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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione! 
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          KAPSUŁA – DOCHODZENIE. 

KSIĘŻYC 

SKOKI 

HYBRYDY 

KOMPOTY 

CENTRUM KRATERU 

NEKROPOLIA 

SELENICKA KWATERA 

POZIOM 2 

KUCHNIA 

LABORATORIUM 

KUCHNIA 

LABORATORIUM 

DYGNITARZ 

LABORATORIUM 

NAPRAWA MASZYNY 

KUCHNIA 

LABORATORIUM 

ROZMOWA Z TECHNIKIEM 

JEDZIEMY NA SAMĄ GÓRĘ. 

KUCHNIA 

LABORATORIUM 

JEDZIEMY NA SAM DÓŁ 

ZABIERAMY TRZY MIARKI ESENCJI 

LABORATORIUM 

IDZIEMY DO NASZEJ KAPSUŁY 

NA SAMEJ GÓRZE 

POZIOM 2 

PRZYWOŁYWANIE SELENITÓW 

KONTAKT Z ZIEMIĄ. 

JEDZIEMY DO KOMNATY UKRYTYCH SKARBÓW 

ZAŁADOWANIE RAKIET. 
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Wszystkie czynności, jakie wykonamy do czasu spotkania się z głównym Selenitą są 

punktowane, ale nie widać, za co i ile zdobywamy punktów. 

 

 

 

 

• Oglądamy mężczyznę po lewej w kapeluszu (zapełnia się kratka).  

• Oglądamy mężczyznę po prawej (zapełnia się kratka).  

• Czytamy wycinek gazety nad jego głową (zapełnia się kratka) . 

• Klikamy na krótką taśmę. 

• Zabieramy klucz, który przytrzymywała. 

• Otwieramy kluczem cztery pokrywy w kapsule (zapełnia się kratka).  

• Odwracamy gościa w kapeluszu (zapełnia się kratka).  

• Wypada klucz od szafki. 

• Czytamy notatkę trzymaną w ręce (zapełnia się kratka).  

• Zaglądamy do portfela (zapełnia się kratka).  

• Zabieramy kapelusz. 

• Podchodzimy do drugiego, odwracamy go (zapełnia się kratka).  

• Czytamy kartkę w portfelu (zapełnia się kratka).  

• Otwieramy szafkę. 

• Zabieramy ze środka: 

 

    1. Księgę z runami  

    2. Rafię 

    3. Rondel 

    4. Naboje 
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    5. Pasek 

    6. Roślinę 

    7. Baryłkę prochu 

    8. Czerwony silnik rakietowy 

    9. Scyzoryk 

    10. Niebieski pusty silnik rakietowy 

    11. Chlorek potasu 

    12. Puszki z jedzeniem.  

 

• Podchodzimy do mężczyzny po prawej. Zwracamy uwagę na usta i wydobywający się z nich 

zapach. 

• Klikamy na kieliszek po prawej (zapełnia się kratka).  

• Zabieramy kieliszek po lewej. 

• Nożem w ekwipunku rozcinamy kapelusz, mamy kolejną wiadomość (zapełnia się kratka).  

• Zaczyna brakować tlenu, chlorek potasu wsypujemy do pojemnika nad palnikiem i zmniejszamy 

płomień. 

• Klikamy na koguta (zapełnia się kratka).  

• Zabieramy spaloną kartkę leżącą z tyłu za kogutem. 

• Podchodzimy do płomienia, ponownie go zmniejszamy i nad płomieniem czytamy kartkę (zapełnia 

się kratka) 

• Przy pomocy rafii wiążemy obu współtowarzyszy i wyrzucamy ich przez luk w podłodze. 

• Mamy stan nieważkości. Zabieramy kanister i lejek znajdujący się na dole pod płomieniem. 

• Łączymy kanister z lejkiem i łapiemy wszystkie krople. 

• W ekwipunku klikamy na naboje scyzorykiem, mamy proch. 

• Proch łączymy z niebieskim silnikiem. 

• Wyrzucamy roślinę, sztucer i wszystko, co można. 

• Zapisujemy Stan Gry 

• Ładujemy czerwony i niebieski silnik, klikamy na guzik i lądujemy. 

 

• (Jeśli lądowanie odbywa się zbyt szybko, sprawdź, czy masz odkręcone wszystkie cztery pokrywy na 

oknach, wyrzuć wszystko, co można z ekwipunku.) 
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• Wychodzimy ze statku. Koło nas lata jakiś owad. 

• Podchodzimy do rośliny, jest agresywna. Obok na ziemi leżą zielone owoce, zabieramy je. 

• Idziemy w lewo, podnosimy żółty owoc.  

• Może skoczyć na wyspę (jesteśmy lżejsi na księżycu). 

• Wracamy do kapsuły. Zabieramy wszystko, co możemy zabrać, by uzupełnić zapasy. 

