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Początek 
• Włóż do czytnika kartkę i uruchom wagonik ponownie. 

• Na miejscu, obróć się i spójrz na tylną ścianę wagonika, zapamiętaj to. 

• Sprawdź teren po lewej i prawej stronie wagonika, na mapie widać, że masz do zebrania 10 

zielonych kryształów. 

• Użyj przycisku, na panelu po prawej stronie wagonika, wysłuchaj Kalesa. 
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• Wejdź do wagonika i ruszaj dalej. 

• Podejdź do drzwi po prawej możesz nimi dostać się do budynku. 

• Nie wchodź, tylko spójrz na przewody i kolorowe prostokąty. 

• Kliknij na niebieski przycisk, otworzysz okrągły właz, którym przejdź na drugą stronę. 

• Skieruj się na lewo i zerwij liść z drzewa, wsłuchaj się w głos ptaka: długi, krótki, długi. 

• Wejdź do pomieszczenia po prawej 

 
 

Pokój z lampami 
• Masz czworo drzwi prowadzących na północ, zachód, wschód i południe. 

• Po obu stronach każdych z drzwi masz lampy z wyłącznikiem. 

• Po wciśnięciu przycisku otwierającego drzwi, lampy w odpowiedniej kolejności zaczynają mrugać, 

jedna po drugiej. 

• Twoim zadaniem jest wyłączyć mrugające lampy, aby drzwi się otworzyły. 

• Kliknij na drzwi po prawej by zbadać teren. 

 
 

Teren za prawymi drzwiami – wschód 
• Masz drabinę na wprost, prowadzącą na samą górę budynku – na razie z niej nie korzystaj. 

• Skieruj się na lewo, a potem w przejście na prawo. 

• Podejdź do urządzenia z tarczą, gdy przesuniesz wskazówkę na godzinę 7 w oddali podniesie się 

kładka – zapamiętaj symbol nad tarczą. 

 

 

 

• Przywróć poprzednie ustawienie i wróć do pokoju z lampami. 

https://www.dropbox.com/s/gwtar06mdamz4nj/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/gwtar06mdamz4nj/001.jpg?raw=1
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• Teraz kliknij na drzwi prowadzące na północ. 

 
 

Teren za środkowymi drzwiami – północ 
 

• Wejdź przejściem do kolejnego korytarza. 

• Popatrz w górę po prawej i lewej stronie i otwórz przejścia. 

 

 

 

• Wejdź przejściem po prawej. 

•Kolejny korytarz prowadzi na zewnątrz, a przy drzwiach jest skrzynka, nie umiesz jej otworzyć. 

•Wróć i skieruj się dalej na górę po prawej, a na końcu masz skrzynkę z tarczą, znów jej użyj by 

sprawdzić, na której kropce podnosi się kładka oraz jaki symbol jest na górze. Przywróć 

ustawienia i wracaj. 

• Przejdź górnym przejściem na lewo. 

• Na końcu przejścia z drzwi zdejmij skobel. 

• Przejdź na pomost po prawej i włącz zasilanie przyciskiem po prawej. 

 

https://www.dropbox.com/s/30aiyefzgviot4h/002.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/30aiyefzgviot4h/002.jpg?raw=1
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• Wracaj do środkowego korytarza. 

• Zrób krok do przodu, a korytarz zostanie oświetlony, na jego końcu jest winda. 

• Wejdź do niej, ale zanim pojedziesz do góry, wejdź na balkon po prawej. 

• Znajdziesz drzewo, zerwij liść i zapamiętaj dźwięk, jaki wydaje ptak (krótki i 2x długi). 

• Wróć do windy i przejdź na drugą stronę. 

• Wejdź po drabinie otwórz klapkę i na piętrze wciśnij przycisk, a opuścisz kładkę. 

 

 

 

• Wróć do windy i pojedź na górę. 

• Spójrz na tylną ścianę windy, otwórz drzwiczki, nie wiadomo, co z tym zrobić. 

 

https://www.dropbox.com/s/vjrbhnuu2d8a1n2/069.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/vjrbhnuu2d8a1n2/069.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/skct9rc47j1u1d7/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/skct9rc47j1u1d7/003.jpg?raw=1
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• Skieruj się do drabiny i kładką przejdź do korytarza. 

• Korytarzem dojdziesz do drzwi prowadzących do pokoju z lampami oraz kolejne prowadzące do lokacji 

na zachodzie. 

• Przejdź drzwiami prowadzącymi na zachód. 

 
 

Teren za prawymi drzwiami – zachód 
• Jesteś koło szklarni. 

• Idź cały czas prosto, a potem skręć w lewo. 

• Na górze wielkie monitor w głębi za tunelem drzewo i winda. 

• Podejdź do drzewa zerwij liść i wsłuchaj się w głos ptaka – 3x długi. 

• Kliknij w przycisk na barierce – winda nie działa. 

• Wróć i wejdź do szklarni – spójrz na rośliny za szybami, na razie to zostaw. 

• Przejdź na koniec szklarni, spójrz na panel z dłonią – potem do niego wrócisz. 

• Przejdź na koniec budynku, podejdź do drzwi i zdejmij haczyk. 

• Wracaj do pokoju z lampami, ale zamknij za sobą drzwi te, którymi wszedłeś na teren ogrodu. 

• Jeszcze raz otwórz drzwi prowadzące na północ. 

• Nie idź jednak w kierunku windy, tylko wespnij się po drabinie po lewej stronie. 

• Przejdź drzwiami na teren ogrodu i zobacz na drzwiach, które zamknąłeś, co jest wyrysowane. 

 

https://www.dropbox.com/s/n7zsjzdw8cy9z38/057.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/n7zsjzdw8cy9z38/057.jpg?raw=1
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• Podejdź do do przycisków na barierce przy szklarni, wciśnij pierwszy przycisk po prawej, 

następnie pierwszy po lewej. 

• Drugim przyciskiem od lewej ustaw 30 minut i wciśnij trzeci przycisk licząc od lewej. 

• Biegnij szybko do windy pod wielkim monitorem. 

 

 

 

• Kliknij na dłoń, a pojedziesz do góry. 

• Zobacz w środku radio oraz kolorowe przyciski i literki. 

• Zabierz walec przy oknie i opuść pomieszczenie. 

•Drzwiami, które odblokowałeś ze skobla ze szklarnią skieruj się do windy. 

• Nie przywołuj windy, tylko otwórz drzwi. 

• Dostaniesz się po drabinie do lokacji pod windą. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/t4ivz0gjfbw8uk9/004.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/t4ivz0gjfbw8uk9/004.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/mmf1pt9xkzs1m3i/006.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/mmf1pt9xkzs1m3i/006.jpg?raw=1
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Teren pod windą 
• Zanim przejdziesz przez drzwi spójrz na panel, po ich prawej stronie. 

• Wejdź głębiej, wciśnij czerwony guzik znajdujący się ścianie po prawej. 

• Drzwi za plecami zamkną się. 

• Spójrz na drzwi i wyrysowany na nich schemat blokowania drzwi. 

 

• Ponownie wciśnij czerwony guzik. 

• Przejdź do drzwi i wciśnij przyciski na panelu. 

• Kolejny raz wciśnij czerwony guzik, aby drzwi za plecami nie zamknęły się i otworzyły w końcu 

korytarza. 

• Windę, pod którą jesteś guzikiem ściągnij na dół, blokując wyjście po drabinie. 

• Kliknij na przyciski przywołujące windę, a zobaczysz, że jest dwupoziomowa. 

• Ustaw windę na niższym poziomie, wejdź do niej i zjedź na dół. 

• Spójrz na ścianie jest schemat kolorowych kwadratów oraz strzałek – zapamiętaj to. Już to 

widziałeś. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/abduavh5hplishw/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/abduavh5hplishw/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/1ddvisbc8pzuaq4/007.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/1ddvisbc8pzuaq4/007.jpg?raw=1
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• Wjedź na górę, ustaw przyciskami windę na wyższym poziomie i dwa razy pojedź w górę. 

• Przejdź do drabiny i zejdź na dół. 

