, a z niego kieruj się na 

lewo do kolejnego. 

• W odblokowanym pokoju znajdziesz ostatni, czwarty gobelin z zagadką. 
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• Zabierz wszystkie kule i opuść bibliotekę. 

• Przejdź do żółtego teleportera, a trafisz na taras z figurami. 

• Koło teleportera, aktywuj kulę z obręczami. 

• Podejdź do szklanej kuli i popatrz, klikając na nią, jak zmieniają się pory roku. 

• Użyj niebieskiego teleportera, by dostać się do obserwatorium. 

 
 Obserwatorium – zagadka z teleskopem  

• W obserwatorium, musisz ustalić na podstawie liczb, jakie się ukazały po 

ułożeniu sudoku z planetami, konstelacje gwiazd, i znaleźć na podstawie 

podpowiedzi z gobelinu, najważniejszą gwiazdę w danej konstelacji i o jakiej 

konstelacji jest mowa.  

Pierwszy zewnętrzny pierścień, przestawia liczby po okręgu zgodnie z ruchem 
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wskazówek zegara. Drugi, przestawia liczby w dół (kolumna środkowa). Trzeci, 

przestawia liczby w odwrotnym kierunku do ruchu wskazówek zegara po okręgu, 

czwarty przesuwa liczby w poziomie (kolumna środkowa). 

 

 
 

• Wejdź na pierwsze piętro i sprawdź symulator.  

• Wejdź na samą górę stań na księżyc – zapadnie noc. 

• Spójrz prze teleskop, na obręczy masz wyrysowane koordynaty. 

• Odsuń się od teleskopu i spójrz na liczby w kwadratach po lewej stronie. 

• Spójrz na jakikolwiek pionowy lub poziomy rząd cyfr (zagadka jest losowa w wyborze 

liczb). Poruszając okręgami, ustaw te liczby na jednym z ramion, (nie ma zaznaczenia 

kolejność liczb, ani na którym ramieniu je ustawisz), które widzisz w jednym z rzędów w 

kwadracie po lewej. Przy ustawionym ciągu cyfr, ustaw złotą kulkę. 

• Spójrz przez teleskop, powinieneś zobaczyć połączone ze sobą gwiazdy.  

• Zapamiętaj sobie rysunek, zejdź niżej i na symulatorze sprawdź, jakiej konstelacji 

ten układ dotyczy. Następnie przeczytaj zagadkę i ustal punkt, jaki musisz zaznaczyć w 

teleskopie. 

• Wprawdzie podpowiedź nie jest oczywista, ale można przyjąć, że: 
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„ Niegdyś dar życia, obecnie zapomniane”.(Syrena – pępek/brzuch - 73). 

 

 
 

„Serce, nawet najsilniejszego w końcu otrzyma ranę”.(Minotaur – biceps - 47). 
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„Wówczas umysł zostaje nasączony jadem żalu i bólu”.(Manticor – kolec jadowy - 33). 

 

 
 

„Do czasu, aż miękkie jak puch wspomnienia pozwolą pozostać jedynie 

szczęściem”(Gryf – lotka - 87). 

 

• Po prawidłowym ustawieniu wszystkiego, otrzymasz magiczny kawałek meteorytu.  

• Zejdź na dół, użyj teleportera – wrócisz do figur. 

• Przejdź przez most do biura Nathaniela. 
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 Biuro Nathaniela - statek  

• Aktywuj kulę wpisaną w okręgi. 

• Kliknij na butelkę ze statkiem. 

• Na statku wyjdź przez drzwi. 

• Posługując się mapą, dojdź do biura Nathaniela zaznaczonego czerwonym X.  

 

 
 

• Troszkę błądziłam, zanim doszłam na miejsce, ale zapisałam drogę w ten 

sposób: ↖↖↘↗↘↖↘↗↖↖↗ 

• Podejdź do biurka Nathaniela i otwórz szufladę. 

• Kliknij na butelkę, wrócisz do rzeczywistości. 
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• Jeszcze raz kliknij na szufladę i zabierz ze środka portret Celesty. 

• Wciśnij przycisk obok książki z lwem – otworzysz miejsce z ukrytym teleporterem. 

• Użyj teleportera, a trafisz do tajnego pokoju. 

 
Tajny pokój 

• Spróbuj aktywować kulę, nie zadziała. 

• Zabierz notatkę z biurka. 

• Kliknij na regał, na razie nic tutaj zrobić nie możesz. 

• Użyj teleportera, by wrócić do gabinetu Nathaniela. 

• Przejdź przez most i przy pomocy żółtego teleportera, przenieś się do wieży 

północnej. 

• Potem teleporterami przenieś się do wieży zachodniej. 

• Po drodze spotkasz ducha, porozmawiaj z nim. 

• Przejdź przez portal do pracowni artystycznej. 

 
 Pracownia artystyczna  

• Podejdź do sztalug po lewej. 

• Spójrz na gobelin oraz na aktywowaną runę w pracowni. Sprawdź zaczynając od 

góry, na jakich kolorach jest wymalowana runa. 

 

 
 

• Zgodnie z gobelinem, kliknij na farbkę: czerwoną, żółtą, niebieską i zieloną, zabierz 

narysowany pejzaż. 
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• Podejdź do stolika z pustymi ramkami - musisz powstawiać w ramki po dwa obrazy, 

aby zmieniły swój wygląd. 