• 2 pkt - Na patelnię klikamy żółtym i zielonym owocem. Podkręcamy palnik i podgrzewamy 

zawartość patelni. 
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• Sporządzonym wywarem klikamy na siebie. (Nasze skoki będą dużo łatwiejsze) 

• Oglądamy głaz, na którym zatrzymała się nasza kapsuła po wylądowaniu. 

• Wyruszamy na podbój księżyca. 

 

 

 

• Najpierw staramy się doskoczyć we wszystkie możliwe miejsca, aby potem nie było konieczności 

powtarzania tej czynności. 

• Skaczemy: klikając myszką wtedy, gdy wskaźnik znajdzie się na zielonym polu. 

• Czas skoczyć na środek wyspy otoczonej kolorowymi roślinami.(Krater) 

• Znajdujemy pogiętą pokrywę, podnosimy ją. 

• Podchodzimy do urządzenia koło niebieskiej trzciny. Oglądamy je, trzcinę oczywiście zrywamy.  

• Następnie idziemy do takich samych urządzeń po drugiej stronie, podnosimy walutę 
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księżycową leżącą obok zepsutego teleskopu. 

 

 

 

• Wracamy jeszcze raz do tego po stronie drugiej i klikamy monetą na teleskop. (Poznajemy dwa 

ideogramy). Widać wielką bramę i księżycową istotę. 

• Skaczemy na skałę z podwójnym czubem i dalej na wprost gdzie widać światła. 

• Oglądamy ideogramy i rysunki na skale.  

 Zabieramy księżycową walutę, schodami skaczemy wyżej, zabieramy owoce niebieskie. 

 Oglądamy kolejne rysunki. 
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• Zapamiętujemy symbole roślin oraz to która jest silniejsza. 

• Dochodzimy do księżycowej istoty przed bramą, zwracamy uwagę na rośliny siedzące na jej 

ramionach.  

• Stworek splunie w naszą stronę, na razie nic zrobić nie możemy. 

• Schodzimy w dół i widzimy naszą wyspę otoczoną roślinami, zwracamy uwagę na to, jakie 

rośliny rosną koło siebie, czyli: 

 

        Żółto - niebieskie 

        Niebiesko - czerwone 

        Czerwono - fioletowe 

        Filetowo - zielone 

        Zielono - żółte 

 

• Na kole układamy kolory zgodnie z tym, co widzimy. 

• Zapala się lampka po lewej i możemy zabrać kolorowy trybik.  
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• Wracamy na środek krateru i schodzimy na dół do wnętrza. 

• Mamy do zabrania: żółte owoce, ziemię, niebieską linę i suchą gałąź.  

• Przyglądamy się gałązce. Widać, że jest połączeniem dwóch różnych roślin. 

• Idziemy do góry schodami obok wielkich organów. 

• Podchodzimy do urządzenia w rogu pokoju, gdzie obok na ścianie jest narysowana czaszka. Klikamy: 

 

    2 razy lewą dźwignię 

    2 razy prawą dźwignię 

    1 raz lewą dźwignię 

    2 razy prawą dźwignię 

 

• 0 pkt - Przestawiamy rączkę i patrzymy na ideogram na pokrywce.  

• Otwiera się przejście do góry (żeby wiatrak działał przejście musi pozostać otwarte).  
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• 0 pkt - Klikamy na kurek ze znakiem wody, zapisuje się nam symbol w księdze. 

• 0 pkt - Następnie klikamy na drugi obok, uruchamiamy wiatrak i kolejny symbol zapisany. 

 

 

 

• 2 pkt - Owoc rośliny żółtej wkładamy do ziemi. 
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• 2 pkt - Owoc rośliny zielonej wkładamy do ziemi. 

• 2 pkt - Owoc rośliny niebieskiej wkładamy do ziemi. 

• 20 pkt - Łączymy w ekwipunku przy pomocy niebieskiej rafii: roślinę [b]zieloną i żółtą, oraz żółtą z 

niebieską.  

• Mamy dwie hybrydy. Uzupełniamy braki w roślinkach i ziemi. 

• Wychodzimy na zewnątrz i skaczemy do szczytu, gdzie są rośliny niebieskie + czerwone.  

• 10 pkt - Klikamy na nich naszą hybrydą żółto-zieloną i zabieramy: 

 

                 1. owoce  

                2. kanister  

                3. pasek.  

 

• 10 pkt - Idziemy na kieł, skaczemy teraz do roślin czerwono-fioletowych i klikamy na nie 

hybrydą niebiesko-żółtą.  

• Sytuacja jest ta sama: rośliny się uspakajają, ale drogę zagradza stworek, znów patrzymy na rośliny 

znajdujące się na jego ramionach. Zabieramy: 

                     1. Owoce fioletowe i czerwone i opuszczamy to miejsce.  

• Wracamy na środek wyspy, by znów pobawić się w ogrodnika. 

