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WIĘZIENIE: 
 

Pozbieraj ludzkie kości rozrzucone na podłodze i na środku pomieszczenia zbuduj z nich 

rusztowanie. Przedostań się na górę przez otwór w suficie ( najpierw układasz bardzo 

wytrzymałe kości, potem wytrzymałe kości, a na końcu kości ). Duży piszczel sobie zostaw, za 

chwilę ci się przyda. Gdy już będziesz na górze, podejdź do strażnika i załatw go piszczelą, 

zabierz mu klucze. 

 

  

http://imageshack.us/photo/my-images/41/salammbo3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/41/salammbo3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/salammbo4.jpg/
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Odwróć się i wejdź do ostatniego, otwartego pomieszczenia. Z pryczy weź linę, wejdź do 

kolejnej, środkowej celi, otwierając drzwi kluczem i zabierz stołek. 

 

 

  

 

Następnie idź do celi, znajdującej się za stołem, po prawej stronie. Użyj klucza i właź do środka. 

Przebywa tu torturowany więzień, ale trudno określić jego aktualny stan. Zadziwiły mnie trochę 

http://imageshack.us/photo/my-images/191/salammbo5.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/191/salammbo5.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/salammbo6.jpg/
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jego sandały na stopach. Przyjrzyj się urządzeniu i zerwij linę, którą maltretowano biedaka, do 

jej końcówki przywiąż naszą linę, a drugą cześć przymocuj do kraty w oknie, podstawiając 

sobie wcześniej pod okienko stołek . Pokręć korbką, a po wypadnięciu kraty, wyjdź na 

zewnątrz. 

 

 

  

 

Spróbuj przejść na dziedziniec, ale zatrzyma cię Salammbo, pogadaj z nią. Ma bardzo obfity 

http://imageshack.us/photo/my-images/856/salammbo7.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/salammbo7.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/716/salammbo8.jpg/
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biust, co raczej dziwi, z uwagi na poziom i jakość operacji plastycznych w tamtych czasach, ale 

co tam. Zawierasz z nią umowę, a dziewczyna pomaga ci uciec z Kartaginy. Według rady, ukryj 

się wśród bagażu i w ten sposób opuszczasz miasto. 

 

 

 
ZA MIASTEM: 

 

Odwróć się i idź przed siebie, omiń czerwoną flagę, przejdź brukowany trakt i idź na prawo – 

aż dojdziesz do wojownika strzegącego namiotu Matho.  

Najpierw pogadaj z wojownikiem, potem udaj się do namiotu. Przekaż Matho rozbitą figurkę od 

Salammbo.  

Potem obejrzyj mapę i skieruj się do namiotu Autharyta, żeby oswobodzić się z łańcuchów. Udaj 

się więc za namiot Matho i idź przed siebie.  

Najpierw trafisz do straganu z winami – pogadaj z kupcem. Potem skręć w prawo i znów przed 

siebie, do kramu Narr Havasa i porozmawiaj z nim tak długo, aż ci podaruje sztylet.  

W międzyczasie możesz pokręcić się po okolicy i obejrzeć osadę padlinożerców i bramę do 

miasta. 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/534/salammbo10.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/salammbo10.jpg/
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Skręć na lewo od Havasa i znów trafisz do straganu z winami. Tym razem zrób jednak z tego 

użytek. Wykorzystaj sen kupca i spreparuj wino: 

1 miarka czarnego pieprzu 

1 miarka z czerwonej buteleczki 

2 miarki z niebieskiej buteleczki 

Dolej wina z dzbanka. 

http://imageshack.us/photo/my-images/842/salammbo11.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/842/salammbo11.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33/salammbo12.jpg/


9 

 

Przelej miksturę do butelki z winem dla słoni, leżącej na stoliku. Skieruj się teraz do namiotu 

Autharyta ( przy czarno białej fladze ). Namiot będzie pusty, ale gdy będziesz chciał oswobodzić 

się z łańcuchów i skorzystać z młotka, pojawi się jego właściciel. 

 

 

  

 

Zagraj w kottabos, musisz przegrać, ale mimo to postaraj się o przyzwoity wynik. Podnieś 

http://imageshack.us/photo/my-images/546/salammbo13.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/546/salammbo13.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/salammbo16.jpg/
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hełmy leżące na ziemi, obok poczwary i uderzaj w tarczę, w miarę celnie. Wyjdź z namiotu i na 

prawo, do straganu garncarza. Pokaż mu rozbitą figurkę – zaproponuje ci klej z rybich ości. 

Sklej figurkę i wracaj do Matho. Oddaj mu posążek, wyjdź z namiotu i udaj się na brukowany 

trakt do miejsca, z którego rozpoczynaliśmy grę ( przy czerwonej fladze ). Podejdź do koryta, 

wlej winko zwierzęciu i zaczyna się 

 
CZASÓWKA:  

 

 

Obejdź szybko namiot ( 2 x ) i gdy zobaczysz cień postaci, dźgnij ją nożem, potem przetnij 

wiązania namiotu, wejdź do środka, zabierz pieniądze i opuść namiot. Trafisz na Autharyta, 

dogadaj się z nim, oddaj mu ukradziony skarb. 

