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Wstęp  
 

 

Gra nie jest liniowa i każdy z graczy może w innej kolejności wykonać pewne czynności w grze. 

Niektóre czynności, które wykonamy nie mają wpływu na dalszy postęp w grze, a jedynie 

wzbogacają czy upiększają eksplorację świata Myst. Niniejszy poradnik ma tylko 
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podpowiedzieć jakie zadania są niezbędne do wykonania, aby ukończyć grę. Poznanie 

wszystkich dodatkowych smaczków pozostawiam każdemu z graczy. 

Interfejs gry zawiera cztery ikony: aparat fotograficzny, dziennik, tryb błyskawiczny i 

amulet (pojawia się później). Każda z tych ikon umożliwia dostąp do konkretnych funkcji. Aby 

otworzyć interfejs ikony, należy kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy. 

 
Aparat fotograficzny 

 

 

Dzięki funkcji aparatu fotograficznego możemy robić zdjęcia dowolnych elementów Świata gry 

Myst IV Objawienie, gdy w którymś momencie uznamy, że są one ważne, lub jeśli po prostu coś 

się nam spodoba. Zrobione zdjęcia można oglądać w dzienniku . Warto robić zdjęcia wszelkim 

przedmiotom ważnym dla gry oraz wszelkie podpowiedzi z książek, by potem móc je obejrzeć, 

bez konieczności wracania do książek i ich ponownego wertowania.  

 
Dziennik 

 

 

Dziennik spełnia w grze niezwykle przydatną funkcje. Zawiera wszystkie ważne informacje, z 

których możemy korzystać podczas przygody. Notatki możemy robić na pustych stronach lub 

pod zdjęciami. Najlepiej korzystać z dziennika, zapisując i notując w nim ważne informacje - 

później mogą się one okazać przydatne. Szczególnie przydatne są informacje, gdy zanotujemy 

sobie pod zdjęciem opis gdzie dany przedmiot się znajduje. 

 
 
Tryb błyskawiczny ikona po prawej stronie 

 

 

Dzięki temu trybowi możemy uzyskać dostęp do miejsc w danym wieku, które już˝ 

odwiedziliśmy (jeśli tylko miejsca te są fizycznie dostępne z lokacji, w której się obecnie 
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znajdujemy). Kiedy dotrzemy do nowego obszaru, do interfejsu trybu błyskawicznego zostanie 

dodana nowa miniaturka. Aby później przenieść się w to miejsce, wystarczy kliknąć na ikonie 

trybu błyskawicznego, a później na miniaturce, przedstawiającej interesująca nas lokację. Jeśli 

miniaturka jest nieaktywna, to oznacza, że w danej chwili wybrana lokacja nie jest dostępna. 

Aby wyjść z trybu błyskawicznego, można kliknąć PPM lub ponownie kliknąć na jego ikonie. 

 
Amulet 

 

 

W pewnym momencie w interfejsie pojawi się ikona amuletu. Kiedy się podświetli, wystarczy 

na niej kliknąć uzyskamy w ten sposób podpowiedź oraz ważne informacje związane z historią 

danego miejsca.  

 
Rozgrywka 

 

 

Menu rozgrywki umożliwia dostosowanie następujących opcji: 

• Tryb błyskawiczny: tryb ten ułatwia nawigację. 

• Napisy: opcja ta włącza napisy do dialogów pojawiających się w grze. 

• Mapa pomocy: to opcja pomocy, przydatna, kiedy gracz ma problemy z rozwiązaniem którejś 

z łamigłówek. Należy pamiętać o tym, że korzystanie z mapy pomocy ma wpływ na wrażenia 

gracza dotyczące rozgrywki. Samodzielne rozwiązanie problemu często gwarantuje większa 

satysfakcję z gry. Mapa oferuje trzy stopnie pomocy, które włączamy przez klikniecie i góry na 

baterię. 

 

 
 Tomahna - pracowania Atrusa - ustawianie połączenia z 

wiekami. 
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Jeśli odejdziemy od urządzenia, tym samym rezygnujemy z ustawiania połączenia, a i tak 

wszystko w pracowni wybuchnie i trzeba będzie przywracać zasilanie. 

1. Jednak jeśli się zdecydujemy: ustawiamy połączenie z Heven  

- suwak w prawo, lewe pokrętło do końca w prawo, środkowe nie ruszamy, prawe 

również do końca w prawo, potem suwak w lewo, prawe pokrętło do końca w prawo, 

środkowe przekręcamy do końca w lewo, prawego nie ruszamy. Heven jest ustawione. 

2. Połączenie ze Spire:  

- suwak w prawo, lewe pokrętło w prawo 45stopni, środkowe w prawo 45stopni 2x 

- suwak w lewo, lewe pokrętło w prawo 45stopni, prawe pokrętło w prawo 45stopni, 

lewo nieznacznie w lewo. 

 

• Gdy Atrus się oddali, oglądamy księgę schowaną w szufladzie tuż koło urządzenia 

ustawiającego koordynaty. 

• Musimy ją przeczytać i skopiować układ kryształów (robimy zdjęcie). 

• Idziemy po schodkach do góry i oglądamy mapę oraz pod mapą rysunek teleskopu.  

• Oglądamy wszystko, co jest aktywne. 

• Wracamy do schodów prowadzących do windy, ciągniemy za rączkę po prawej.  

• Wsiadamy do windy i jedziemy na dół, przestawiamy rączkę po lewej na środek. 

 

 
 Tomahna – kompleks mieszkalny 

przywrócenie zasilania  
 

 

• W pierwszym budynku, schodzimy na dół po schodach, oglądamy po prawej drzewo 

genealogiczne, brakuje światła.  

• Wychodzimy, po lewej jest kolejny, nie wchodzimy tam, tylko idziemy do budynku na wprost, 

gdzie woła nas Yeeshe. 

• Zdobędziemy informacje na temat amuletu. 

• Idziemy dalej, pomostem idziemy do szczeliny w skale. 

• Po prawej na urządzeniu migają dwa światła, robimy zdjęcie symbolom, a potem 

ciągniemy za rączkę. 
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• Wracamy do pokoju, który minęliśmy, gdy wołała nas dziewczynka. 

• W pokoju w akwarium są świetliki, wypuszczenie ich, a tym samym popsucie 

eksperymentu Yeeshy będzie miało wpływ na działania w Sereni.  

• Zobaczymy skrzynkę z zasilaniem i posłuchamy o jej eksperymencie. 

• Podchodzimy do skrzynki otwieramy ją, trzeba przewrócić zasilanie.  

• Każde wciśnięcie pary przycisków zatwierdzamy przyciskiem po prawej: 

 

1 Rząd górny – pierwszy przycisk, rząd dolny – czwarty przycisk, zatwierdzamy 

2 Rząd górny – czwarty przycisk, rząd dolny – piąty przycisk, zatwierdzamy 

3 Rząd górny – piąty przycisk, rząd dolny – trzeci przycisk, zatwierdzamy 

4 Rząd górny – pierwszy przycisk, rząd dolny – szósty przycisk, zatwierdzamy 

5 Rząd górny – trzeci przycisk, rząd dolny – szósty przycisk, zatwierdzamy. 
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• Wracamy do koła wodnego, teraz palą się światełka na biało, klikamy na przycisk u góry. 