• Łączymy rośliny: 

 

                     1. 2 pkt - Czerwona z niebieską  

                     2. 2 pkt - Fioletowa z czerwoną 

                     3. 2 pkt - Zielona z fioletową 

                     4. 2 pkt - Niebieska z żółtą 

                     5. 2 pkt - Żółta z zieloną 
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• 2 pkt - Za każdą hybrydę. Mamy kolejne hybrydy, jeśli zrobimy ich więcej na zapas, potem się nam 

przydadzą. 

• Trzeba jeszcze zrobić kompoty dla strażników i również wypróbować ich działanie na sobie. 

 

 

• Zabieramy wszystkie kolory owoców i idziemy do lawy wulkanicznej, aby można było podgrzać 

owoce na patelni. 

• 10 pkt - Skaczemy do lawy. Robimy sadzonkę z rośliny niebieskiej, łączymy ją z rośliną ziemską w 

doniczce i wsadzamy do żyznej gleby. Mamy winogrono księżycowe. 

• Działanie kompotu neutralizujemy wypijając czystą wodę. 

           1. 5 pkt - Kompot z owoców zielono-żółtych,  ułatwia skakanie 

           2. 5 pkt - Kompot z owoców niebiesko-żółtych,  powoduje widzenie na zielono 

           3. 5 pkt - Kompot z owoców czerwono-niebieskich,  powoduje widzenie na fioletowo 

           4. 5 pkt - Kompot z owoców fioletowo-zielonych,  mamy szybsze trawienie 
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           5. 5 pkt - Kompot z owoców winogrona - niebieski, powoduje upicie 

           6. 0 pkt - Pozostałe mieszanki to breja (nie ma punktów karnych)  

 

 

 

 

 

• 5 pkt - Sporządzamy kompot, tym razem z owoców czerwono-fioletowych.  

• 5 pkt - Idziemy do strażnika pilnującego kwiaty fioletowo-czerwone. Dajemy mu kompot, gdy 

zajmie się jedzeniem uzupełniamy zapasy owoców. 

• Zabieramy: 

                   1. Pasek 

                   2. Śruby 

                   3. Strzelbę 

                  4. Lepką wydzielinę 

• 10 pkt - Idziemy do roślin fioletowo-zielonych, stosujemy na nich hybrydę czerwono-niebieską.  
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• Strażnik blokuje drogę. 

• 5 pkt - Robimy kompot z owoców fioletowo–zielonych i dajemy strażnikowi. 

• Idziemy w głąb i zabieramy: 

                        1. Muszlę 

                        2. Tarczę ochronną 

                        3. Strzelbę  

                        4. Uzupełniamy zapasy owoców 

• 10 pkt - Idziemy do roślin zielono-żółtych, [/b] stosujemy hybrydę fioletowo-czerwoną.  

                        1. Zabieramy doniczkę z kwiatem i uzupełniamy zapas owoców.  

• 10 pkt - Idziemy jeszcze do roślin żółto-niebieskich. Stosujemy na nich hybrydę zielono-fioletową.  

                       1. Uzupełniamy owoce i zabieramy leżący w głębi scyzoryk.  

• 5 pkt - Wracamy znów do lawy wulkanicznej i robimy kompot, po którym widzieliśmy na 

fioletowo. (Czerwono–niebieski)  

• Skaczemy na środek wyspy, tam gdzie jest teleskop. Wypijamy kompot i teraz badamy ponownie 

teren. 

• Schodzimy na dół, tam gdzie była czaszka na ścianie. Pokazał nam się nowy obraz, doszedł 

nam zapis cyfr obowiązujący na księżycu. 
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• Wychodzimy na zewnątrz i widzimy, że symbole wymalowane na ziemi tam gdzie jest niebieska 

poświata odpowiadają symbolom na czaszce. 

• Stajemy tak, by widzieć oba urządzenia, tam gdzie były teleskopy oraz z przodu przed nami 

poświata. 

• Idziemy wpierw do urządzenia po lewej (koło niebieskich trzcin).  

• 10 pkt - Klikamy na urządzenie po lewej, musimy kliknąć na symbol wody po jednym w każdym 

rzędzie, dwa ostatnie są zamazane. Gdy klikniemy poprawnie otworzy się klapa, pod która jest 

rączka, ustawiamy tak, by woda leciała w prawo (czyli w kierunku trzcin), patrzymy na symbol na 

klapie. 

 

 

 

• 10 pkt - Na panelu po prawej klikamy na przycisk oznaczony jedną kropką. 