• Kliknij na obraz – spadnie, zanotuj symbole na jego tylnej ścianie. 

 

 

 

• Odsłoń firankę i kliknij na żółty przycisk – zanotuj kolejne symbole. (Jeśli nie widzisz symboli, to 

znaczy, że windy głównej nie opuściłeś w dół.) 

• Wróć do windy i zjedź piętro niżej. 

• Podejdź do drzewa, zerwij liść i zanotuj głos ptaka 2x długi i 1x krótki. 

 
 

Dom na wodzie 
• Opuść widoczną w oddali wielką drabinę przyciskiem po prawej stronie. 

• Zejdź na dół, ale nie idź do głównego budynku, tylko przejdź na lewo. 

• Podejdź do kanału i zejdź po drabinie. 

• Spójrz na schemat – tym przyciskiem też można opuścić drabinę, poniżej brakuje przycisku – 

zapamiętaj to. Idź w głąb kanałem. 

• Kolejna drabina na nic się nie przyda, bo jej wejście jest zablokowane. 

• Przejdź dalej, a potem skręć w lewo. 

• Wejdź po kolejnej drabinie, kliknij na właz, a dostaniesz się do środka budynku. 

• Spójrz na drzwi i przerysuj kreski. 

 

https://www.dropbox.com/s/ymta2ykqlgaa0ax/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ymta2ykqlgaa0ax/008.jpg?raw=1
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• W kolejnym pomieszczeniu podejdź do biurka, i kliknij na obrazek wypadnie „klucz”, który zabierz. 

• Przerysuj kolejne kreski i znaki. 

• Wyjdź na zewnątrz, zerwij liść z drzewa i zapamiętaj głos ptaka – 3x krótki. 

• Spójrz na jakiś panel na razie nie działa. 

• Zejdź po schodach i wejdź po drabinie. 

• Spójrz na schemat podnoszenia kładek. 

 

 

 

• Idź na zewnętrzny pomost. 

• Spójrz pod nogi, podnieś klapę i zobacz, że brakuje trybiku. 

 

https://www.dropbox.com/s/fh8nb9pwan5o8tq/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/fh8nb9pwan5o8tq/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/72wqdejqjfdo4ev/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/72wqdejqjfdo4ev/012.jpg?raw=1
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• Skrzynki na końcu kładki nie otworzysz. 

• Wróć do pomieszczenia, gdzie było wejście do kanału. 

•Przestaw klapę na kanale i zejdź po drabinie. 

•Spójrz na szafkę i prowadzące do niej żółte przewody. 

•Kanałami wróć na powierzchnię, a potem idź do głównego budynku. 

• Przycisk po lewej stronie nie działa. 

• Idąc dalej korytarzem, dojdziesz do kolejnych drzwi, ale i tam przycisk nie działa. 

• Cofnij się troszkę w połowie korytarza wejdź po drabinie piętro wyżej. 

• Skieruj się na lewo i na końcu drogi znajdziesz skrzyneczkę na ścianie, do której można włożyć 

znaleziony w pokoju nad kanałami przedmiot - klucz. 

 

 

 

• Zejdź po drabinie niżej, teraz możesz podnieść przyciskiem drabinę – kliknij na przycisk. 

 

https://www.dropbox.com/s/2slg6xf31qe16jc/010.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/2slg6xf31qe16jc/010.jpg?raw=1
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• Jeszcze raz przejdź wyżej po drabinie, która jest w połowie korytarza. 

• Kliknij na zewnętrzną drabinę, by dostać się wyżej. 

• Przyciskami po prawej opuść kładkę. 

• Przejdź na drugą stronę budynku, masz kolejną drabinę, po której możesz się dostać wprost do kanału 

– nie idź tam jednak. 

• Wróć do kładki opuść ją niżej. 

•Przejdź do drabiny po prawej stronie i zejdź nią niżej i odblokuj drzwi na końcu korytarza. 

•Wróć na górę i opuść drabinę na wprost groty. 

• Idź teraz do bocznego korytarza obok drabiny. 

• Podejdź do panelu znajdującego się w głębi na ścianie i kliknij na klawisze w kolejności takiej jak 

widziałeś zaznaczone kreski na drzwiach i tablicy na ścianie. 

 

 

 

• Podejdź do okna po prawej i wciśnij guzik, otworzyłeś jakieś drzwi prowadzące na zewnętrzną 

https://www.dropbox.com/s/4zd6lahw6fajtli/011.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4zd6lahw6fajtli/011.jpg?raw=1
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kładkę. 

• Wróć do drabiny po lewej i podnieść ruchomą część podłogi na samą górę. 

• Zejdź na parter, przejdź po kładce na wprost groty, drzwi do niej są zamknięte. 

• Przejdź na lewo, otwórz siatkową bramę i wejdź przez właz pod budynek. 

• Przejdź do drabiny tej, która była do tej pory zablokowana. 

• Wchodząc po drabinie, dostaniesz się do tej dużej przylegającej do budynku i po niej wespnij się na 

ostatnie piętro. 

• Przejdź korytarzem na drugi koniec budynku. 

• Przyciskiem pod oknem, włącz prąd zasilający drzwi prowadzące do groty. 

• Otwórz przyciskiem drzwi koło okna i wejdź do środka. 

• Zamknij za sobą drzwi, a odsłonisz przycisk, który zasila tablicę na końcu pokoju. 

• Troszkę dalej jest guzik pozwalający otworzyć lub zamknąć drzwi. 

•Twoim zadaniem jest zbadać całą bibliotekę. 

 
 

Biblioteka 
• Na tablicy ustawiasz sobie przejście do wszystkich pomieszczeń w bibliotece. 

• Lampka zielona oznacza przejście, czerwona zamknięte przejście. 

• Musisz wszystko, co jest w środku sfotografować. 

• Plan biblioteki masz w ekwipunku i na jego podstawie będziesz wiedzieć, czy wszystko widziałeś i 

sfotografowałeś. 

• Musisz zrobić jeszcze jedną ważną rzecz, zapisać sobie wzory książek, które są nad każdym 

stolikiem na ścianie. 
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• Jest to ważne, by potem prawidłowo ustawić roślinki w szklarni. 

• Również na drzwiach w bibliotece znajdują się dwie kartki papieru z kwadratami trzeba je 

zapamiętać. 

• Każdą kartkę musisz sfotografować służy do tego przycisk w ekwipunku z krzyżykiem po prawej 

stronie. 

• W jednej z ksiąg jest do zabrania liść i zapamiętania liczba wymalowana na ptaszku - 134 

• Zabieraj się, więc za zwiedzanie. Przejście pierwsze. 

 

 

• Księgi do sprawdzenia o numerze : 16, 17, 3, 4, 5, 6 i 7. 

• Wróć do tablicy i ustaw przejście drugie. 

 

 

 

• Księgi do sprawdzenia o numerze: 8, 9, 11, 12  ( zabierz liść z księgi), 13, 14 i 15. 

• Wróć do tablicy i ustaw przejście trzecie. 

 

https://www.dropbox.com/s/3yod7cdv2y3m3dw/024.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/3yod7cdv2y3m3dw/024.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/xtejsj6e0uruatj/025.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/xtejsj6e0uruatj/025.jpg?raw=1
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• Księgi do sprawdzenia o numerze: 1, 2 i 10 

• Trzeba zapamiętać wyrysowane kwadraty na papierze przy drzwiach. 

 

• Po zdobyciu całej masy informacji możesz wracać do groty. 

• Tak powinna wyglądać twoja karta biblioteczna po sprawdzeniu wszystkich ksiąg. 

 

https://www.dropbox.com/s/4nes28ji3tgxez9/026.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4nes28ji3tgxez9/026.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5e31t4txr2n2vw8/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5e31t4txr2n2vw8/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/e1qu2921k2xe6g6/032.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/e1qu2921k2xe6g6/032.jpg?raw=1
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Grota 
• Przejdź do przodu i domku po prawej. Otwórz drzwi skrzyneczki na ścianie. 

• W środku masz kółka na trzech bokach jakby litery Y. Takie jak były wyrysowane na obrazie i za 

zasłonką, sprawdź księgę numer 4. 