 
 
NEGOCJACJE: 

Wybierz odpowiednie dialogi: 

2, 2, 1, 1, 1 

Potem jeszcze pogadaj z chłopakami i po animacji wróć do Matho, zamień z nim słówko i udaj 

się do Autharyta. Dostaniesz łom i żelazne raki. Potem pędź do Narr Havasa, czyli za namiot 

Matho, omiń stragan z winami, skręć w prawo i znów przed siebie. Porozmawiaj z Havasem, 

http://imageshack.us/photo/my-images/255/salammbo14.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/255/salammbo14.jpg/
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dostaniesz od niego łuk. Ruszaj do wioski padlinożerów. Pogadaj ze strażnikiem. 

 
POLOWANIE: 

Jeśli upolujesz dla niego trzy świnie – to ci pomoże. Skorzystaj więc z łuku i strzelaj do 

biegających świń, nie możesz jednak zranić ludzi podążających za świniami. 

 

  

 

Po uczcie dowiesz się o akwedukcie i porośniętym bluszczem miejscu, po którym możesz się 

http://imageshack.us/photo/my-images/594/salammbo15.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/salammbo15.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/820/salammbo17.jpg/
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wspiąć. Skieruj się drogą na prawo, patrząc na wejście do osady padlinożerców. Podejdź do 

korzeni i z użyciem raków wdrap się na górę. Następnie używając łuku, załatw strażnika. 

Podejdź do jego stanowiska, odwróć tarczę i zabierz pasek. 

 

  

Odwróć się i użyj łomu na włazie. Przejdź na lewo, podnieś drabinę, postaw ją przy włazie, 

którym wszedłeś. A teraz idź na prawo – przy kracie, w lewym dolnym rogu, zastosuj pasek i 

łom. Ruszaj przed siebie. 
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KARTAGINA: 

 

Podejdź do wygrawerowanej metalowej płyty – to mapa. W mieście spotkasz wiele takich map, 

które będą pokazywać twoje aktualne położenie. Poza tym tutaj rozmawiaj z każdą napotkaną 

postacią. Najpierw z mięśniakami senatora Bostara. Skieruj się do jakby oświetlonych wrót i 

zabierz świniakowi białe sukno. 

 

  

http://imageshack.us/photo/my-images/845/salammbo20.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/salammbo20.jpg/
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Znowu sobie możesz zajrzeć do mapy.  

 

Idź schodami na prawo, pogadaj ze sługą skarbnika Hannona, a następnie z wojownikami 

przed kompleksem świątynnym.  

Podejdź pod budynek senatu, ale strażnicy nie chcą cię wpuścić, dogadaj się z nimi – dobrze 

zapłacą ci za mięso.  

Ruszaj na prawo i znów na prawo – do pubu, tu porozmawiaj z Nocną Bryzą, która sprzedaje 

swoje uroki dla dobra świątyni.  

Idź dalej, zajdź na placyk, na którym stoi świnia – zabierz stamtąd drabinę.  

I znów idź na prawo, pogadaj z mężczyzną w kapturze, zamiatającym teren przed domem. To 

sprzedawca mięsa, ale mało szczodry.  

Przeleć się znów po okolicy i na takim jakby punkcie widokowym, z którego widać wodę i 

burzę porozmawiaj z żebrakiem, zaoferuje ci pomoc.  

Wróć więc do sprzedawcy mięsa, do frontu budynku przystaw drabinę, a gdy będziesz na górze 

– zabierz ziarno i kolorowe przyprawy. 

 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/811/salammbo22.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/811/salammbo22.jpg/
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Zejdź na dół, zastukaj w kołatkę rzeźnika, a potraktują cię jabłkami i klatką po głowie.  

 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/94/salammbo24.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/salammbo25.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/salammbo25.jpg/
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Zabierz klatkę i wróć do żebraka na niby punkcie widokowym – daj mu ziarno i klatkę, a 

otrzymasz od niego ptaka i dziwny wiersz, który później ma ci pomóc w zdobyciu Zaimphu: 

Teraz posłuchaj tych słów, które zaprowadzą cię do celu. 

 

„Kiedy każda para zawyje jednocześnie, ( muzyczna zagadka ) 

Drzwi grozy otworzą się przed tobą. 

Omiń skarby, idź ciemnymi korytarzami 

I odszukaj ścieżkę wiodącą do ogrodów. 

W świętych gajach śpiewa ptaszyna, 

A dwugłowy ptak, samiec tkwi uwięziony w pułapce. 

Blisko śpiącego potwora rosną trzy zsyłające sen kwiaty.  

Trzeba je zebrać, zetrzeć i wrzucić w ogień 

Uśpij tę, która patrzy, zaczaruj strażniczkę 

I weź w dłoń święty welon". 