• 10 pkt - Idziemy na stronę drugą, czynność powtarzamy, po otwarciu klapy klikamy na rączkę, ale 

tak by woda leciała w lewo i ponownie zwracamy uwagę na symbol na klapie. 
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• 20 pkt - Na panelu po prawej mamy więcej zabawy, bo musimy kliknąć tak by uzyskać liczbę osiem, 

i aby rura wysunęła się nam na odpowiednią wysokość. Oznaczmy przyciski w kolejności od lewej 

górny rząd: 1, 2 ,3, dolny od lewej: 4,5,6. Klikamy po kolei: 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4.  

 

 

 

• Rura się wysunie, a my schodzimy na dół i miejscu czaszki mamy do zabrania chlorek sodu.  

• Neutralizujemy widzenie na fioletowo szklanką wody. 

• 5 pkt - Sporządzamy kompot z owoców żółto-niebieskich i idziemy po winorośli do strażnika na 
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górze. Dajemy mu mieszankę, gdy zajmie się jedzeniem możemy wszystko sobie obejrzeć. 

• 5 pkt - Wracamy do lawy, robimy kompot by widzieć na zielono, ale jeszcze nie pijemy.  

• Idziemy do góry, przy wielkich wrotach zakładamy kolorowy trybik. Klikamy na rączkę. Otwierają się 

wrota, teraz pijemy nasz kompot, patrzymy na ścianę i zapisujemy symbole otwarcia nekropolii. 

 

 

 

• Podchodzimy do zamkniętego przejścia po prawej, tutaj również przydałby się trybik. 

• Wracamy do urządzenia przy schodach, tym razem ustawiamy kolory w odwrotnej kolejności, czyli 

licząc od prawej na dole, żółty, zielony, fioletowy, czerwony, niebieski.  

• Zapala się światełko po prawej i zabieramy kolejny kolorowy trybik. 

• Wracamy przed bramę nekropolii, wciskamy symbole i wchodzimy do środka. 

 

 

• Brama za nami się zamyka, a na ziemi symbole zostają zapisane w naszym notatniku. 

• Idziemy do końca i po lewej przy pomocy otwieracza do konserw dostajemy się do sarkofagu. 
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• Zabieramy ze środka: 

                     o Szczelną kulę 

                     o Narzędzie księżycowe 

                     o Klucz selenicki 

                     o Żelazny pręt 

                     o Oraz kopiujemy inskrypcje 

 

 

 

• Idziemy na początek do bramy po lewej, przy pomocy pręta otwieramy częściowo otwarty sarkofag, 

zabieramy ze środka: 

    1. Uszkodzony flet 

    2. Złoty naszyjnik 

    3. Mechaniczne ramię 

• Podchodzimy do zamka po prawej koło bramy i musimy nim otworzyć kraty. 

• Każda figura ma inną ilość boków, zabawa polega na tym, aby dodać ilość boków dwóch figur, pod 

którymi się świeci zielona lampka i kliknąć na tą, która odpowiada sumie tych dwóch liczb. 

    1. Pierwszy rząd od lewej górny mamy figury składające się z liczby boków:  
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    2. 8, 3, 7, 10, 6,  

    3. Dolny rząd: 9, 11, 5, 4, 12.  

 

 

• 10 pkt - Po otwarciu kraty, podchodzimy do drzwi po lewej stronie, zakładamy nasz trybik klikamy 

na rączkę i możemy wejść do pomieszczeń selenickich wewnątrz księżyca.  

 

 

Zjeżdżamy na poziom na wysokości klucza. 

Od tej chwili będziemy widzieć dokładnie, jaki mamy poziom inteligencji księżycowej i ile 

zdobywamy punktów za wszystkie czynności wykonane w grze. Zaczynamy z ilością punktów 266.  

• Rozmawiamy z dygnitarzem. 

• Klikamy na symbole kluczy po lewej. 

• Żeby zdobyć kolejny klucz, musimy nauczyć się pisać po selenicku. 

• Klikamy na pulpit przed nami i mamy naukę ideogramów. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymujemy dwa punkty, za każdą złą zabierany jest jeden punkt. Podpowiedź znajdziecie między 
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innymi w windzie (tutaj ilość pokazanych ideogramów jest różna – zadanie losowe).  

 

 

 

• Pytań miałam 5, zarobiłam kolejne 10 punktów inteligencji, w sumie 276 

• Klikamy na kluczyk, aby go otrzymać musimy iść do maszyny po lewej, aby się nauczyć mówić. 

• 10 punktów za pierwszy poziom. Możemy robić dowolną ilość błędów. Zabawa zaś polega na tym, 

aby dźwięki ukryte pod czaszkami przypisać takim samym dźwiękom ukrytym pod symbolami. 

• 10 punktów za drugi poziom, ograniczona ilość błędów. 

• 10 punktów za poziom trzeci, ale nie możemy popełnić żadnego błędu (tego poziomu nie zrobiłam). 

• Jeśli nie zrobimy żadnego błędu w pierwszej próbie, mamy zaliczone wszystkie cztery etapy, za 

każdy otrzymamy po 10 punktów, czyli możliwa ilość punktów do zdobycia to 40.  