•Brakuje informacji, jak ustawić kolory lampek. Trzeba się dostać do groty wejściem od kanałów. 

• Zanim wyjdziesz z groty idź do windy. 

• Na górze podejdź do drzewa i zerwij kolejny liść i zapamiętaj, jaki dźwięk wydał ptak (3x długi). 

•Sprawdź teren, na razie nic więcej nie zrobisz, wracaj do windy. 

• Wyjdź z groty i wejdź do budynku. 

•Przejdź korytarzami na wyższe piętro, a potem drabiną do przycisków podnoszących ruchomą 

część podłogi. 

•Ustaw ją na pierwszym piętrze, aby dostać się do przycisku podnoszącego drabinę, tę na wprost groty. 

•Zewnętrzną drabiną wejdź wyżej, by ponownie podnieść podłogę wyżej, a potem przejdź do 

drabiny, którą zejdziesz wprost do kanału, prowadzącego do groty. 

• Podejdź do domku z wyrysowanymi symbolami, a potem obróć się na lewo i wejdź do domku obok. 

 

 

 

• Przyciskiem otwórz drzwiczki na ścianie i ustaw światełka. 

1. Górne lewe – czerwone. 

2. Górne prawe – fioletowe. 

3. Dolne - zielone. 

•Wyjdź z groty przez kanał i wejdź do niej przez drzwi, ponownie przestawiając drabiny. 

•Wejdź do domku i ustaw kolory:  

1. Górne lewe – zielone. 

https://www.dropbox.com/s/a3pa2k4ib8r6ftw/046.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/a3pa2k4ib8r6ftw/046.jpg?raw=1
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2. Górne prawe – niebieskie. 

3. Dolne - żółte. 

• Musisz kolejny raz wejść do groty, przez kanał. 

•Otwórz przyciskiem drzwi na których jest rysunek. 

•W środku jest miejsce na klucz, którego nie masz. 

•Wróć do kanałów od strony wysokiej drabiny, żeby sprawdź domek i drzwi, które prowadzą na kładkę. 

 
 

Zewnętrzna kładka 
• Wyjdź z groty, przejdź za siatkowym przejściem do kanału. 

• Idź bocznym kanałem do drabiny. 

• Otwórz właz i zobacz, że drzwi, na których były kreski zostały otwarte. 

• Przejdź przez kładkę, do drugiego budynku. 

• Na wprost dwa prostokąty z przyciskami, zasilanymi żółtym przewodem. 

• Po prawej stronie na ścianie przycisk i nad nim skrytka - nie działa. 

• Po lewej, drabina prowadząca w dół, zejdź po niej. 

• Idź korytarzami, aż dojdziesz do urządzenia na jego końcu. 

 

 

 

• Po drodze, zwróć uwagę na okna i drzwi, jesteś pod wodą. 

• Podejdź do urządzenia, po prawej i lewej stronie na ścianie wiszą skrzynki zasilające przewód żółty i 

niebieski. 

• Otwórz skrzynki, przyciskami włącz zasilanie w obu skrzynkach. 

• Przyciskiem przy drzwiach wypompuj wodę z basenu. 

• Wróć do mijanych drzwi, otwórz je i wyjdź. 

https://www.dropbox.com/s/invmk7p6ggjavum/073.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/invmk7p6ggjavum/073.jpg?raw=1
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• Masz tutaj kolejny panel, taki sam jak koło drzewa ten również nie działa. 

• Odwróć się w lewo, podejdź do okienka i przerysuj dokładnie: cyfry oraz figurę. 

 

 

• Zwracając baczną uwagę, czy to sześcio, czy siedmiobok. 

• Wróć do urządzenia i przywróć poziom wody. 

• Wejdź do góry i na kładce od strony zewnętrznej włącz zasilanie. 

•Przejdź do budynku, drabiną wejdź wyżej i przy oknie włącz również zasilanie. 

•Wróć do kładki i ustaw zasilanie na środkowym (szarym) kablu. 

 

 

 

• Jeszcze raz zejdź na dół i wypompuj wodę. 

• Wyjdź na zewnątrz i sprawdź panel. 

• Spójrz również na okno, na którym były wypisane cyfry, teraz tam widać drabinę, ale na ziemi koło 

drabiny brakuje rozsypanych kamieni, – czyli jest to inne przejście niż to, którym tutaj przyszedłeś. 

• Wróć na górę i zobacz, że zewnętrzny pomost jest zablokowany przez siatkę. 

https://www.dropbox.com/s/1zrprsfb46kexgw/074.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/1zrprsfb46kexgw/074.jpg?raw=1
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• Zejdź na dół jeszcze raz podnieś poziom wody. 

• Wejdź do góry, a potem schodami na wyższy poziom. 

 

 

 

• Wyjdź na zewnątrz do panelu (blisko drzewa) i sprawdź, jakie cyfry się wyświetlają. 

• Trzeba jeszcze sprawdzić liczby na wyższej kładce, ale trzeba opuścić windę. 

• Przejdź do panelu z kolorowymi kablami i przestaw zasilanie na filetowy kabel. 

• Wróć i kliknij na klapę zasłaniającą wejście do kanału (koło schodów). 

• Przestawi się odsłaniając drugie zejście. 

 

 

 

• Zejdź na dół i przyciskiem wypompuj wodę. 

• Wejdź do góry, a potem po drabinie na wyższy poziom by dostać się do kładki. 

• Podejdź do panelu po lewej i wciśnij przycisk, zanotuj cyfry i figury. 

 

https://www.dropbox.com/s/d50jxipmojb3u6y/015.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/d50jxipmojb3u6y/015.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/064kjuokewmkhk8/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/064kjuokewmkhk8/016.jpg?raw=1
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• Po prawej masz kolejną skrzynkę, ale nie posiadasz elementów potrzebnych do jej uruchomienia. 

• Wróć na dół do kanału, znów wypełnij basen wodą. 

• Wróć na pierwszy pomost. 

• Podejdź do skrzynki, włącz zasilanie na zielony kabel. 

• Przejdź drabiną wyżej i podejdź do skrzynki za windą, a dostaniesz pierwszy element do 

skrzynki (jest obok). 

• Ponownie wróć na dół i przestaw zasilanie na fioletowy kabel. 

• Podejdź do panelu w pomieszczeniu za niższą kładką. 

• Wpisz cyfry: przepisane z okna na samym dole i te, które były na samej górze przy kładce – 713358 – 

otwórz szafkę i zabierz trybik. 

 

 

• Przejdź kładkami do windy, zamontuj trybik i wciśnij czerwony przycisk. 

• Zejdź na sam dół wypompuj wodę (winda nie opadnie) i drzwiami wyjdź na zewnątrz. 

• Winda jest w górze, a na siatce znajdziesz element – potrzebny do szafki na wyższej zewnętrznej 

https://www.dropbox.com/s/zgecoscqwibcuux/013.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/zgecoscqwibcuux/013.jpg?raw=1
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kładce. 

• Musisz teraz ponownie odblokować windę, żeby opadła, ale wypompowanie wody trzeba zrobić 

wchodząc przez właz przy schodach. 

•Przejdź na samą górę i włóż oba element do szafki po prawej stronie. 

 

 

 

• Wciśnij guzik przy siatce podejdź do panelu takiego samego jak niżej wpisz cyfry 492832 – zabierz 

zielony kamień. 

 

 

 

• Jeszcze raz zablokuj windę, by nie opadała – czerwony przycisk pod klapą. 

• Zejdź na sam dół i pod windą na zewnątrz otwórz siatkę, trafisz na drabinę. 

 

https://www.dropbox.com/s/4k7ulws4brzwx35/017.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4k7ulws4brzwx35/017.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/owoc6q8hd1x1vtv/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/owoc6q8hd1x1vtv/014.jpg?raw=1
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• Zejdź do kolejnej lokacji. 

 
 

Podziemna część budynku z biblioteką 
• Idź przed siebie. Po lewej trafisz na rączkę u góry, pociągnij za nią. 

• Przejście za plecami się zamknie. 

• Idź dalej, spotkasz przy oknie po stronie prawej, kobietę. 