• Wracamy i idziemy w kierunku domku, zacznie się trzęsienie ziemi. 

• Ocknęliśmy się jest noc, idziemy do góry. 

• W pierwszym budynku z rośliną, tym razem możemy obejrzeć drzewo genealogiczne 

podświetlając je lampą (robimy zdjęcie).  

• Wracamy do pracowni Atrusa – windą do góry. 

 

 
 Tomahna - pracowania Atrusa  

- ustawienie anteny  
 

 

• Jesteśmy w pracowni idziemy po schodach na lewo. 

• Klikamy na dźwignię z biała rączką, otworzą się w suficie klapa. 

• Podchodzimy do fotela i wciskamy czerwony guzik. 

• Potem zbliżenie na teleskop, ustawiamy planetę tak, aby cała była w obiektywnie, a 

potem klikamy na przycisk u góry po prawej. 

• Zapali się na pomarańczowo, znów klikamy na czerwony guzik przy fotelu zjeżdżamy w 
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dół. 

 
 Ustawienie kryształów Rima  

 

 

• Musimy się połączyć przez nasze urządzenie z Atrusem, który jest w Rima. 

• Według zapisków w księdze, wiemy jak ustawić kryształy.  

• Podchodzimy do urządzenia, patrzymy na jakim kolorze jest ustawiona rączką po prawej. 

• Powyżej wybieramy kształt, a po środku na pięciu guzikach (poprzez kliknięcie na nie) 

ustawiamy w którym miejscu dany kształt i kolor kryształu ma się pojawić . 

 

1 Czerwony – kształt 6 szufladka 1 od lewej klikamy na guzik pod nią. 

2 Jasno niebieski - kształt 3 szufladka druga. 

3 Żółty – kształt 8 szufladka trzecia. 

4 Zielony – kształt 8 szufladka czwarta. 

5 Ciemno niebieski – kształt 2 szufladka piąta. 

 

 

 

• Klikamy na duży guzik po środku, pojawia się Atrus. 
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• Mamy udać się do jego sypialni zbadać księgi wieku Heven i Spire, oraz przypomnieć 

Yeeshy o lekcjach. 

• Wsiadamy do windy i jedziemy na sam dół.  

 

 
 Tomahna – kompleks mieszkalny – odszukanie i zbadanie 

ksiąg wieku Spire oraz Haven.  
 

 

• Wchodzimy do góry, na tarasie leży tabliczka oglądamy ją (robimy jej zdjęcie). 

• Wchodzimy do komnaty, po prawej na stoliku jest list - czytamy go, robimy zdjęcie, 

potrzebne nam będą imiona zapisane pismem Dn'i. 

• Po drugiej stronie łóżkazapalamy lampę. 

• Podchodzimy do biurka, nad blatem otwieramy szafkę i oglądamy schemat zapalania 

laserów w kominku. 

 

 

 

• Poniżej klikamy na przycisk otwiera się skrytka, oglądamy księgi Spire i Heven. 

• Musimy zrobić zdjęcie kryształów, aby wiedzieć jak ustawić połączenie z wiekami.  
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• Zapalmy lampkę na biurku i udajemy się do kominka.  

• W środku leży medalion/amulet Yeeshe, klikamy na niego, zobaczymy , że dziewczynka 

przed kimś uciekała.  

• Opuszczamy kominek, a potem oglądamy wszystkie aktywne miejsca przy pomocy 

amuletu, również tabliczkę na ziemi przed wejściem do tego pomieszczenia.  

• Wracamy do windy, ale ją mijamy. 

• Za nią jest rączką przestawiająca kładki, klikamy na nią i idziemy do budynku kuchni. 

 
 Kuchnia  
 

 

• Przed budynkiem na stole książką z alfabetem Dn’i, używamy amuletu i robimy zdjęcie. 

• Bardzo ważne jest zrobienie zdjęcia obu synom Atrusa oraz jemu samemu i jego żonie.  

• W środku wszystko, co możliwe oglądamy przy pomocy amuletu. 

• Możemy rozpalić ogień w kominie oraz nabrać wody. 

• Wracamy do przesuwanej kładki ponownie jej używamy i teraz mamy połączenie z 

sypialnia Yeeshy, idziemy tam. 

 
 Sypialnia Yeeshy  
 

 

• Pod poduszką znajdziemy pamiętnik, czytamy go i robimy zdjęcie kryształów, które 

prowadzą do Sereni. 

• Zapamiętujemy, że hasło do biblioteki uległo zmianie. 

• Oglądamy sukienkę . 

• Podchodzimy do biurka oglądamy kryształ.  

• Idziemy do biblioteki, ale jest zamknięta, nowe hasło zdobywamy, albo przy pomocy księgi 

leżącej na zewnątrz na stoliku oraz listu z pokoju Atrusa, albo z drzewa genealogicznego, 

które oglądaliśmy przy dużej roślinie.  

• Naszym zadaniem jest kliknięcie na książki w kolejności, od najstarszego członka 

rodziny, po najmłodszego. Na grzbietach książek są wypisane imiona w języku Dn’i. 
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• Imiona Atrusa i Cateriny już mamy napisane w języku Dn’i (list na szafce nocnej). 

• Achenara , Sirrusa i Yeeshy, trzeba odszyfrować, przy pomocy księgi i porównać z 

drzewem.  

 

 

 

• Następnie klikamy na księgi w kolejności: dolny rząd 4, górny rząd 6, 8, 3, dolny rząd 6. 

• Odsłoni się nam przejście, schodzimy w dół, a potem w lewo. Oglądamy obraz. 

• Wracamy do drabinki, klikamy na dźwignię po prawej wracamy do sypialni Yeeshy. 

• Trzeba wrócić do pracowni Atrusa i sprawdzić połączenia z wiekami.  

• Po drodze zaglądamy do pokoju Kateriny koło zamkniętych drzwi używamy amuletu, by 

dowiedzieć się o kluczu. 
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• Używamy amuletu również na jednej z roślin.  

 
 

 Tomahna - pracowania Atrusa – ustawianie kryształów 
wieków  

 
 
Spire: kolejność kryształów od lewej do prawej 
 

 

1 Zielony – kształt pierwszy 

2 Ciemno niebieski – kształt siódmy 

3 Czerwony – kształt ósmy 

4 Żółty – kształt czwarty 

5 Jasno niebieski – kształt piąty 

 

 

Haven 

 

1 Ciemno niebieski – kształt drugi 

2 Czerwony – kształt ósmy 

3 Fioletowy – kształt pierwszy 
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4 Zielony – kształt piąty 

5 Żółty – kształt szósty 

 

 

 

 

Serenia 

 

1 Czerwony – kształt siódmy 

2 Żółty – kształt szósty 

3 Fioletowy – kształt czwarty 

4 Ciemno niebieski – kształt trzeci 

5 Zielony – kształt pierwszy 
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• Wracamy do pokoju Atrusa, żeby rozwiązać zadanie z kominkiem. 