• Wracamy jeszcze raz, ponawiamy prośbę o kluczyk. Dostaniemy ten z numerem 1, aby dostać 

kolejny musimy poćwiczyć na maszynie i zdobyć minimum 300 punktów, oraz naprawić flet. 

• Klikamy na urządzenie po prawej stronie ekranu, dowiemy się, że to swoisty sklep. 

• Sprzedajemy dygnitarzowi wszystkie roślinki, hybrydy i owoce, oraz te rzeczy, które możemy w 

każdej chwili zdobyć na księżycu. 

• Zarobiliśmy 634 kasy selenickiej. 

• Wracamy do windy i jedziemy na górę. 
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• 20 pkt - za ułożenie poprawnie obrazka oraz zdobywamy kontroler. 

• Obrazki przestawiamy czerwonymi strzałkami po bokach.  

• Prawidłowe ustawienie: 

    1. Obie postacie mają zgięte kończyny dolne w kolanach.  

    2. Postać po lewej ma opuszczone ręce, a po prawej podniesione. 

    3. Po prawidłowym ustawieniu, na dole otworzy się szuflada i ze środka zabieramy kontroler.  

 

 

 

• Idziemy korytarzem na lewo. 

• 0 pkt - Zabieramy skoczka i montujemy go na dole pod trybikami 

• 0 pkt - Zabieramy oś 

• 0 pkt - Oglądamy maszynę, oraz zbite lustro. Montujemy na dole pod lustrem wyjęty z szuflady 

kontroler i idziemy do nekropolii. 

• 20 pkt - Drugie wejście do nekropolii (odejmowanie - lampka czerwona).  

• 30 pkt - Trzecie wejście do nekropolii (mnożenie - lampka niebieska).  

• 40 pkt - Czwarte wejście do nekropoli (dzielenie - lampka pomarańczowa). 
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• Wracamy windą na dół na poziom 2. 

 

 

• Po lewej widać w oddali spadające grzyby. Wracamy do góry by zrobić kompot z owoców zielono-

żółtych. 

• 0 pkt- za zrobienie kompotu. Wracamy windą na poziom 2. 

• 20 pkt- Wypijamy kompot, łapiemy grzyba i zamykamy go w szklanej kuli. Mamy zarodniki.  

• 20 pkt– (Za otwarcie) Podchodzimy do urządzenia w ścianie, próbujemy liczyć. Po lewej mamy 

liczby dziesiętne, kropka oznacza 20, a kreska 100. Po prawej jednostki, gdzie kropka oznacza jeden, a 

kreska 5. Pod urządzeniem mamy wyrysowaną liczbę 6. Musimy ją dodać do jednostek. Jeśli po 

dodaniu otrzymamy liczbę większą niż 20, to na lewo przenosimy jedną kropkę, a po prawej 

zostawiamy jednostki.  

Czyli przykładowo mamy taki zapis: 

Po lewej jedna kropka, po prawej trzy kreski i 4 kropki. Nasz zapis będzie wyglądał tak po stronie 

prawej: jedna kreska, a po lewej dwie kropki.  
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• 0 pkt- Po otwarciu ciągniemy za rączkę, otwierają się drzwi po lewej. 

• 0 pkt - Wchodzimy do pomieszczenia, ciągniemy za rączkę oznaczoną liczbą 6. Drzwi się zamykają. 

• 0 pkt - Ciągniemy za rączkę numer 8, otwierają się drzwi po stronie prawej. Oglądamy miejsce 

naszej wyrzutni by powrócić na ziemię. 

• 0 pkt -Wychodzimy z pomieszczenia klikając na rączki w odwrotnej kolejności. 

• 0 pkt - Podchodzimy do urządzenia za windą, gdy na nie klikniemy otwiera się przejście za plecami 

prowadzące do krateru. 

• Na końcu tunelu drogę zagradzają opary chloru. 

 

 

• 0 pkt - Kierujemy się w prawo, zabieramy łopatę i walec.  

• 0 pkt - Możemy uzupełnić zapas owoców, oglądamy kuchnię i dystrybutor żywności. 

• 0 pkt - Po lewej podchodzimy do selenity, rozumiemy go, ale nie możemy rozmawiać. 

• 0 pkt - Wracamy do windy i zjeżdżamy na poziom laboratorium. 

 

 

• 30 pkt - Za otwarcie laboratorium. 
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• 0 pkt – Oglądanie schematu i wszystkiego, co jest w laboratorium. 

• 0 pt – Rozmowa z selenitą po stronie drugiej. 

 

 

• 0 pkt – Sporządzamy kompot z owoców zielonożółtych i wlewamy do kuchni z mieszanka 

żywieniową. 

• Idziemy do laboratorium. 