 

 

 

• Wjedź windą do góry i zabierz niebieski klucz. 

• Żeby otworzyć skrzynkę, potrzebujesz jakiegoś elementu, którego nie masz. 

• Zjedź na dół i kieruj się do przejścia. 

• Zanim wejdziesz na kolejny korytarz, spójrz na prawo i zapamiętaj sobie, w jakim miejscu wpisana 
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jest cyfra 1. 

 

 

 

• Wejdź na korytarz i skieruj się na lewo. 

• Podejdź do drzwi i otwórz je przyciskiem po lewej. 

• Wejdź do środka i przy drzwiach wciśnij przycisk po prawej trzymając go tak długo wciśniętym, 

aż się zapalą wszystkie kwadraty powyżej, po lewej stronie drzwi wyświetli się wzór – zapisz go 

sobie. 

 

 

 

• Wyjdź z pokoju i przyciskiem po prawej włącz światło, wejdź do środka i odsłoń firankę po prawej, 

przez chwilę trzymaj ją odsłoniętą, aż naświetlisz obraz. 

• Wróć wyłącz światło i spójrz na naświetlony obraz – zapamiętaj cyfrę 2 i gdzie jest wpisana. 

 

https://www.dropbox.com/s/4ura2a25ialgtsx/018.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4ura2a25ialgtsx/018.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/c4chztmben4pi0t/019.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/c4chztmben4pi0t/019.jpg?raw=1
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• Tak postępujemy w przypadku wszystkich zasłoniętych obrazów. 

 

 

 

• W obrazie z czaszką nic po naświetleniu nie zobaczysz, ale zapamiętaj układ zębów. 

• Opuść pomieszczenie i idź prosto. 

• Przejdź na balkon i pociągnij za rączkę – włączysz zasilanie w korytarzu po lewej stronie. 

• Zbadaj korytarz, ale na razie nie wiesz, co z tym zrobić, wróć się i podejdź do drabiny na wprost 

balkonu. 

• Przejdź drabiną do góry i odblokuj drzwi prowadzące do głównego budynku. 

• Wejdź do budynku i wciśnij przycisk pod oknem zamykające wejście na boczną kładkę. 

• Zejdź drabiną za drzwiami, a potem wróć drogą skąd przyszedłeś. 

• Musisz dojść do drzwi zamykających wejście na kładkę, by zobaczyć, co jest na nich wyrysowane. 

 

https://www.dropbox.com/s/lghl01y4xz1abkk/020.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/lghl01y4xz1abkk/020.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/0y71zu1lyur80ye/021.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/0y71zu1lyur80ye/021.jpg?raw=1
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• Wróć na dół i musisz jeszcze sprawdzić drzwi, które zamykasz po wejściu na teren galerii. 

• Musisz po zamknięciu drzwi, wejść tutaj od strony budynku i odblokowanych drzwi prowadzących na 

zewnętrzną kładkę. 

• Przerysuj trójkąty widoczne na drzwiach. 

 

 

 
 

Grota 
•Wróć do groty przez drabinę i kanał. Wejdź do domku. 

•Użyj klucza po lewej stronie. 

• Zabierz element, potrzebny do otwarcia skrzynki w miejscu, gdzie był niebieski klucz. 

• Kliknij jeszcze raz na przycisk, by klapa się otworzyła całkowicie i przerysuj kolejne symbole. 

 

https://www.dropbox.com/s/kfji9txgrh66pcc/022.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kfji9txgrh66pcc/022.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/rkonb0w87ypw6of/023.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/rkonb0w87ypw6of/023.jpg?raw=1
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• Wróć do galerii i do windy gdzie jechałeś po niebieski klucz. 

• Czyli wróć do budynku głównego, opuść ruchomą część podłogi na poziom pierwszy i wejdź w boczny 

korytarz i w drzwi po lewej stronie. 

• Zejdź na dół po drabinie i przejdź do windy. 

• Wsadź do szafki oktagon, a po drugiej stronie zabierz zielony kryształ. 

• Idź do ogrodu, żeby ustawić roślinki i radio. 

 
 

Ogród 
• Wejdź do szklarni i ustaw zgodnie z książkami z biblioteki numery roślin, aby rozkwitły. 

•Patrząc na ścianę, musisz odnaleźć numer książki, oraz na której stronie znajduje się sylaba z 

nazwy rośliny. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/hf32h028kns118n/028.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/hf32h028kns118n/028.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/dool168ub4k577k/071.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/dool168ub4k577k/071.jpg?raw=1
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•Do panelu wpisujesz numer strony z książki. 

1. Bwentistor: 9 1 9 – fiolet. 

2. Xixornes: 5 5 3 – pomarańcz. 

3. Mihdnesti: 5 5 10 – biały. 

4. Xornesdov: 4 5 10 niebieski. 

5. Tirebnes: 2 2 4 – żółty. 

6. Strovohmbwen: 7 7 6 - czerwony. 

• Zapamiętaj kolor roślin i ich środek – to będzie potrzebne. 

• Uruchom windę, by dostać się do stacji radiowej, za monitorem. 

• Podejdź do urządzeń z literkami i znów zaglądnij do księgi. 

 

 

• Literka K= 6 fioletowa, 9 żółta 

• Literka D= 3 niebieska, 8 pomarańczowa 

• Literka W=8 czerwona, 4 zielona. 

• Ustaw na radiu częstotliwość 134 i posłuchaj sygnału nadawanego alfabetem morsa. 

• Idź do wielkiego budynku za wschodnimi drzwiami z pokoju z lampami. 

 
 

Dom z wieloma drzwiami 
 

• Wejdź po drabinie na samą górę i otwórz wszystkie drzwi zgodnie ze schematem z książki numer 

16 – czeka cię dużo pracy. 

• Przyjrzyj się kwadratom na balustradach, a potem z książką sprawdź, jak masz ustawić otwarcie 

drzwi. 

 

https://www.dropbox.com/s/bqa79r8ufl2e2fp/029.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bqa79r8ufl2e2fp/029.jpg?raw=1
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• Za drzwiami północnymi masz na ścianie schemat, czerwone kropki na schemacie to przyciski do 

otwarcia drzwi. 

• Musisz się dostać do niebieskiej skrzynki, by zabrać kolejny kryształ. 

• Numerując przyciski od 1 do 8 zaczynając od pokoju na wschodzie. Musisz wciskać przyciski w takiej 

kolejności: 1, 7, 4, 7, 1, 8, 1, 5, 2, 5, 1, 8, 1, 7, 4, 6. 

 

 

 

• Obróć się i zabierz kryształ z niebieskiej szafki. 

• Za drzwiami wschodnimi masz przycisk pod oknem, wciśnij go (lampka ma się zaświecić na 

niebiesko). 

• Przejdź na balkon za drzwiami północnymi. 

• Nie znasz schematu i kolejności przyciskania, udaj się więc piętro niżej, by otworzyć kolejne drzwi na 

drugim piętrze (wejście przez pokój z lampami). 

• Zasada otwierania drzwi jest taka sama musisz zapisać sobie układ w kwadratach na balustradzie, a 

https://www.dropbox.com/s/9iaiqss46cc7ysx/030.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/9iaiqss46cc7ysx/030.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/v66tmg96drkys6l/031.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/v66tmg96drkys6l/031.jpg?raw=1
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potem zgodnie z księgą w bibliotece ustalić wzór potrzebny do otwarcia drzwi. 

 

 

 

• Za drzwiami prowadzącymi na północny - zachód - znajdziesz „klucz”. 

• Za drzwiami prowadzącymi na południowy- wschód – podwójny stożek 

• Za drzwiami prowadzącymi na południowy zachód - bryłę. 

• Za drzwiami prowadzącymi na północny – zachód masz przejście do galerii, oraz u góry na 

balkonie wzór do otwarcia drzwi na wyższym piętrze. 

 

 

 

• Przejdź do galerii, zwróć uwagę na portret oficera, już podobne kwadraty widziałeś. 

• Przejdź na prawo do kolejnego pokoju, spójrz na ściany i kolor kwiatów. 