 

 
 Tomahna – kominek  

 

 

• Musimy przycisnąć tak pola, aby zaświecić wszystkie kwadraty wskazane przez lasery. 

• Licząc od góry: w rzędzie A nie wciskamy żadnej kratki. 

 

1 rząd B – druga kratka od lewej 

2 rząd C – szósta kratka od lewej 

3 rząd D – trzeci i czwarta kratka od lewej 

4 rząd E - pierwsza i ósma kratka od lewej  

5 rząd F – szósta kratka od lewej 
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• Jedziemy w dół oglądamy zepsute drzwi przy pomocy amuletu. 

• Skręcamy na prawo i schodami podchodzimy do kapsuły, którą otwieramy ciągnąc za 

dźwignię po lewej. 

• Wchodzimy do środka, ciągniemy za dźwignię po prawej.  

• Zostaniemy zamknięci w kapsule i otworzą się księgi łączące z wiekami więziennymi. 

• Możemy się udać, albo do Spire, albo do Haven. 

 

 

Spire Zasilanie 
 

 

• Na wprost na postumencie za szybą księga łącząca z Tomahna. 

• Po lewej za rurkami kolejna księga, klikamy na nią amuletem. 

• Kierujemy się do wyjście, przy schodach obracamy się i klikamy amuletem na rury. 

• Schodzimy po schodach, aż dojdziemy do szybu po lewej. 

• Oglądamy go przez lupkę, a potem klikamy na niebieski przycisk, nie działa. 

• Schodzimy niżej jesteśmy na platformie z kryształami. 
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• W oddali rodzina Atrusa z portretu nad kominkiem wyrzeźbiona w krysztale (oglądamy 

je przy pomocy amuletu) 

• Po prawej od rzeźby resztki ogniska i rzeczy oglądamy miejsce amuletem. 

• Po prawej troszkę wcześniej przejście, po lewej za figurkami kolejne. 

• Idziemy tym po lewej za figurkami.  

• Podchodzimy do kryształu oglądamy w zbliżeniu i notujemy – biała kropka na 6, suwak na 

9, używamy amuletu. 

 

 

 

• Zaglądamy po prawej do dziury w skale, amulet, apotem skok w dół. 

• Po lewej siedem zawieszonych lamp. 

• Idziemy do przodu. 

• Po prawej słup z tralkami to drabina, obok urządzenie z białą rączką. 

• Ciągniemy za rączkę otwiera się schemat zasilania, teraz nieczynny. 

• Idziemy w lewo do kolejnej skrzynki, otwieramy ją niebieskim przyciskiem po lewej. 

• Musimy zapalić wszystkie lampki, klikamy na przełącznik po lewej, a potem suwakiem 

zapalamy lamki w następujący sposób: 

 

1. suwak do końca w prawo 
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2. suwak na środek 

3. suwak do końca w prawo 

4. suwak na środek 

5. suwak do końca w prawo 

 

 

 

• Zjeżdża z góry po lewej kula. 

• Wracamy do schematu zasilania, po lewej mamy prąd. 

• Wspinamy się po drabinie obok, przestawiamy zieloną rączkę w lewo.  

 
 Pokój Sirriusa - fotel  

 

 

• Idziemy w lewo, aż dojdziemy do kryształu. 

• Oglądamy go przy pomocy amuletu i zapamiętujemy gdzie znajdował się suwak oraz która 

to skała (29). 

• Po prawej od skały jest biurko, podchodzimy - na wierzchu leżą dwa dokumenty oglądamy i 

robimy zdjęcie. 

• Na biurku po prawej pod kamienną klapką, są kolejne dokument, przesuwamy zębatkę i je 
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oglądamy.  

 

 

 

• Odwracamy się podchodzimy do łóżka po prawej oglądamy szachy (amulet). 

• Gdy obejdziemy w je koło na tylnej ramie łóżka jest miarka i biały punkt jest 

wymalowany na 3 kresce. 
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• Obracamy się i dziurą zjeżdżamy w dół.  

• Jesteśmy w pokoju z dziwnym fotelem/tronem, po lewej figury – podchodzimy do nich. 

• W zbliżeniu oglądamy schemat cyfr.  
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• Podchodzimy do fotela, siadamy, klikamy na niebiski przycisk po prawej. 

• Zjeżdża do nas wielki panel.  

• U góry pali się 7 diod, zaś wszystkich diod jest 36, po lewej jakieś symbole i gałka, po 

prawej świecą dwie lampki. 

 

 

 

• Ciągniemy za gałkę i zjeżdżamy w dół, wraz z nami zjechała figura, oglądamy ją przy 

pomocy amuletu. 

• Wracamy do góry zsiadamy z fotela/tronu (niebieski przycisk po prawej) 

• Podchodzimy do krat, po lewej ciągniemy za wajchę. 

• Wchodzimy do środka, a potem na lewo schodami do windy na.  

• Na ziemi koło niebieskiego przycisku jest kolejna kartka oglądamy ją.  

• Ciągniemy za rączkę po lewej i jedziemy do góry.  

• Idziemy prosto, aż po lewej widzimy latający kamień, który nie odfrunął, bo trzymają go 

łańcuchy, używamy na nim amuletu.  

• Po prawej widać drabinę. 

• Idziemy dalej kierując się lekko w lewo.  

• Podchodzimy do stołu, po prawej teleskop klikamy na niego, a potem amuletem, widać 

dodatkową stację w Spire. 
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• Obok po lewej kolejne urządzenie oraz pamiętnik Sirriusa. 

• Po przeczytaniu idziemy w lewo za roślinami jest posąg, który oglądamy przy pomocy 

amuletu, oraz po prawej na stole kartkę.  

• Wracamy do drabiny i idziemy do góry. 

• Podchodzimy do kolejnego znanego nam panelu, otwieramy go przy pomocy niebieskiego 

guzika. 

• W środku mamy cztery diody, klikamy na przełącznik po prawej, a potem suwak 

przestawiamy na lewo, na środek i na prawo, zapalamy 2 diody. Czyli zapaliliśmy już 9, 

zostało do zapalenia 27. 

• Schodzimy po drabinie, a potem otwieramy klapę w podłodze. 

• Podchodzimy do latającego pojazdu po lewej pomostem. 

• W środku klikamy na rączkę i jedziemy do miejsca widzianego prze teleskop. 

 

 
 Dodatkowa baza Spire  

 

 

• Wysiadamy z pojazdu górą idziemy prosto, potem po kładce po prawej dojdziemy do 

kanału w środku którego jest lina. 

• Klikamy na niego amuletem, a potem schodzimy w dół. 

• Po lewej na łańcuchach obiektyw, po jego prawej stronie niebieski guzik z czterema 

przyciskami po bokach, jakby strzałkami. 

• Przy ich pomocy przesuwamy obiektyw, musimy go tak ustawić, aby w środku było widać 

kryształ, a z boku skalę z białym punktem. 

• Przy prawidłowym ustawianiu niebieski guzik zaświeci się, wtedy na niego klikamy.  