 

 

1. 20 pkt – Selenita jest odwrócony dzięki naszemu kompotowi. Możemy teraz zabrać: 

    o Pas (z szafki po prawej) 

    o Oś (z szafki po prawej) 

    o Szklaną kulę (z szafki po prawej) 

    o Uchwyt (z szafki po prawej) 

    o Cylinder (z szafki po prawej) 

    o Niebieski kruszec (z koryta po lewej) 
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    o Łopatę (z ziemi po lewej) 

    o Kwas azotowy nabieramy do kanistra (po lewej) 
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• Wracamy do dygnitarza, w sklepie kupujemy łokieć i dłoń do naprawy ramienia. 

• 10 pkt – Za demontaż ramienia 

• 10 pkt – Za naprawę przy pomocy części zakupionych w sklepie. 

 

 

• 0 pkt - Zakładamy na górze szklaną kulę. 

• 0 pkt - Łączymy dwa paski w ekwipunku i zakładamy na prawej stronie maszyny. 

• 0 pkt -Na dole wstawiamy łopatkę. 

• Zwracamy uwagę, że kominki w maszynie są zardzewiałe. 
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• Musimy wyprodukować smar. 

• Łączymy owoc czerwony i fioletowy z patelnią i podgrzewamy. 

• Kompot wlewamy na dole i wlewamy na dole do maszyny, przy pomocy ramienia otwieramy te 

kominki, które robią się czerwone ( esencji Zubroo). 

• 5 pkt – za zrobienie esencji Zubroo. 

• 20 pkt – za połączenie esencji Zubroo ze śliną kosmity, mamy smar. 

• 0 pkt – za nasmarowanie wszystkich kominków. 

• Łączymy owoce zielono–fioletowe, podgrzewamy i wlewamy do maszyny (zrobienie Xuldakins). 

• 5 pkt – za zrobienie Xuldakins. 

• 10 pkt – za połączenie Xuldakins ze śliną kosmity i mamy klej. 

• 10 pkt– za naprawienie fletu + klej + trzcina niebieska 

• 10 pkt – za naprawienie otwieracza przy pomocy kleju. 

• Zabieramy ponownie kwas azotowy do kanistra. 

• 20 pkt – za użycie kanistra z kwasem na muszli. 

 

 

• Technik dzięki naszej mieszance jest odwrócony tyłem. Zjeżdżamy do kuchni i na dystrybutorze 

przestawiamy rączkę na prawo, dajemy łyk świeżej wody, aby zniwelować działanie naszego 

kompotu. 

• Idziemy wpierw do pasterza. 

• 0 pkt - Pasterz jest wzburzony, zabrał klucz pozostawiony w windzie. 

• 0 pkt - Idziemy do statku kosmicznego po wino. 

• 0 pkt – za wlanie wina do pożywienia, ale odzyskujemy klucz. 

• 0 pkt - Rozmawiamy z selenitą. Zgadzamy się na udział w teście. 

• Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujemy po 2 punkty, za błędną zabierany jest jeden punkt.  

• 20 pkt – możemy zdobyć. 
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• 0 pkt – za rozmowę, ale zdobędziemy ważne informacje. Jeśli będziemy z nim rozmawiać gdy jest 

trzeźwy, trzeba będzie za informacje zapłacić. Jeśli spijemy go kompotem z owoców niebieskich 

połączonych z winogronem, lub winem z naszej rakiety, wszystko wyklepie za darmo.  

    1. Przepis na wykonanie lumenu: kwas azotowy + niebieska ruda. 

    2. Maszyna na samej górze była wykorzystywana do produkcji lumenu. 

    3. Kapsułę trzeba pokryć smarem Kalipso, aby była lżejsza. 

    4. Farbę Kalipso musimy pobrać płynną esencję Kalipso w holu tajemniczych artefaktów na 

samym dole. 

    5. Dostać się tam możemy (o ile nie posiadamy klucza), jeśli stworzymy Gwiadę Xuldakira, która 

nas zmniejszy.  

    6. Oczyszczalnia w laboratorium ma wiele funkcji, ale trzeba ją naprawić.  

 

 

 

• Idziemy po klucz z dwoma kropkami. 

 

• 0 pkt - za umocowanie rączki na korytkiem. 

• 0 pkt - za zaklejenie dziurawych rur. 

• 0 pkt – za nasmarowanie maszyny na górze. 
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• 10 pkt – za naprawienie wałka przy pomocy, osi , kolorowego trybiku, i zębatego wałka. 

• 0 pkt – za zamontowanie go po lewej stronie. 

• 0 pkt – za założenie go i włożenie nad nim lejka i wlanie do środka, kwasu z kanistra. 

• 0 pkt – za umieszczenie na dole niebieskiej rudy i pociągnięcie za rączkę po prawej 

• 30 pkt – za wyprodukowanie lumenu. 

• 10 pkt– za naprawienie pogiętej pokrywy na prasie. 