• Przypomnij sobie, jaki miał środek pomarańczowy kwiat - widziałeś go w szklarni (okrąg). Ustaw 

na urządzeniu ten sam symbol. 

• Zamknij okno i drzwi za sobą. 

https://www.dropbox.com/s/r7wr7gouddt5b5t/033.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/r7wr7gouddt5b5t/033.jpg?raw=1
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• Przejdź jeszcze na koniec, tam również spójrz na obraz, oraz tabliczkę przykręconą przy wyjściu. 

•Musisz zapamiętać położenie śrub przytwierdzających tabliczkę. 

 

 

 

• Drzwi do pozostałych pomieszczeń są zamknięte. 

• Przejdź na najwyższe piętro, by sprawdzić, co jest na drzwiach prowadzących na północ od strony 

balkonu. 

 

 

 

• Światełko pod oknem za drzwiami wschodnimi ma się palić na niebiesko.(Drzwi prowadzące na 

balkon, otwiera przycisk 5). 

• Wciśnij literki „A” w kolejności, jaką widziałeś na balkonie (ś, d, g, g, ś, g, d, ś). 

• Drzwi za plecami się zamkną, a ty przerysuj układ kolorowych kwadratów. 

• Ponownie przyciskiem otwórz drzwi i wróć na parter. 

• Masz za zadanie otworzyć kolejne drzwi, zgodnie ze wcześniejszym schematem. 

https://www.dropbox.com/s/bgxu6wjnzv81bml/070.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bgxu6wjnzv81bml/070.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/qcytfjsqj5azg98/034.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/qcytfjsqj5azg98/034.jpg?raw=1
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• Za drzwiami prowadzącymi na północ, wejdziesz na podwórko z drzewem, zerwij liść i zanotuj głos 

ptaka (długi 2x krótki) 

• Obok po lewej stronie jest kolejny budynek, wejdź do środka i zwróć uwagę na przykręconą tabliczkę 

(położenie śrub) oraz podnośnik kładek. 

• Wróć do budynku, by otworzyć kolejne drzwi. 

• Za wschodnimi drzwiami jest wejście do galerii oraz na końcu zamknięte drzwi. 

• Za zachodnimi drzwiami „klucz” – zabierz go. 

• Za drzwiami prowadzącymi na południe, jest przejście prowadzące do pierwszej lokacji w świecie 

Rhem. 

• Idź do przodu, po prawej do skrzynki włóż „klucz” i włącz przycisk. 

• Wyjdź na zewnątrz, podejdź do kolejnych drzwi po lewej stronie. 

• Tutaj wsadź kolejny „klucz” i otwórz drzwi. 

• Podejdź do monitora i spójrz przez niego. 

 

https://www.dropbox.com/s/o9rw4em405qnmfo/035.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/o9rw4em405qnmfo/035.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/syki3fdbjifnicr/036.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/syki3fdbjifnicr/036.jpg?raw=1
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• Takie kwadraty jasne i ciemne widziałeś w bibliotece koło przejść. 

• Twoim zadaniem jest zasłonić odpowiednie okna na obu piętrach galerii. 

• Wróć więc do galerii i zajmij się zasłanianiem okien i rozwiązywaniem zadań. 

 
 

Galeria 
• Wejdź na parterze do drzwi prowadzących na wschód. 

• Drzwi, które otworzysz na dole zamkną drzwi u góry i odwrotnie. 

• Musisz więc wpierw zamknąć wszystkie wejścia na dole, by zbadać górny poziom galerii, a potem 

odwrotnie. 

• Okna na obu piętrach galerii mają być zamknięte w pokoju z kwiatkami koloru: pomarańczowego 

(na piętrze), jasnoniebieskiego (na parterze), ciemnoniebieskiego (na parterze), 

ciemnozielonego i żółtego (na piętrze). 

• Zwróć uwagę i sobie zapisz, jakie kolczyki mają panie na obrazach i układ rąk u mężczyzn. 

• W pomieszczeniach z urządzeniami ustaw wzór zgodny z kwiatami w szklarni – w zależności od 

koloru. 

 

 

 

• Po ustawianiu prawidłowo wszystkich wzorów kwiatów zejdź na niższe piętro galerii i otwórz 

drzwi na końcu korytarza. 

• Przejdź na zewnętrzną kładkę (po lewej stronie) i zabierz kolejny kryształ. 

• W środkowym pokoju na ścianie przy drzwiach jest schemat, który przerysuj, zwróć uwagę na 

kształt przedmiotów pod głowami. 

• Po zamknięciu prawidłowo okien, przejdź południowymi drzwiami na początek lokacji w Rhem i 

https://www.dropbox.com/s/316cklrj0jlzirt/072.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/316cklrj0jlzirt/072.jpg?raw=1
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uruchom monitorek wciskając przycisk czerwony, a potem zielony. 

• Prawidłowe ustawienie okien, sprawdzone przez urządzenie, pozwoli ci zabrać kolejny zielony 

kryształ z szafki umieszczonej na ścianie po prawej stronie. 

• Wróć do przejścia obok i kliknij na żaluzje po lewej, wydają różne dźwięki, zostaw to na razie. 

• Wróć przejściem do okrągłych drzwi koło wagonika. 

• Kliknij w odpowiedniej kolejności przyciski na pokrywie – zgodnie z podpowiedzią z księgi 13, 

aby zablokować raz jedną raz drugą pokrywę. 

• Każda pokrywa ma 8 guziczków. 

• Sprawdź i zapisz symbole wewnątrz zamkniętych pokryw. 

 

 

 

• Podejdź do kolorowych przycisków niedaleko wagonika i wciśnij zgodnie ze schematem, jaki 

widziałeś na tylnych drzwiach na ostatnim piętrze budynku. 

• Po wciśnięciu pod spodem zielonego przycisku, wagonik zostanie przesunięty odsłaniając klapę 

prowadzącą w dół. 

 

https://www.dropbox.com/s/egho2043udi6279/038.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/egho2043udi6279/038.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kbpxmdvqmf74irk/045.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kbpxmdvqmf74irk/045.jpg?raw=1
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• Nie idź tam jednak jeszcze, tylko drzwiami znajdującymi się na parterze, przejdź do pierwszej lokacji 

w Rhem. 

 
 

Pierwsza lokacja 
• Przejdź za ogrodzenie, którym odjechał wagonik. 

• Spójrz na wyświetlacz, na którym słuchałeś Kalesa i włącz go od tyłu. 

• Podejdź od przodu wyświetlacza i go uruchom przyciskiem, a potem zapisz położenie cyfry 3. 

 

 

• Skieruj się do końca w lewo od wyświetlacza. 

• Drzwi do windy są otwarte, wejdź do środka. 

• Zamknij za sobą drzwi i wciśnij guzik ukryty pod klapką (między dwoma widocznymi przyciskami). 

• Na górze obróć się w lewo i spójrz w dół. 

• Ustaw pod oknem symbole z ciemnego pokoju (w podziemiach pod biblioteką) - L=N 

 

https://www.dropbox.com/s/5p8f70rulqw2a70/039.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5p8f70rulqw2a70/039.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/reqe160his4ye3m/040.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/reqe160his4ye3m/040.jpg?raw=1
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• Przejdź w głąb, a trafisz do pokoju Kalesa. 

• Obejrzyj wszystko w pierwszym pokoju. 

• Przejdź do drugiego i spod poduszki zabierz kartkę i przeczytaj książkę. 

• Wyjdź na balkon i sprawdź mapę Rhem. 

• Zjedź windą, a potem po wyjściu z windy spójrz w górę, zapisz położenie liczby 4. 

• Przejdź do pomieszczenia koło torów. 

• Ustaw zgodnie z podpowiedzią kropki na okrągłej tarczy. 

 

 

 

• Zatwierdź ustawienie i zabierz ze skrzynki kulę, ostatni element potrzebny do lokacji nad grotą. 

• Wróć teraz do budynku, i na parterze przejdź do drugiego domu, aby ustawić urządzenia sterujące 

kładkami. 