• Mamy zbliżenie i patrzymy na biały punkt na skali. 
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• Cofamy się kawałek, a potem idziemy w prawo. 

• Podchodzimy do urządzenia i ciągniemy za rączkę, blokuje go kryształ.  

• Klikamy na kryształ, a potem ponownie ciągniemy za rączkę. 

• Wracamy do liny i wspinamy się do góry, po lewej mamy latający głaz na łańcuchu, po nim 

idziemy, do kolejnego panelu. 

• Oglądamy go przy pomocy amuletu, a potem otwieramy niebieskim przyciskiem po lewej. 

• W środku klikamy na włącznik po lewej, a następnie klikamy na suwak tym razem 

ustawiamy go:  

 

1. 1x w prawo 

2. 1x w prawo 

3. 1x w lewo 

4. 1x w lewo 

5. 1x w prawo. 

 

• Zapali się nam 29 diod, a potrzebujemy tylko 27, musimy wrócić, do drabiny i panelu, 

żeby dwie które na nim włączyliśmy wyłączyć. 

• Zanim tam pójdziemy po prawej od panelu, mamy znany nam schemat zasilania, otwieramy 
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go klikając na rączkę, a potem oglądamy przy pomocy amuletu.  

• Wracamy do pojazdu klikamy na rączkę i wracamy do głównej części Spire.  

 

 
 Powrót do głównej części Spire - Fotel  
 

 

• Wchodzimy po drabinie na samą górę i wyłączmy panel z dwoma zapalonymi diodami.  

• Teraz pali nam się tyle ile potrzebujemy czyli 36.  

• Schodzimy o jeden poziom niżej, kierujemy się do pokoju Sirriusa, przed wejście na ziemi po 

prawej leży kartka robimy zdjęcie. 

• W pokoju Sirrusa koło miski z wodą leży kolejna kartka – robimy zdjęcie, a potem dziurą w 

skale zsuwamy się do pokoju z tronem. 

• Siadamy na tron klikamy na guzik zjeżdża do nas panel, tym razem wszystkie diody się 

palą. 

• Klikamy na dźwignię, zjedziemy w dół, klikamy ponownie, fotel się odwróci i 

zjedziemy jeszcze niżej. 

• Pod diodami mamy cztery urządzenia, przyglądamy się im dokładnie. 

• Wszystkie cztery mają w środku sprężynkę każda z nich jest zablokowana przez inny 

przedmiot. 

• Musimy wszystkie sprężyny uwolnić w tym samym czasie.  

• Klikamy na płytkę na dole naszego panelu otwiera się klapa odsłaniająca przycisk, klikamy 

na niego. 

• Zjeżdżamy jeszcze niżej, mamy przed sobą zębatki. 

• Klikamy amuletem na przedmioty zebrane po prawej, a następnie przyglądamy się 

zębatkom. 

• Każda z nich w środku ma inna figurę, pięciokąt był u podstawy kryształy pierwszego 

(widać to była po kliknięciu amuletem) na skali biały punkt był na 4, kolejny na okręgu 

3 oraz sześciokącie 7. 

• Każde zębatka już jest ustawiona na pierwszym ząbku, tak więc przestawiamy je 3, 2, 6, a 

potem klikamy na czarny przycisk u góry po lewej.  

• Wracamy do góry.  
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• Pomiędzy czterema urządzeniami ze sprężyną, są trzy druty z 12 stopniową skalą, 

zakończone na dole suwakiem.  

• Przypominamy sobie notatki Sirriusa, była zapisana kombinacja 8 – 12 – 4 i o zasilaniu 

pierwszego kabla przez 6 piorunów.  

• Klikamy więc na suwak lewego kabla i ustawiamy na 6 środkowy na 12 prawy na 

4, zaczyna wibrować sprężyna górna lewa 

• Przy kolejnych notatkach pisało o maksymalnej mocy 20, zasilanie ma być przez 5 

piorunów, ustawiamy więc lewy na 10, środkowy na 5, prawy na 5, zaczynawibrować 

sprężyna dolna lewa. 

• W kolejnej notatce pisze, o konieczności użycia pełnej mocy czyli 36 rozłożonej po równo, 

ustawiamy więc suwaki na wszystkich trzech drutach na poziomie 12,zaczyna wibrować 

prawa górna sprężyna. 

• Kolejna notatka z biurka mówiąca o zasilaniu niebieskiego kryształu, o całej energii z ogrodu i 

stacji dokującej czyli 11- 3=8 

• My jednak cały prąd daliśmy ze stacji dokującej, czyli ustawiamy na 1, nasza kombinacja 

wygląda więc lewy na 3, środkowy na 1, prawy na 7 zaczyna wibrować prawa dolna 

sprężyna. 
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• Czekamy, aż wszystkie sprężyny przestaną drgać, teraz musimy je po kolei uruchomić 

ponownie i przy pomocy znanej kombinacji, a następnie zmierzyć, czas ich wibrowania. 

• Lewa górna 90 sekund, lewa dolna 35, sekund, prawa górna 60 sekund, prawa dolna 20 

sekund. 

• Musimy więc wprowadzić w drganie sprężyny w kolejności: 

 

1. Lewa górna - 6 – 12 – 4 wibruje 90 sekund. 

2. Prawa dolna – 3 – 1 – 7 wibruje 60 sekund 

3. Lewa dolna – 10 – 5 – 5 wibruje 35 sekund 

4. Prawa górna – 12 -12 -12 wibruje 20 sekund.  

 

• Utworzy się most, możemy zejść z fotela i iść do przodu.  

• Po prawej przestawiamy na tablicy przełącznik na prawo. 

• Oglądamy amuletem kryształ i księgę Sirrusa. 

• Podchodzimy do dwóch pojemników na prawym 12 – 12- 12 , na lewym 10 – 5 -5.  

• Oba oglądamy przy pomocy amulety, a potem pojemniki pod spodem przestawiamy na 
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lewo. 

 

• Za plecami mamy czarną skałę - narę. 

• Wracamy do fotela ustawiamy częstotliwość 12- 12-12 

• Spada kryształ i wywołując wybuch, rozwalając czarną skałę.  

• Pod bryłą nary była ukryta winda. 

• Idziemy do windy, wpierw oglądamy pod włącznikiem jakby medalion, koniecznie 

robimy zdjęcie kolorom, a potem ciągniemy za rączkę. 

 

• Jedziemy do góry tutaj jak zaglądniemy do medalionu kolory wyglądają inaczej, potem 



28 

schodami do księgi łączącej. 

• W Tomahna widać jakiegoś człowieka. 

• Przestawiamy więc rączkę, aby otworzyć kopułę, biegniemy do sypialni Yeeshy. 

• W pokoju leżą porozwalane księgi, a z biblioteki poginęły rzeczy, oglądamy wszystko przy 

pomocy amuletu, a potem schodzimy na dół przejściem za księgami. 

• Podchodzimy do rysunku, po prawej leży księga łącząca z Serenię, udajemy się tam. 