 

 

• Jeśli nie mamy chlorku potasowego i mamy klucz z dwoma kropkami, otwieramy szafkę po lewej. 

• 30 pkt – Stracimy po kliknięciu na popiersie, przy pomocy klucza francuskiego zdobywamy chlorek 

sodowy. 

• 10 pkt– za sklejenie popiersia. 

• 30 pkt – za postawienie go na miejsce. 
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• Wracamy do laboratorium. 

 

 

 

• Robimy hybrydę zielono-fioletową, wkładamy do maszyny. 

• 5 pkt – za wytworzenie proszku Xulmia 

• 10 pkt – za połączenie proszku z chlorkiem sodu, a otrzymamy gwiazdę. 

• Robimy hybrydę czerwono-fioletową i wkładamy do maszyny. 

• 5 pkt – za wyprodukowanie krystalicznego proszku. 

• 20 pkt – za połączenie proszku z zarodnikami grzyba i wyprodukowanie mieszanki wybuchowej 

(musimy to zrobić 2x). 

 

 

 

• 10 pkt – za użycie gwiazdy na urządzeniu na wprost windy. 

• Jesteśmy w środku, zabieramy:  

1. Potłuczone lustro 

2. Obraz 

3. Mechaniczną dłoń 

4. Mechaniczny łokieć.  

 

 

• Żeby zabrać, musimy naoliwić maszynę. 

• Po lewej wstawiamy pusty kanister. U góry przy zbiorniku po lewej przestawiamy rączkę, kanister 

nabierze cztery miarki. Następnie, rączkę po środku przestawiamy na prawo i wciskamy przycisk 

pośrodku. Czynność powtarzamy jeszcze dwukrotnie, a w kanistrze zostaną nam trzy miarki esencji. 
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Wracamy do laboratorium. 

 

 

 

 

• 5 pkt - fioletową sadzonkę rośliny wkładamy do maszyny i otrzymujemy izotop. 

• Podchodzimy do maszyny za plecami, aby znaleźć najlżejszy izotop. 

• 20 pkt – za wskazanie izotopu za pierwszym razem. Umieszczamy na jednej szali cztery izotopy, na 

drugiej cztery, zostaje jeden u góry, jeśli mamy szczęście zostanie właśnie u góry ten najlżejszy. 

Klikamy pośrodku na ważenie. W zależności, która szala jest lżejsza wykorzystujemy te izotopy 

znajdujące się na szali lżejszej, ponownie dzielimy na dwie części, aż znajdziemy najlżejszy izotop. 

Błędy możemy zrobić dwa, ja znalazłam za pierwszą próbą. Ponowna zabawa nie przynosi punktów. 

• Inne rozwiązanie: na jednej szali kładziemy trzy izotopy i na drugiej, klikamy przycisk ważenia. 

Będziesz miał oznaczoną grupę gdzie jest najlżejszy izotop, teraz na szali połóż po jednym izotopie z 

tej grupy, a uzyskasz izotop najlżejszy.  
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• 20 pkt – za wykonanie farby: łączymy najlżejszy izotop + niebieski owoc + różowa zawartość 

kanistra. 

• Jeśli farba wyschnie podgrzewamy ją. 

 

 

 

• 10 pkt - Przed kapsułą rozrosła się zielona roślinka, używamy na niej czerwonej sadzonki. 

• 5 pkt - za przestraszenie dalej stojącej czerwonej rośliny 

• 10 pkt – za pomalowanie kapsuły 

• 10 pkt – za podważenie jej metalowym prętem i zrzucenie jej w dół. 
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• Idziemy porozmawiać z pasterzem. 

 

 

 

• Napełniamy kanister lumenem i idziemy do laboratorium. 

• 5 pkt – za włożenie fioletowego owocu do oczyszczalnika i uzyskanie koncentratu Brozlyss 

• 20 pkt – za wykonanie preparatu tlenowego, czyli łączymy: kanister wypełniony lumenem + owoc 

niebieskiej rośliny+ koncentrat Brozlyss sporządzony z filetowego owocu. (2x) 

 

 

• Mamy smar, możemy odblokować przejście do centrum wulkanu i z powrotem. 

• 20 pkt - Zjeżdżamy na drugi poziom (od góry), klikamy na urządzenie po prawej stronie windy, 

otwierają się drzwi. Wchodzimy do krateru, smarujemy takie samo urządzenie wyprodukowanym 

smarem i mamy możliwość otwarcia drzwi, by dostać bezpośrednio do siedziby selenitów. 

 

 

 

• W kraterze wychodzimy na górę i przestawiamy urządzenie przy wodzie w odwrotnym kierunku. To 

znaczy to, które było skierowane w kierunku trzcin (w prawo) przestawiamy w lewo, a to, które było 

ustawione na lewo ustawiamy na prawo. 