 
 
 

Ustawianie przełączników do podnoszenia kładki 
• Musisz znaleźć (o ile ich jeszcze nie znalazłeś) cztery przełączniki i zapamiętać, na której kropce 

znajdzie się wskazówka, gdy podnosisz kładkę oraz wzór nad przełącznikiem. 

• Pierwszy przełącznik jest za drzwiami prowadzącymi na wschód. 

• Do drugiego przejdź drzwiami prowadzącymi na północ, ale nie idź do windy, tylko się wespnij po 

drabinie po prawej i w kolejnej lokacji znów po drabinie, a trafisz na kolejny przełącznik. 

• Wróć o jedną lokację i zewnętrzną kładką przejdź do drzwi. 

• Wciśnij na tablicy wzór, jaki widziałeś zjeżdżając windą, gdy szedłeś do budynku z biblioteką. 

 

https://www.dropbox.com/s/j8hdci61vtuvyam/041.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/j8hdci61vtuvyam/041.jpg?raw=1
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• Otwórz drzwi w środku znajdziesz kolejny przełącznik do kładki. 

• Wróć do budynku z drzwiami. 

• Na parterze przejdź drzwiami wschodnimi. 

• Wejdź do budynku koło drzewa, tutaj masz ostatni przełącznik. 

• Sprawdź tak jak poprzednio, na której kropce musi się znaleźć strzałka by podniosła się kładka. 

• Przywróć poprzednie ustawienie przełącznika. 

• Wejdź po drabinie, brakuje kładki. Na ścianie znajduje się żółty przycisk, wciśnij go. 

• Zejdź na dół i podnieś kładkę w przełączniku. 

• Wróć drabiną do góry przejdź przez kładkę. 

• Podejdź do czterech takich samych przełączników. 

 

 

 

• Ustaw na każdym z przełączników w odpowiednią stronę gałkę (tę po środku), tak by 

odwzorowywała położenie kreski wewnątrz figur (wzór nad każdym przełącznikiem) oraz 

https://www.dropbox.com/s/8cag6n6et9bep8q/044.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/8cag6n6et9bep8q/044.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kguas38wnnax2hr/042.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kguas38wnnax2hr/042.jpg?raw=1
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wciśnij tę kropkę, przy której wskazówka podnosi kładkę. 

• Po prawidłowym ustawieniu, zabierz z szafki, kolejny zielony kryształ. 

• Przejdź teraz do lokacji nad grotą, wjedziesz tam windą znajdującą się w grocie. 

 
 
 

Rzeźby nad grotą 
• Spójrz na rzeźbę, w dłonie włóż jeden z pomarańczowych przedmiotów (zgodnie ze schematem 

widzianym w galerii), a potem ustaw uzębienie na rzeźbie klikając na nos (patrz na położenie 

kompasu). Podpowiedź w galerii oraz w ciemnym pokoju. Ustaw wszystkie cztery rzeźby. 

 

 

 

• Po prawidłowym ustawieniu wróć do pomieszczenia za windą (osobny budynek) otwórz szafkę i 

zabierz kolejny zielony kryształ. 

• Budynek po drugiej stronie jest niedostępny. 

•Na jednej ze ścian znajdziesz kolejną przykręconą tabliczkę, gdzie musisz zapamiętać położenie 

śrubek. 

• Wróć do windy, zjedź do groty i ją opuść. 

• Wróć do biblioteki i włóż do książki liście w kolejności: H, C, F, E, B, G, D, A. 

• Podejdź do drzwi na wprost wyjścia z biblioteki. 

• Wciśnij przycisk – otworzysz drzwi. 

• Przejdź drabiną na dół, a potem prosto do kolejnej niebieskiej skrzynki by zabrać zielony kryształ. 

•Po drodze masz ostatnią przykręconą tabliczkę z wyrysowanym okręgiem, gdzie trzeba 

zanotować położenie śrubek. 

• Otwórz drzwi z haczyka, by można było wejść na teren budynku z rzeźbami. 

https://www.dropbox.com/s/87ooe52kj4ojg58/037.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/87ooe52kj4ojg58/037.jpg?raw=1
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• Wróć do groty i gdy winda jest u góry wejdź do szybu i sprawdź kolejne wyrysowane trójkąty. 

 

 

 

• Wyjdź z groty, wróć do budynku. Musisz się dostać przejściem z pierwszego piętra (boczny korytarz) 

do podziemia. 

• Spójrz na napis nad drzwiczkami na końcu korytarza. 

• Podziel napis na trzy głoski: GAF- UPA- CAL –LUZ- FYQ –UAF- APA –AGY 

• Przypomnij sobie kolczyki u pań oraz układ rąk na portretach z panami, jakie widziałeś w galerii. 

• Musisz kropki pod lampami zapalić tak jak wyglądają kolczyki pań, ale tych gdzie ich partnerzy 

układem rąk symbolizują odpowiednią sylabę (sprawdź w książce). 

• Podejdź do lamp i ustaw zaczynając od lewej do prawej (stojąc tyłem do wejścia) od góry: 

1 białe, czarne, czarne (L) 

2 białe, czarne, białe (P) 

3 białe, białe czarne (L) 

4 czarne, czarne, czarne (P) 

• Podejdź do wielkich drzwi, jak od pieca i wciśnij przycisk - zabierz kolejny kryształ. 

 
 
 

Podziemie pod torami 
• Spójrz na ścianę na wprost drabiny. Pod lampą znajdziesz biało-czarne kwadraty. 

• Odszukaj układu w księdze numer 8. 

• Wejdź do wagonika i przyciskiem po lewej otwórz panel. 

 

https://www.dropbox.com/s/rkonb0w87ypw6of/023.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/rkonb0w87ypw6of/023.jpg?raw=1
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• Kliknij na kwadraty tyle razy ile wskazują liczby w książce. 

• Zamknij panel i uruchom wagonik prawym przyciskiem. 

• Dojedziesz do kolejnej stacji. 

• W oddali widać tablicę do przestawiania windy, nie ruszaj jej na razie. 

 

 

 

• Wróć koło wagonika, uruchom wajchę po prawej, zjedzie do ciebie winda. 

• Wejdź do windy i wciśnij czerwony guzik – pojedziesz do góry. 

• Na górze drzwi nie otworzysz, wróć na dół. 

• Wyjdź z windy, kliknij na wajchę, by podnieść windę do góry. 

• Podejdź do szafki i w środku kliknij na czerwony guzik po prawej. 

• Ponownie wajchą opuść windę wsiądź do niej i jedź do góry. 

• Wciśnij czerwony guzik powyżej tego pierwszego. 

• Ponownie zjedź na dół. 

https://www.dropbox.com/s/qtfottn4y8u44gt/047.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/qtfottn4y8u44gt/047.jpg?raw=1
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• Wyjdź z windy, wajchą podnieś ją do góry. 

• Podejdź do szafki, ponownie w szafce wciśnij guzik czerwony. 

• Przywołaj windę i wjedź nią do góry. 

• Przejście na nowy teren stoi otworem. 

• Podejdź do tablicy po lewej, coś trzeba wpisać, ale nie wiesz, co. 

• Podejdź do tablicy po prawej i wciśnij guzik, włączysz obracanie windą. 

 

 

 

• Wróć do windy i pociągnij za rączkę. 

• Winda się obróci, wciśnij czerwony guzik, zjedziesz na dół. 

• Tablica do odwracania windy jest w środku. 

• Wciśnij czerwony guzik i ponownie wjedź do góry. 

• Tym razem trafisz na teren rozgłośni. 

 
 

Rozgłośnia 
• Przejdź na prawo i podejdź do skrzynki. 

• Otwórz drzwiczki kliknij na wskazówkę, a potem policz ile dźwięków słyszysz (4x). 

• Przejdź do kolejnej szafki po lewej stronie powtórz czynność i policz dźwięki (2x). 

• Przerysuj symbol widziany na tablicy po jej lewej stronie. 

• Idąc dalej w lewo dojdziesz do kolejnej tablicy, przerysuj obie figury, a potem policz dźwięki (5x). 

• Idź do szafki po lewej stronie i znów posłuchaj dźwięków klikając na wskazówkę (1x). 

• Ostatnia skrzyneczka po lewej, tam słychać dźwięki (3x) . 