 

Serenia – pierwszy pobyt  
 

 

• Klikamy na postument , a potem oglądamy przy pomocy amuletu. 

• Idziemy prosto mijamy po prawej bańki, na które można sobie poklikać. 

• Za kolejnym mostem widzimy uciekającego Achenara, idziemy za nim. 

• Przechodzimy przez kładkę po prawej, a potem w lewo. 

• Mijamy drzewo, w około którego unoszą się białe pierzaste kulki, a za nim skręcamy w 

lewo, a potem w prawo. 

• Schodami idziemy w dół, aż dojdziemy do opiekunki. 

• Patrzymy na kwiat, który porusza się w rytm pulsu. 

• Odwracamy się i mijając go po lewej klikamy na pomniki, a potem na schody. 

• Dojdziemy do pomieszczenia z kamiennym łożem  

• Wracamy nic na razie tutaj nie zrobimy, badamy komnatę w okół kwiatu po stronie 

prawej.  

• Kolejne dwa pomniki i animacje.  

• Opuszczamy to pomieszczenie i wracamy schodami do góry.  

• Przy schodach spotykamy kolejną opiekunkę.  

• Po rozmowie klikamy na uszkodzoną maszynę, a potem wracamy za opiekunką na jej 

tyły. 

• Dowiemy się, o starej maszynie zbierającej i jej częściach. 

• Wracamy na schody, a potem do góry, aż dojdziemy do miejsca, gdzie po prawej stoi 

kamienna budowla. 

• Wchodzimy do środka ( opiekunki są pogrążone w letargu, teraz nam nic nie powiedzą). 

• Opuszczamy to miejsce idziemy na koniec drogi, ponownie rozmawiamy z opiekunką, a 
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potem oglądamy fresk na ziemi. 

• Po rozmowie kierujemy się znów na kamienne schody. 

• Idziemy w dół, schody te po lewej prowadzące do maszyny mijamy i idziemy prosto. 

• Przechodzimy przez drewniany mostek, a potem schodkami w dół. 

• Na wprost kolejnego kamiennego kręgu przy wodzi jest palik klikamy na niego amuletem. 

 

 

 

• Wracamy i idziemy schodami po lewej. 

• Natkniemy się na Achenara, po wysłuchaniu jego monologu, patrzymy na czerwoną rączkę 

po lewej w kamieniu, klikamy na nią. 
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• Słychać, jakby coś się przesunęło. 

• Wracamy, tuż przy schodach widać zejście w dół, idziemy tam. 

• Po lewej jest kolejna rączka zamykająca klapę. 

• Patrzymy w dół i idziemy do czterech kamieni, oglądamy je w zbliżeniu, a potem przy 

pomocy amuletu. 
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• Po lewej jest przejście, idziemy nim. 

• Trafimy na mostek, gdzie był Achenar. 

• Idziemy prosto, a potem w lewo. 

• Przed przejściem, gdzie po lewej jest kołowrotek, idziemy kamiennymi schodami po lewej 

w dół.  

• Przed budynkiem klikamy na kamienny pomnik, amulet. 

• Idziemy dalej w prawo, aż do dwóch dźwigni na drewnianym moście. 

• Klikamy na tę po lewej wyjedzie z wody batyskaf. 

• Wchodzimy do środka, odwracamy się i nad głowa ciągniemy za rączkę, by zamknąć drzwi. 

• Ponownie się odwracamy i ciągniemy za wygiętą rurkę, opuszczamy się w dół. 

• Oglądamy kule pamięci i wracamy na górę. 

• Opuszczamy batyskaf i wracamy do kamiennych schodów. 

• Wchodzimy w szczelinę z kołowrotkiem i idziemy prosto. 

• Na rozwidleniu idziemy w prawo, podchodzimy do urządzenia po lewej badamy je 

amuletem, wiemy kto je zniszczył. 

• Wracamy do rozwidlenia i kierujemy się w prawo. 

• Mijamy dwa drewniane mostki, a potem skręcamy na lewo, przechodzimy przez kolejny. 

• Za mostkiem skręcamy w prawo podchodzimy do wielkiego koła wodnego. 

• Na dole przesuwamy rączkę w prawo, koło po lewej przestanie pompować wodę.  

 

• Wracamy na schody, a potem na mostek po lewej. 
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• Na rozwidleniu kierujemy się w lewo, idziemy cały czas prosto, aż do kolejnego 

drewnianego mostka. 

• Po lewej jest drabina prowadząca do urządzenia. 

• Wchodzimy i przesuwamy rączkę w podwójnym uchwytem do końca na prawo. 

 

• Idziemy do przodu, po prawej patrzymy na dwie rączki przymocowane do drewnianego 

półokręgu. Przesuwamy je do końca w prawo. 

• Wracamy do rączki podwójnej i przesuwamy ja w lewo. 

• Schodzimy na dół i kierujemy się w lewo, na urządzeniu widać rączkę na sznurku, 

ciągniemy ją wół. 
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• Otwieramy tamę. 

• Obracamy się w prawo, jeden krok do przodu, skręcamy na mostek po prawej idziemy 

dwa razy do przodu, po prawej w skale leży skrzynia, oglądamy ją przy pomocy amuletu. 

• Otwieramy skrzynię wyjmujemy ze środka księgę Achenara i czytamy ją.  

 

• Wracamy, za mostkiem kierujemy się w prawo, a potem za kolejnym w lewo. 

• Idziemy cały czas prosto mijamy rozwidlenie i na kamienne schody. 

• Cały czas prosto, po drewnianym moście, przez kamienne schody po lewej. 

• Po prawej kładką do maszyny, na kole sterowym jest owinięty w około wąż, klikamy na 

niego, amulet. 
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• Trzeba wracać do Tomahna 

 
 

 Tomahna – gabinet Atrusa  
 

 

• Oglądamy kamienną ławkę – amulet (Kto grał w Myst III Exile, zna to miejsce). 

• Idziemy prosto do pokoju Atrusa, oglądamy biurko i księgę na nim leżącą. 

• Oglądamy pióro leżące obok książki. 

• Za plecami jest księga łącząca z Serenię, zapamiętujemy to. 

• Za biurkiem na wprost wejścia, oglądamy dwa okrągłe obrazy i wychodzimy. 

• Kierujemy się w lewo do przejścia. 

• Klikamy na mechanizm nad klamką, a potem wchodzimy do pokoju Katheriny. 

• Czytamy książkę znajdującą się w szufladzie w biurku po lewej. 

• Kierujemy się do windy, czyli drzwiami za plecami , a potem w lewo,, przez domek z roślinami. 

• Wsiadamy do windy jedziemy na sam dół, a potem do pokoju Atrusa. 

• Przez kominek zjeżdżamy dostajemy się na dół, a potem do znanej nam kuli z księgami. 

• Klikamy na rączkę, wchodzimy do środka, w środku klikamy na kolejna rączkę i księgę po 

prawej. 

 

Haeven – wrak statku  
 

 

• Oglądamy: torebkę, kryształy – amulet. 

• Nad torebką jest rączka, ciągniemy ją w dół, słychać dźwięk rogu. 