• Schodzimy na dół i sprawdzamy, czy wiatrak działa, jeśli nie - włączamy go (jeśli nie chce się 

włączyć, tzn. że zamknęliśmy przejście koło czaszki w rogu pomieszczenia).  

• Podchodzimy do organów i wkładamy obok tablicy odpowiedni kluczyk. 
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• 10 pkt – sprawdzamy czy działają organy, jeśli tak mamy punkty. 

• Zgodnie z tym co mówił nam pasterz i co widać na tablicy przywołać mamy stworzenia z 

odpowiednią parą roślin na ramieniu czyli: 

 

      niebiesko - żółty 

      zielono – fioletowy 

      niebiesko – czerwony 

 

 

 

• Ich przywołanie odbywa się na zasadzie wciśnięcia kolorów roślin, które lubią jeść czyli: 

    Fioletowo - czerwony 

    Niebiesko – żółty 

    Zielono – fioletowy.  

• Klikamy wpierw na przycisk fioletowo i czerwony. Maszyna zagra i naszym zadaniem jest klikać na 

podświetlające się przyciski, po prawidłowym odegraniu wszystkich melodii zjawi się stworek i sam 

wejdzie przez odblokowane przez nas drzwi do siedziby selenitów. Analogicznie postępujemy z 

kolejnymi dwoma. 
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• 20 pkt - Gdy przywołamy całą trójkę, możemy udać się ich śladami do środka. 

• Możemy zrobić to samo, ale bez używania klucza - wtedy dźwięki i ich kolejność odtwarzania 

będziemy musieli sami ustalić. 

• Jedziemy na poziom kuchni, aby porozmawiać z pasterzem. 

• Po chwili znajdujemy się w pomieszczeniu z kapsułą, jak widać brakuje nam klucza z trzema 

kropeczkami. 

• Idziemy do nekropolii i oddajemy zabrane przedmioty z grobowca na końcu. 

• Wracamy do głównego selenity i prosimy o klucz. 

• 40 pkt - za odesłanie selenitów na własne pastwiska, schodzimy do centrum krateru i ponownie 

bawimy się instrumentem. 

 

 

 

• Jedziemy na najwyższy poziom, tam gdzie produkowaliśmy lumen. 

• 10 pkt – za użycie kleju na rozbitym lustrze, po naprawieniu mocujemy go na miejscu rozbitego. 

• Przypominamy sobie znaki wyrysowane na ścianie najniższym poziomie. 

• Podchodzimy do naprawionego lustra i zgodnie z zapisem na lewej stronie ustawiamy strzałkę na 7, 

a na prawym na 4. Możemy sobie teraz zamówić brakujące przedmioty z ziemi. 

• Zamawiamy roślinę ziemską i śruby. 

• Udajemy się w poszukiwaniu zrzutu między roślinami. 

• 10 pkt – za stworzenie nowej bawełny. 

• 5 pkt– za otwarcie pojemnika ze zrzutu otwieraczem. 

 

 

 

• Nabieramy do kanistra ponownie różowy płyn 

• 10 pkt – za połączenie obrazu + bawełny + różowego płynu. 

• 10 pkt - za połączenie bawełny z kwasem azotowym mamy bawełnę strzelniczą. 
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• Idziemy na koniec korytarza na poziomie 2 gdzie wydobywa się chlor. Łapiemy go w szklaną kulę, 

spalamy rafię nad ogniem. 

 

 

 

• 20 pkt - za połączenie chloru z kuli i potasu ze spalonej rafii. 

• Jedną ładujemy prochem, a drugą mieszanką wytworzoną z hybrydy roślin czerwono – fioletowych i 

otrzymanego z tego kryształu połączonego z grzybkiem wybuchowym. 

• Potrzebujemy jeszcze jednego takiego kawałka, wracamy więc do laboratorium, aby sporządzić 

jeszcze jeden preparat. 

• Idziemy do naszej kapsuły, pokrywę zakładamy na naszym wylocie, przykręcamy śruby i dokręcamy 

je kluczem. 

• Musimy jeszcze wyprodukować chlorek potasu. 
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• 10 pkt – za spalenie gałęzi nad palnikiem i uzyskanie chlorku potasu, oraz spalenie rafii 

• Ładujemy nasze zapalniki na miejsce. 

• Jeden kawałek stawiamy na zewnątrz pod miejscem na klucz. 

• Zapisz grę.  

 

 

 

 

• Wkładamy klucz, w pomieszczeniu obok na panelu ustawiamy wskazówkę maksymalnie w prawo, 

ciągniemy za dźwignię. 

• Wskakujemy szybko do kapsuły, zamykamy pokrywę i starujemy. 

 

Koniec. 

 

Jeśli 999 jest maksymalną liczbą do osiągnięcia, to nie udało mi się tego dokonać, poległam na 

nauce dźwięków.  
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