• Po drodze mijałeś tablicę zasilania, którą nie można otworzyć. 

• Podejdź do budynku – nie masz klucza by otworzyć drzwi, a czerwone przyciski nie działają. 
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• Po prawej jest skrzyneczka wymagająca klucza oraz energii. 

• Odwróć się i kierując się w prawo dojdziesz do drzwi w oddali. 

 

 

 

• Ich również nie otworzysz, ale po prawej dostaniesz się do pokoju. 

• Otwórz szufladę w biurku i ze środka wyjmij książkę. 

 

 

 

• Przeczytaj prawidłowy znak energii i przepisz cyfry obok (72). 

• Po prawej na półce stoi lampa, a na obrazku mapa. 

• Kliknij na mapę i ją obejrzyj, znajdziesz tam jeszcze jeden znak. 

• Brakuje jeszcze jednego znaku. 

• Odłóż mapę na miejsce i kliknij na obrazek. 

• Odsłonisz skrytkę, w której jest ukryty klucz- zabierz go. 

• Wróć do budynku głównego i użyj klucza na bocznej skrzyneczce. 

https://www.dropbox.com/s/9aed8ivux06erh6/048.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/9aed8ivux06erh6/048.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/aqzfw4e98pqftl3/049.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/aqzfw4e98pqftl3/049.jpg?raw=1
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• Trzeba dostać się do tablicy, która wymagała wpisania wartości liczbowej. 

• Wróć więc do windy, zjedź na dół przestaw ją na tablicy wciskając guzik. 

• Przejdź do panelu i wpisz wartość 72, włączyłeś zasilanie. Wróć do rozgłośni. 

 

 

 

• Jeszcze raz podejdź do skrzynki, gdy wskazówka jest po lewej, wielki głośnik wydaje niski tony, po 

prawej wydaje wysokie tony (dźwięki włączamy guzikiem pod wskazówką). 

• Musisz zapamiętać symbole dźwięku pojedynczego, podwójnego i tak aż do piątego. 

• Wiesz, że to urządzenie stojące koło skrzynki z zasilaniem wydaje trzy dźwięki i jego symbol jest 

wyrysowany na mapie. 

• Czyli nie masz symbolu tego urządzenia, którego dźwięk jest słyszany cztery razy. 

• Metodą prób i błędów szybko znajdziesz odpowiedni znak. 

• Podejdź do budynku, otwórz skrzynkę po lewej i ustaw znaki graficzne dźwięków. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/wvh2z53rhczmyfw/050.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/wvh2z53rhczmyfw/050.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4gfiox2em1oum0i/051.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4gfiox2em1oum0i/051.jpg?raw=1
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• Wciśnij przycisk po prawej – otworzysz drzwi do budynku. 

• Urządzenia na ścianach zapisują wartość dźwięku wydawanego przez trąby na zewnątrz. 

• Po prawej jest panel, który mierzy wartość dźwięku wszystkich urządzeń. 

• Po jednej i drugiej stronie masz symbole na skrzynkach, sprawdź ich wartość w księdze. 

• Musisz ustawić wpierw wartość, by dostać się do skrzynki po stronie prawej. 

• Wróć do budynku głównego. 

• Jeśli wszystkie zewnętrzne urządzenia będą ustawione na wysokie tony to wartość wszystkich 

urządzeń będzie wynosiła, 55 jeśli zaś ustawimy je wszystkie na niskie tony (strzałka na lewo) to 

ich wartość będzie wynosiła 95. 

 

 

 

• Ty musisz ustawić 71 i 70. Nie wiem czy tutaj dźwięki nie są losowe. 

• Numerując skrzynki wewnątrz budynku od 1 do 5 zaczynając od strony lewej u mnie miały taką 

wartość. 

1 tony wysokie 15 tony niskie 25 

2 tony wysokie 12 tony niskie 21 

3 tony wysokie 09 tony niskie 16 

4 tony wysokie 14 tony niskie 24 

5 tony wysokie 05 tony niskie 09 

• Urządzenia 1, 4 i 5 ustaw na tony wysokie a urządzenie 2 i 3 na tony niskie. 

• Po ustawieniu wróć do budynku, kliknij na przycisk miernika zbiorczego, jeśli wartość osiągnie 

liczbę 71 kliknij na lewo w symbol. 

• Otworzą się drzwiczki i ze środka zabierz „klucz” do skrzynki z napięciem na zewnątrz. 

• Użyj klucza na skrzynce i odłącz jedno urządzenie (to z boku po lewej). 

• Jego symbol był wymalowany na mapie. W głównym budynku to jest piąte urządzenie. 

• Musisz teraz na pozostałych urządzeniach ustawić wartość 70. 

https://www.dropbox.com/s/3skxx8z0u3uxs5q/052.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/3skxx8z0u3uxs5q/052.jpg?raw=1
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• Ustaw teraz 1 i 4 urządzenie na niskie tony 2 i 3 na wysokie tony. 

• Podejdź do miernika zbiorczego wciśnij guzik, gdy masz wartość 70 podejdź do szafki po prawej i 

zabierz ostatni 10 kryształ. 

• Wróć do windy, obróć ją i zjedź. 

• Uruchom wagonik przyciskiem po prawej. 

• Pojedziesz do kolejnej stacji. 

• Podejdź do skrzynek i spójrz na symbole w środku. 

 

 

 

• Przypomnij sobie, jakie były znaki na włazach prowadzących do wagonika. 

• Teraz w odpowiednim miejscu ustaw kropki i symbol. 

• Wróć do wagonika i wciśnij czerwony przycisk na skale. 

• Za plecami otworzysz ażurowe drzwi. 

• Wejdź tam i wstaw 10 kryształów do urządzeń – otworzysz przejście do windy. 

• Wskocz do windy i jedź do góry. 

• Wciśnij górny przycisk i posłuchaj przyjaciela Kalesa. 

• Otwórz szafkę i zabierz czarny kryształ. 

• Z kryształem idź do biura Kalesa. 

 
 

Biuro Kalesa 
• Wejdź do pokoju, gdzie stoi łóżko. 

• Włóż czarny kryształ do urządzenia, zaświeci się lampka na żółto, a następnie włączyło się zasilanie do 

drugich drzwi windy. 

 

https://www.dropbox.com/s/y0u7be3zt455j1i/053.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/y0u7be3zt455j1i/053.jpg?raw=1
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Winda do biura Kalesa 
• Wróć do windy, i na dole otwórz drzwi po prawej. 

• Podejdź do ściany z tablicą. Twoim zadaniem jest teraz ustawić przy każdym z kwadratów z 

okręgami odpowiedni kierunek nacięcia śrub. 

•Dla pierwszego znaku, na wszystkich czterech kwadratach, potem dla kolejnego, aż ustawisz wszystkie 

cztery. 

 

 

 

•Wciśnij po środku czerwony guzik, usłyszysz dźwięki, które musisz zapamiętać. 

•Przejdź teraz do budynku za torami. 

•W przejściu po lewej stronie znajdziesz zamknięte żaluzje. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/6r4wpskwzccn7zr/058.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6r4wpskwzccn7zr/058.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/0o8lzrh8dmfdsmm/059.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/0o8lzrh8dmfdsmm/059.jpg?raw=1
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•Odtwórz słyszaną serię dźwięków klikając na żaluzje, a się otworzą i ze środka będziesz mógł 

zabrać zielony przycisk. 

 
 

Podziemia 
• Wskocz pod ziemią do wagonika i pojedź do drugiej stacji. 

• Posłuchaj, co ma do powiedzenia Meneandes. 

• Otwórz szafkę poniżej zrób zbliżenie na przyciski i zgodnie z obrazkami kliknij na te kwadraciki, w 

których były wpisane liczby. 

 

 

 

• Otworzą się cztery tablice, w których musisz ustawić prawidłowo trójkąty. 

 

 

 

• Po ustawieniu tablice się zamkną. Pojedź jeszcze wyżej. 

https://www.dropbox.com/s/km0387cqmk3cklw/054.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/km0387cqmk3cklw/054.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/70ye3j5sdxllqie/055.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/70ye3j5sdxllqie/055.jpg?raw=1
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• Wciśnij górny przycisk i wysłuchaj człowieka. 