• Oglądamy symbol na urządzeniu. 

• Idziemy do przodu, po prawej ciągniemy za rączkę i przesuwamy podajnik.  

• Wychodzimy na zewnątrz. 

• Po prawej koło kamieni widać kraba, podchodzimy tam. 

• Kraba odganiamy ręką, przesuwamy kamień i oglądamy to miejsce przy pomocy 

amuletu.  
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• Cofamy się i idziemy kamiennymi schodami. 

• Oglądamy rysunek na skale.  

• Po lewej schodzimy na dół po drabinie sznurowej. 

• Podchodzimy do totemu, robimy mu zdjęcie, a potem oglądamy przy pomocy amuletu. 

• Po prawej również używamy amuletu na czaszce.  

• Wracamy i kierujemy się do wraku. 

• W środku w windzie stoi pusta skrzynka. 

• Przesuwamy ją do kul, i wkładamy do środka dwie, a potem skrzynkę przesuwamy do 

windy. 

• Stojąc na wprost windy idziemy schodkami po lewej. 

• Tutaj kolejna skrzynia, a obok cztery kule armatnie. 

• Wkładamy do skrzyni trzy kule i wracamy do windy. 

• Klikamy wpierw na korbę, a potem obok na rączkę hamulca, jedziemy do góry. 

• Przesuwamy skrzynkę z kulami do przodu, zjedzie brakująca kładka.  

 

 

 

• Idziemy do przodu, po lewej drabina prowadząca do góry, po prawej sznurowa 

prowadząca w dół. 
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• Idziemy na prawo. 

• Podchodzimy do biurka oglądamy kartkę ze śladami łap, robimy zdjęcie, oglądamy 

wypychane zwierzę nad biurkiem. 

• Przechodzimy po prawej do kolejnego pomieszczenia, oglądamy stół z narzędziami, 

zwracamy uwagę na dmuchawkę, która wypuszcza zielony pył powodujący kłopoty z 

widzeniem. 

• Wracamy do góry i kierujmy się do drabiny prowadzącej do góry.  

• Po wejściu na góry, usiądzie ptak, patrzymy na jego łapy, a potem po lewej wchodzimy do 

przejścia do kolejnego pomieszczenia. 

• Klikamy na skrzynię – amulet. 

• Przechodzimy w głąb i klikamy na książkę leżącą na łóżku. 

• Wracamy, na wprost wyjścia są trzy koła między nimi przeciągnięta jest lina. 

• Klikamy na pierwsze po lewej i kręcimy w prawo, rozwinie się żagiel, a na niej 

wyrysowana mapa dżungli. Klikamy na nią amuletem. 

• Po obejrzeniu, zwijamy ją klikając na przycisk między kołami. 

• Wracamy do drabiny i do naszej windy. 

• Klikamy na guzik koło koła i zjeżdżamy na dół. 

• Wracamy do naszej drabiny sznurowej i wspinamy się do góry.  
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• Idziemy w kierunku namiotu. 

• Lecimy do dżungli.  

 

 Haeven – dżungla  

 

 

• Budzimy się, nad nami jest jakieś dziwne zwierzątko, po chwili słychać ryk kolejnego 

zwierzaka i zostajemy sami.  

• Patrzymy na ślad pozostawiony na ziemi przez zwierzaka.  

• Za plecami oglądamy namiot i to co u góry po nim zostało. 

• Odwracamy się i idziemy cały czas lewą ścieżką wsłuchujemy się w odgłosy zwierzaków. 

• Pierwszy - długi wysoki, drugi - krótki niski i znów - długi wysoki.  

• Dojdziemy do wieży obserwacyjnej po prawej stronie. 

• Odgarniamy trawę i wspinamy się na górę. 

 

 

• Obracamy się i klikamy na zwinięty materiał. 

• Odwijamy go robimy zdjęcie rysunkowi. 
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• Następnie podchodzimy do kołowrotków.  

• Gdy na nie klikniemy, każdy z nich wydaje inny dźwięk 

• Patrzymy w oddali na zwierzaki siedzące na totemie.  

• Musimy je przestraszyć: klikamy więc na koło prawe ¾ obrotu, potem na lewe ¼ obrotu 

i ponownie prawe ¾. 

• Musimy zrobić to dość szybko, a potem zrobić zdjęcie totemu w zbliżeniu. 
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• Opuszczamy wieżę i wracamy do namiotu. 

• Mijamy go, i idziemy prosto, skręcamy w pierwszą drogę w lewo. 

• Idziemy cały czas prosto, aż dojdziemy do bramy.  

• Klikamy na mechanizm, amuletem, a potem podnosimy zasłonę. 

• Zanim się zabierzemy za rozwiązywanie zapisujemy grę. 

• Naszym zadaniem jest ustawienie tak młotków, aby uderzyły w te błyszczące blaszki, 

ale bezpośrednio. 

• Młotki są na metalowych drutach i tylko przy ich pomocy możemy przesuwać osłonki na 

rurkach. 

 

• Rozwiązanie otwarcia bramy: 

1. Górny młotek▼ 

2. Osłonka na środkowej rurce do końca ◄ 

3. Górny młotek▲ 

4. Osłonka na górnej rurce o 1x ► 

5. Dolny młotek ▲ 

6. Osłonka na środkowej rurce do końca ► 

7. Dolny młotek ▼ 

8. Osłonka na dolnej rurce o 1x ◄ 

9. Górny młotek ▼ 

10. Osłonka na środkowej rurce 2x ◄ 

11. Górny młotek ▲ 

12. Osłonka na górnej rurce do końca w ► 

13. Górny młotek ▼ 

14. Osłonka na środkowej rurce do końca w◄ 

15. Górny młotek ▲ 

16. Dolny młotek ▲ 

17. Osłonka na środkowej rurce 2x ► 

18. Dolny młotek ▼ 

19. Osłonka na dolnej rurce do końca w ◄ 

20. Dolny młotek ▲ 

21. Osłonka na środkowej rurce do końca ► 

22. Dolny młotek w ▼ 
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Save 

 

• Brama się nam otworzy. 

 Haeven – pokonanie Camoundila  

 

 

• Idziemy do końca ścieżką, patrzymy na wodę, a potem na totem po lewej. (robimy zdjęcie 

i używamy amuletu) 

• Przechodzimy w prawo, aż do przejścia między skałami. 

• Widać w wysokiej trawie kolejne zwierzaki . 

 

http://dl.dropbox.com/u/69033774/Zapisy%20z%20gier/brama%20otwarta.rar
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• Po chwili zjawia się Camoundila i zabija jednego z nich. 

• Idziemy prosto po lewej pniak z siekierą, (amulet) 

• Dalej cały czas prosto w kierunku wody. 

• Po lewej będzie widać duży głaz a za nim kolejny totem , robimy zdjęcie. 

• Wracamy w przy wielkich roślinach skrada się do nas Camoundila, zostanie ogłuszony 

przez rośliny, a my znów będziemy mieli problem ze wzrokiem. 