• Wstaw do ramki po lewej runę ognia, po prawej śpiącego smoka. 

• W nowym zestawie obrazków, zmień lewy i w to miejsce włóż, dopiero co 

namalowany pejzaż.  

• W kolejnym zestawie, po prawej wstaw obraz nieznanej osoby 

 

 
 

• W ostatnim zamiast obrazka po lewej, wstaw portret Celesty – zdobędziesz kolejny 

magiczny przedmiot „ pył dusz”. 

• Opuść to miejsce i kieruj się do kuźni. 

• Po drodze dowiesz się, że Zak chce wrócić do swojej postaci. 

• W głównej wieży spotkasz ducha, poznasz hasło do jego sekretnej biblioteki. 

• Używając teleporterów: czerwony, czerwony, żółty i żółty – trafisz przed biuro 

Nathaniela. 

 
 Tajny pokój – zagadka z książkami  

• Użyj teleportera by wejść do sekretnego pokoju. 

• Aktywuj kulę. 

• Podejdź do biblioteki. 

• Twoim zadaniem jest zabrać srebrną książkę w połączeniu z niebieską. 

• Czerwone książki poruszają niebieską w pionie, zielone przesuwają książkę 

niebieską o trzy pola w lewo, fioletowe przesuwają książkę w prawo.  

• Klikaj więc na książki, usytuowane po prawej stronie niebieskiej książki, w ten 

sposób: fioletowa, czerwona, zielona, czerwona, fioletowa, czerwona, zielona, 
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czerwona, czerwona (pierwsza z lewej strony), fioletowa. 

• Po zabraniu księgi opuść biuro i udaj się przez teleporter żółty, czerwony, czerwony. 

• Trafisz znów do głównej wieży. 

    Sadzenie roślin  

• Oddaj księgę duchowi, a dostaniesz przepis na odczarowanie Zaka. 

• Idź teraz głównym holem na dziedziniec, koło pokoju Celeste. 

• Przejdź do klasy z wielkim drzewem i zejdź schodami na dół koło runy. 

• Spójrz na gobelin znaleziony w bibliotece, aby wiedzieć, jakie kwiaty sadzić i które 

można połączyć. 

 

 
 

• Musisz dostać się do kuli zmieniającej pory roku i ustawić na niej – zimę. 

• Po ustawieniu zimy w kuli wróć do solarium 

• Kliknij na misę górną jeden raz, aby zasadzić białe kwiaty, na tę po prawej 3x żeby 

zasiać niebieskie kwiaty. 

• Wróć do kuli koło biura Nathaniela (czerwony, czerwony, żółty teleporter) i zmień porę 

roku na lato. 

• Wróć do solarium i na trzecią misę kliknij 2x, a posiejesz fioletowe kwiaty. 

• Zabierz trzeci artefakt, i udaj się do kuźni. 

• Animacja trafisz przed sanktuarium. 

• Wróć do kuźni. 

 
 Kuźnia  

• Nad runem masz spowodować, aby wszystkie lampy się zapaliły, a pośrodku 
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wytworzył się niebieski ogień. 

• Numerując je od góry zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 1 do 8 kliknij na: 8, 3, 7, 

6. 

 

 
 

• Teraz kolej na zapalenie podłogi - muszą się zaświecić wszystkie kwadraty na żółto i 

czerwono. 

 

 
 

• Zrób to w ten sposób: podejdź do postumentu - prawy górny róg i kliknij na niego 3x, 

lewy górny róg 2x, prawy dolny róg 2x, lewy górny róg 1x, prawy dolny róg 1x – 
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podłoga się zapaliła. 

• Kliknij na postument pośrodku. Musisz teraz zgodnie z tym, co widać na gobelinie 

wcisnąć po kolei runy ognia, w takiej kolejności, jakie są na gobelinie od lewej do 

prawej. Kliknij na pierwsze górne kółko po lewej, a potem w odpowiednie runy.  

 

 
 

• Zabierz czwarty magiczny przedmiot. 

• Udaj się do laboratorium. 

 
Laboratorium 

• Porozmawiaj z sową na wszystkie tematy. 

• Zamień Zaka w kota, potem w wilka, a na koniec w chłopca. 

• Teraz udaj się do sanktuarium. 

• Wybierz teleporty: niebieski, czerwony, czerwony, a potem przejście gdzie zniknęła 

sowa. 

 
 Sanktuarium  

• Jako Zak, wejdź do środka i w czterech wnękach zgodnie z wierszem, ustaw od lewej do 

prawej: meteoryt, perłę, pył dusz oraz ogień. 
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• Zejdź do Lidii. 

• Musisz teraz zapalić całą rozetę oraz okręg ją otaczający.  

Muszą być naprzeciw siebie ramiona pokręteł tego samego koloru, czyli białe 

naprzeciw białych, ciemne naprzeciw ciemnych. 

 

 
 

• Gdy ją zapalisz wejdź do środka.  
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• Klikając na kule w kolejności: 3, 6, 2, 1, 4 i 5, przywołasz odpowiednie wspomnienia. 

• Tak kończy się twoja podróż po akademii. 

 