• Przyciśnij dolny przycisk i zabierz klucz do twojego wagonika. 

•Wracaj na powierzchnię. 

 
 
 

Kanały przed biblioteką 
•Przejdź teraz do wielkiej opuszczanej drabiny prowadzącej do biblioteki. 

•W tunelu, gdzie znajduje się przycisk opuszczający drabinę, jest miejsce na twój zielony przycisk. 

 

 

 

•Zamontuj go, a potem użyj, otworzy się krata. 

•Idź przejściem, a potem po drabinie do góry. 

•Wciśnij na poręczy żółty przycisk, a podniesie się kładka. 

•Przejdź na drugą stronę. 

•Drzwi się zamykają w momencie, gdy podnosi się kładka. 

•Na ścianie żółty przycisk coś blokuje, wciśnij go. 

•Przejdź do klapy prowadzącej do włazu i ją zamknij, a potem wciśnij przycisk na poręczy, 

odblokujesz drzwi. 

•Idź przejściem i zobacz, że na poręczy po lewej masz przycisk zamykający drzwi. 

• Drabiną wyjdź na powierzchnię, po prawej, gdy wejdziesz na kładkę, zobaczysz znane ci budynki 

Rhem. 

https://www.dropbox.com/s/aemg3cw0pfviwun/060.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/aemg3cw0pfviwun/060.jpg?raw=1
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Nowa część Rhem 
•Przejdź na lewo, a dojdziesz do drzwi, które trzeba otworzyć kodem, którego nie znasz. 

•Wracaj, więc i spójrz na płytki na ziemi w kolorze czerwonym i niebieskim. 

 

 

 

•Wróć do windy, tej przy pokoju z lampami. 

•Wjedź na górę i na ścianie ustaw widziany wzór z płytek. Czerwony pas już masz, poniżej wciśnij 

wszystkie płytki za wyjątkiem – 1 rząd płytka 2/ 2 rząd płytka trzecia/4 rząd płytka trzecia i 

czwarta. 

•Nad płytkami zacznie mrugać niebieska lampka. 

•Wróć się do miejsca, gdzie widziałeś na ziemi płytki. 

•Wejdź na platformę, a zobaczysz w oddali jak mruga lampa. Zapisz ile mrugnięć przypisanych jest 

kolorom lampy: czerwonej -4/zielonej-7/niebieskiej-5/pomarańczowej-1. 

 

https://www.dropbox.com/s/p5l7gt0psxrltbe/061.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/p5l7gt0psxrltbe/061.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/tg7fn8j7yav48b4/062.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/tg7fn8j7yav48b4/062.png?raw=1
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•Podejdź do panelu i wpisz liczby zgodnie z tym, co wyliczyłeś, a potem wciśnij przycisk otwierający 

drzwi. 

• Podejdź do książki. Ostatnia strona książki przedstawia losowy generator 4 znaków. Odpowiednie 

znaki można znaleźć na ścianie wokół okna. 

 

 

 

•Wciśnij przycisk nad kwadracikami, a potem zapisz sobie wzór. (Zagadka jest losowa). 

•Przejdź do drugiego pomieszczenia i spójrz na okno zamknięte (wzory na ścianie), a potem je 

otwórz i sprawdź wzory i siatkę wewnątrz okna. 

•Wzór jaki wyświetla urządzenie, to znaki, które by weszły na jedną kratkę siatki, albo od góry, albo z 

boku. Czyli dwie kratki w urządzeniu odzwierciedlają układ jednej kratki. 

•Przykład układu kratkek u góry po lewej (screen powyżej). 

•Po ustaleniu dwóch znaków podejdź do urządzenia znajdującego się na wprost książki i ustaw je na 

maszynie, a potem wciśnij guzik. 

 

https://www.dropbox.com/s/h3ydngsckixcfck/063.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/h3ydngsckixcfck/063.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ust9kxbqw523i6c/064.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ust9kxbqw523i6c/064.png?raw=1
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•Jeśli to prawidłowo zrobiłeś, powinna obniżyć się metalowa płytka pokazując, trzy losowe liczby. 

•Jeśli w pokoju obok, gdzie jest okno, świeci się światło, to liczby te są do wpisania na panelu z 

błyskawicą wtedy, gdy jest jasno. 

•Zgaś światło, a potem wróć do panelu i spisz sobie kolejne trzy liczby. 

•Zanim wpiszesz liczby do panelu, przejdź do ostatniego pokoju i popatrz na ścianę po lewej. 

•Najedź na ścianę z panelem - myszką, a zobaczysz, że część kwadratów świeci się na biało, a część na 

czarno. 

•Wróć do sali obok i wpisz na panelu z błyskawicą, liczby te, gdy pali światło, oraz te, gdy światło 

jest zgaszone. 

•Przejdź do pokoju obok i zobacz, że na panelu niektóre kwadraty uległy zmianie. 

•Podejdź do książki i ustal, jaki symbol, należy przypisać do danej zmienionej kratki. 

 

 

 

•W książce masz wzór do odnalezienia właściwego symbolu (druga strona). 

•Panel ze znakami wpisz w panel z drugiej strony księgi ze znakami. 

•Po ustaleniu symboli spójrz na kolorowe kwadraty na pierwszej stronie książki. 

•Zobacz, w jakiej kolejności i które symbole ustawić na panelu obok obrazka z drzewem. 

 

https://www.dropbox.com/s/par92wyrs1q5g5z/065.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/par92wyrs1q5g5z/065.png?raw=1
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•Zanim spróbujesz ustawić symbole spójrz na obrazek drzewa w zbliżeniu, a zobaczysz guzik, który 

należy włączyć. 

 

 

 

•Jeśli wszystko dobrze ustawiłeś wciśnij żółty guzik przy drzwiach. 

•Zwróć uwagę, że drzwi dziwnie się otwierają. 

•Jeśli w trakcie otwierania się drzwi, wciśniesz ponownie żółty przycisk zobaczysz, co się kryje na 

drugiej stronie drzwi. 

•Przepisz kod z obu drzwi i idź do budynku po prawej. 

•Przeczytaj list leżący na talerzu, a potem spójrz na sam talerz. 

•Ustaw się zgodnie z kompasem, a potem wciśnij przycisk na górze słupa. 

 

https://www.dropbox.com/s/en4jofpgif89b5l/066.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/en4jofpgif89b5l/066.png?raw=1
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•Postępuj tak, zgodnie z podpowiedzią z talerzyka i wciśnij pozostałe 5 guzików. 

•Na końcu drogi ściana schowa się w ziemię. 

•Przejdź teraz ścieżką prowadzącą do panelu. 

•Musisz wpisać kod widziany na drzwiach. 

•Dwie pierwsze liczby są zapisane, więc wiadomo, że to ma być 1, 8. 

 

 

•Poniżej wieszak, który w pokoju, gdzie był list, ma wygląd odwróconej piątki, a 5x się poruszy, gdy 

na niego klikniesz. 

•Poniżej wieszaka w kodzie jest kółeczko, ale nie jest to 0, a metodą prób padło na 4. 

•Wpisz więc kod 1854. 

•Przejdź na przód i otwórz metalowa skrzynkę. 

•Zabierz ze środka 4 część mapy i wracaj do wagonika. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/69had2t5d9s468h/067.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/69had2t5d9s468h/067.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/gt5uy50jwmvm2yn/068.png?raw=1
https://www.dropbox.com/s/gt5uy50jwmvm2yn/068.png?raw=1
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Finał 
• Na tylnej ścianie zamontuj klucz i wracaj do domu. 

• Po drodze masz jeszcze jedno zadanie do wykonania. 

• Wejdź do budynku spójrz na mapy, a potem przy drzwiach ustaw odpowiednio symbole. 

 

 

• Włącz monitor, a potem wróć do wagonika i teraz już naprawdę wracaj do domu. 

• Kolejne zagadki czekają na ciebie w Rhem 4 SE. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/kjymp2fhzomv0c3/056.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kjymp2fhzomv0c3/056.jpg?raw=1