• Wracamy, na ścieżce trafimy na pułapkę na ziemi, (amulet) 

• Idziemy dalej na lewo, aż dojdziemy do namiotu. 

• Powyżej kolejna pułapka na ziemi (amulet). 

• Wracamy kierujemy się w lewo, aż do desek ułożonych na bagnistej ziemi po lewej. 

 

 

 

• Idziemy tam kierując się całe czas kładkami na lewo. 

• Na wysepce mamy kolejny totem, robimy zdjęcie i używamy amuletu. 

• Wracamy i znów kierujemy się w lewo dojdziemy drewnianej budowli. 

• Przed schodkami używamy na ziemi amuletu. 

• Wchodzimy i idziemy do końca w prawo, 
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• U góry klikamy na rączkę, podnosi się skrzynka zasłaniająca mechanizm. 

• Musimy teraz ustawić znaki totemów, jakie widzieliśmy.  

• Zaczynając od lewej : cały biały kwadrat (3), buzia (2), koniczyna, kolejny jest 

uszkodzony wyciągamy rączkę na (szósty otwór), ostatni kwiatek (4). 

 

 

 

• Klikamy po lewej na rączkę. 

• Otwiera się po lewej most zwodzony. 

• Przechodzimy po nim do widocznego w oddali domku.  

 

 
Domek 

 

• Wchodzimy do środka, na łóżko klikamy na księgę i ubranie. 

• Otwieramy czerwony kufer i robimy zdjęcie. 

• Na stole rozwijamy papier robimy zdjęcie. 
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• Wspinamy się do góry. 

• Oglądamy okolice przez lornetkę. 

• Otwieramy księgę (amulet) , rysunek na stole, oraz wiszący obrazek . 

• Pod wiszącym obrazkiem mamy rysunek kolejnego zwierzaka. 

• Oglądamy naczynie z atramentem, schodzimy na dół. 

• Wychodzimy z chaty i idziemy do końca w lewo, aż skończy się drewniany mostek. 

• Na ścieżce po prawej jest Camoundila, my idziemy na lewo, aż do wieży. 

• Wchodzimy do góry, mamy jeszcze jeden obrazek robimy mu zdjęcie. 

• Po drugiej stronie mamy znane nam już kołowrotki wydające dźwięk. 

• W oddali gniazda Mangree, a niżej nasz żarłok Camoundila. 

• Gniazda połączone są sznurami. 

• Każdego Mangree płoszymy inny zestaw dźwięków, widzieliśmy to w chatce. 

• Naszym zadaniem jest wpędzić Camoundila w rośliny rosnące po środku, zaś 

siwowłosy Mangree musi się znaleźć w gnieździe po lewej, aby mógł rzucić w 

Camoundila kokosem. 

• Zapisujemy sobie grę, bo może nam się zabawa za pierwszym razem nie udać. 

• Zwracamy uwagę na rozmieszczenie dźwięków, bo ważna jest kolejność ich 

odgrywania. 
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1 Jednouchy – lewy krótki dźwięk, prawy długi dźwięk 

2 Długouchy – prawy długi dźwięk, środkowy krótki dźwięk 

3 Klapnięte uszy – środkowy krótki dźwięk, lewy krótki dźwięk 

4 Siwowłosy – lewy długi dźwięk, środkowy długi dźwięk 

 

Rozwiązanie: 

• Prawy – długi, środkowy - krótki; Mangree przeskoczy z 2 do 5 

• Lewy – krótki, prawy – długi; Mangree przeskoczy z 1 do 2 

• Prawy – długi, środkowy – krótki; Mangree przeskoczy z 5 do 1 

• Lewy – długi, środkowy – długi; Mangree przeskoczy z 4 do 5 

• Środkowy – krótki, lewy – krótki; Mangree przeskoczy z 3 do 4 

• Lewy – krótki, prawy – długi ; Mangree przeskoczy z 2 do 3 

• Prawy – długi, środkowy – krótki; Mangree przeskoczy z 1 do 2 

• Lewy – długi, środkowy – długi Mangree przeskoczy z 5 do 1 
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• Prawy – długi, środkowy - krótki Mangree przeskoczy z 2 do 5 

• Lewy – krótki, prawy – długi; Mangree przeskoczy z 3 do 2 

• I teraz szybko, jeden po drugim: 

• Prawy - długi, Lewy – krótki, środkowy – krótki – z pierwszego gniazda powinien 

Mangree rzucać owocami w Camoundila, który jest w rowie z kwiatami. 

Save 

 

 

 

• Schodzimy na dół i wracamy do kładki. 

• Skręcamy w drogę blokowaną wcześniej przez Camoundila. 

• Wchodzimy na drzewo oglądamy: koszulę, zegarek oraz rysunki pokazujące jak obudzić 

węża. 

• Idziemy ścieżką z liści, aż dojdziemy do krzesła, według instrukcji mamy pogłaskać cztery 

razy węża, a potem kliknąć w jego pysk. 

• Robimy zbliżenie poniżej na węża, używamy amuletu, a potem głaskamy na ostatnim 

dolnym prążku po prawej.  

• Gdy odleci, klikamy na rączkę, na której był zwinięty i lecimy.  

• Idziemy do księgi klikamy na nią i wracamy do Tomahna. 

 

http://dl.dropbox.com/u/69033774/Zapisy%20z%20gier/Comunduil%20zabity.rar
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Tomahna 
 

 

• Musimy wrócić do gabinetu Atrusa, aby połączyć się poprzez księgę z Serenią. 

• Do gabinetu dostaniemy się przez pokój z roślinami. 

 
 

 Serenia - po raz drugi  
 

 

• Przechodzimy do miejsca gdzie na urządzeniu był wąż, możesz to zrobić wybierając miejsce 

po prawej stronie na pasku (pomnik koło schodów).  

• Podchodzimy do koła sterowego i jeszcze raz głaskamy węża by go obudzić.  

• Następnie łapiemy za ster i przekręcamy go mocno w lewo. 

• Idziemy do znanego nam zejścia po drabinie koło schodów, gdzie był kamień zabrany przez 

Achenara, w środku jest wszystko zalane. 

• Wracamy i podchodzimy do brzegu, gdzie stoi jedna z kapłanek, słuchamy co ma do 

powiedzenia.  

• Idziemy do domu opiekunek, by je zawiadomić o tym, co się dzieje.  

• Gdy wykonamy wszystkie polecenia, zostaniemy sami, trzeba się udać do kamiennego lasu.  

• Zanim wyjdziemy klikamy na okrąg na podłodze. 

• Potem udajemy się do kamiennego lasu. 

• Naszego ducha wody znajdziemy w sadzawkach, jemu trzeba dać bańkę mydlaną, jaką 

widać koło niektórych drzew. 
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• Nie podchodzimy do niego, gdy nie mamy bańki bo zniknie i przeniesie się do innej 

sadzawki. 

• Trzeba będzie go szukać ponownie, warto w tym momencie zapisać grę. 

 

Save 

 

• Bańkę dajemy lewym przyciskiem myszy, gdy wykonamy dobrze zadanie zacznie ona w 

około ducha wody krążyć, a potem rozbłyśnie żółtym światłem. 

• Po wykonaniu zadania udajemy się do komnaty pamięci, (koło rozbitego batyskafu). 

• Schodami idziemy do góry, kładziemy się na kamienne łoże i oglądamy jedną z 

piękniejszych animacji w tej grze, z przepiękną muzyką. 

• Troszkę to potrwa, gdy się zjawi duch Yeeshe, musimy wszystkie kolory zamienić na białe. 

• Kolory zmieniają się w takiej kolejności po najechaniu na nie myszką: czerwony, 

fioletowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski , zielony, żółty i biały. 

1. Trzeba pamiętać o kliku zasadach, po pierwsze, trzeba przechodzić na kolory w takiej 

kolejności jak podałam wyżej, bo inaczej nastąpi spięcie i zmiana kolorów. 

2. Żeby można było zmienić kolor ducha, muszę być koło siebie, co najmniej trzy o ile nie 

są to ostanie kolory czyli zielony żółty.  

http://dl.dropbox.com/u/69033774/Zapisy%20z%20gier/banka%20oddana%20duchowi.rar
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• Gdy wszystkie kolory będą białe, pokażą się nam sześć kolorowych kulek, wato zrobić im 

zdjęcie i to zapamiętać, bo będą nam potrzebne.  

 

Save 

 

• Wstajemy z łóżka i musimy się udać do starej komnaty pamięci.  

• Możemy się tam udać za pomocą zdjęcia dużej głowy, po prawej stronie paska zadań. 

• Zobaczymy animację Sirrius każe nam udać się na Tomahne, po Atrusa.  

• Oczywiście nie robimy tego, tylko idziemy w prawo do batyskafu.  

• Klikamy na prawą dźwignię, by zamknąć drzwi, potem na lewą by go opuścić i 

ponownie lewą, by go podnieść. 

• Słychać jakiś dźwięk, idziemy do batyskafu i patrzymy po jego prawej stronie w głębi 

otwarło się przejście, idziemy tam. 

 

http://dl.dropbox.com/u/69033774/Zapisy%20z%20gier/kolory%20zmienione.rar
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• Podchodzimy do okna po lewej stronie, widać przez nie wodę, klikamy na koło pod 

spodem i kręcimy w lewą stronę. 

• Poziom wody opada, ale nie wystarczająco. 

• Wracamy do góry, opuszczamy lewą dźwignią batyskafu, gdy jest pod wodą otwieramy 

drzwi prawą dźwignią.  

• Po chwili je zamykamy przy pomocy prawej dźwigni, a potem lewą wyciągamy na 

powierzchnię. 

• Wracamy na dół wody jest mniej, a drzwi do dalszego korytarza są otwarte. 

• Wchodzimy do środka, klikamy na drzwi po prawej, amulet. 

• Następnie na guziczek pod spodem. 

• Mamy teraz za zadanie ustawić kolory. 

• Na szczycie każdego trójkąta ustawiamy, kolory jakie widzieliśmy w Sereni. (zagadka 

jest losowa) 
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• Natomiast podstawy trójkąta wraz ze kolorem ustawionym na szczycie ma dać białe 

światło czyli: czerwony, zielony i niebieski lub różowy, żółty i jasnoniebieski. 

• Po utkwieniu klikamy na guzik pod spodem, jeśli dobrze to wykonaliśmy światła 

rozbłysną, a drzwi się otworzą.  

• Idziemy do końca, po prawej na maskach gazowych używamy amuletu. 

• Wchodzimy po drabinie jest po lewej stronie, koło przekręcamy w odwrotnym kierunku 

do ruchu wskazówek zegara i wchodzimy do pomieszczeni. 

• Przechodzimy na przód bańki po prawej. 

• Oglądamy w środku roślinkę, a potem wchodzimy do środka, roślina ledwo żyje. 

• Obracamy się klikamy na brązową rączkę i wychodzimy ze środka.  

• Po lewej idziemy schodami do góry, zapisujemy grę. 

• Spotykamy Yeeshe, jest uwięziona, możemy pociągnąć za dźwignię po lewej srebrną, 

ale wtedy zginiemy i zakończymy grę. 

• Możemy pociągnąć za dźwignię złotą tak jak prosi Achenar i grać dalej. 

• Schodzimy na dół patrzymy jeszcze raz do kwiatka, a potem wracamy na górę. 

 

 

 Serenia - sny  
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• Siadamy na fotel zadzieramy głowę do góry i kolejny raz przenosimy się w sen.  

• Naszym zadaniem jest pogrupować odpowiednio wypowiedzi ukryte pod kolorowymi 

ikonkami i ustawić je we właściwej kolejności i miejscu. 

• Każde prawidłowe ułożenie spowoduje, że w około przedmiotu pojawią się świetliste 

promienie.  

 

1. Szachownica:  

a) Yeesha: Tatuś bardzo dobrze gra w szachy. 

b) Yeesha: Powinieneś z nim zagrać. 

c) Sirrus: Chciałbym, siostrzyczko, ale nie mam szachów. 

 

 

 

2. Figurka: 

a) Yeesha: Mógłbyś je zrobić, tak jak zrobiłeś mojego przewodnika duchowego… 

b) Sirrus: Mógłbym… ale wyrzeźbienie takich małych figurek wcale nie jest proste. 

c) Sirrus: Bardzo łatwo je uszkodzić. 
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3. Zdjęcie rodziców: 

a) Może mama i tata mogliby Ci dać szachy w prezencie. 

 

 

 

4. Książka: 
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a) Yeesha: Poproszę ich o to kiedy wrócę do domu. 

 

 

5. Medalion: 

a) Sirrus: Dobrze. I nie zapomnij im powiedzieć, żeby zrobili je z tej samej skały, z której 

zbudowana jest ta komnata 

b) Sirrus: Dzięki temu nigdy ich nie zniszczę! 

 

• Po uporaniu się z pierwszym zadaniem, mamy kolejne, tym razem trzeba ustawić 

odpowiednio monolog Sirriusa. 
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1) Kula: 

a) Widzisz ta kulę, siostrzyczko? 

b) Spójrz, jaka jest okrągła, gładka i pusta. 

 

2) Fotel: 

c) Kiedy przekręcę ten przełącznik, włączy się krzesło, na którym siedzisz 

d) zapalą się światła 

e) i wszystko, co wiąże się z tobą, zostanie wyssane z twojego ciała… 

f) zostawiając mi doskonałe przebranie, w którym będę się mógł ukryć. 
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3) Książka: 

g) Rodzice nauczą mnie Sztuki Pisania… 

h) nie wiedząc nawet, że to mnie przekazują swoją wiedzę! 

i) Oczywiście zabiję ich, jak tylko poznam zasady Pisania Wieków. 

 

4) Kapsuła: 

j) Później przeniosę swoje wspomnienia z powrotem do własnego ciała i nikt nie zdoła 

mnie powstrzymać 
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• Po wykonaniu tego zadania wracamy do pomieszczenia schodzimy z fotela i oglądamy 

zakończenie tej gry. 

 

Koniec 

 

 

 