 

Udaj się do pubu, podejdź do kiełbas zabezpieczonych dzwoneczkami, nieopodal lady. Zastosuj 

na dzwonkach sukno i zabierz mięso. 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/706/salammbo26.jpg/
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Pędź z nim do strażników przed senatem, daj im kiełbasy, a dostaniesz pieniądze. Wróć z nimi 

do pubu, zamów wino i zapłać monetami, wsyp do miski czarny pieprz, 2 x niebieskie 

kadzidło i 1 x czerwony pigment. Wlej to do butelki i udaj się do Hannona, którego pilnuje 

strażnik, najpierw poczęstuj strażnika winkiem, a potem samego Hannona tzn. wlej mu wino do 

kielicha. Wejdź do środka, przyjrzyj się znakom wytatuowanym na ciele wojownika i zabierz 

insygnia, ubierz je na siebie, tzn. kliknij na swój profil i później insygniami na postać. Teraz 

strażnicy wpuszczą cię do senatu. 

http://imageshack.us/photo/my-images/534/salammbo28.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/salammbo28.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/442/salammbo27.jpg/
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SENAT: 

Wejdź do środka, nakrzycz na strażnika, że cię za późno powiadomili o obradach ( inaczej po 

tobie ) i wchodź dalej. Po obradach przejdź do następnego pomieszczenia. Tu czeka cię zagadka 

muzyczna, podobna jak Memory, tylko zamiast par identycznych obrazków, musimy połączyć 

ze sobą pary dźwięków. 

 

 

  

http://imageshack.us/photo/my-images/255/salammbo29.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/255/salammbo29.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19/salammbo30.jpg/
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Wejdź do kolejnej komnaty, obok ciała leżą klucze i hubka, zabierz to, podobnie jak młotek, 

którym trzeba wystukać odpowiedni kod, wytatuowany na ciele Hannona. 

 

  

Otwierają się skrytki, w których leżą skarby, ale wg podpowiedzi żebraka – omiń skarby…, 

podejdź do pierwszej skrytki na lewo od posągu, podnieś wazę ze skarbami, obejrzyj mapę i 

zabierz papirus. Wstaw skarby na miejsce. Potem zbliż się do pojemniczka z lewej strony 

zagadki z młotkiem i zapal go hubką. Podpal brzeg papirusu i przejdź do ołtarzyka przy 

posągu, ale ustaw się do niego tyłem. Podpal miseczkę i otworzy się nam kolejne przejście, tym 

http://imageshack.us/photo/my-images/580/salammbo31.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/580/salammbo31.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/708/salammbo32.jpg/
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razem do ogrodów. 

 
 
OGRODY: 

Zaraz po wejściu wypuść samicę ptaka, aby zwabiła samca, ale ptak nie da się złapać do klatki. 

W takim razie posmaruj gałązkę klejem i ptak jest twój. Umieść go w klatce i zabierz ją. 

 

 

  

http://imageshack.us/photo/my-images/713/salammbo33.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/713/salammbo33.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/716/salammbo34.jpg/
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Możesz przejść na lewo i wyciągnąć z kuferka tłuczek i maseczkę, ale i tak tu zaraz wrócisz. 

Przejdź znów w stronę ptaka i dalej po schodach, zerwij trzy kolorowe kwiaty, przyjrzyj się też 

dziwnym, śpiącym stworzeniom. Wróć do pomieszczenia z kuferkiem, umieść kwiaty w 

miseczce i zetrzyj je tłuczkiem. 

 

 

  

 

Wróć do komnaty z fontanną, gdzie zrywałeś kwiaty i przejdź na prawo, aż usłyszysz sygnał 

http://imageshack.us/photo/my-images/109/salammbo35.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/109/salammbo35.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/199/salammbo36.JPG/
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muzyczny, kieruj się wtedy w stronę muzyki. Gdy wejdziesz do sali, gdzie gra i śpiewa 

strażniczka, wrzuć do rozżarzonego kociołka proszek ze startych kwiatów. Ale sam wcześniej 

załóż maseczkę, wejdź w swój profil i kliknij maską na swoją postać. Udaj się przed siebie, aż 

dojdziesz do sali z welonem. 

 

 

  

 

Schody zagradza wąż, ale od czego samiec ptaka, posadź go na gałęzi i kliknij na niego. Wąż 

http://imageshack.us/photo/my-images/585/salammbo37.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/585/salammbo37.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/836/salammbo38.jpg/
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sam się ulotni. Podejdź do welonu, ale zabranie go bez zdjęcia iluminacji – czarów, czy jak ich 

tam zwał to pewna śmierć. Jedyne co dobre w tym śmierciach, to to, że wracamy automatycznie 

do chwili przed utratą życia. 

 

 

  

 

Zejdź na dół, na środek pomieszczenia, do jakby okrągłej sceny i zabierz jabłko – wygląda jak 

hologram. Poza tym wracając do posągu zrób jeden krok i odwróć się na prawo. W dziwnym 

http://imageshack.us/photo/my-images/201/salammbo41.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/201/salammbo41.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/202/salammbo40.jpg/
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pojemniku schowanych jest kilka płytek. Umieść je w tabliczce znajdującej się tuż obok, po 

lewej stronie w następującej kolejności: 

gwiazda, pasterz, góry, morze, galera 

na dole księżyc. 

 

 

  

Teraz podejdź do posągu i zabierz Zaimph. Gdy udasz się na środek sali, spotkasz Salammbo, ale 

mimo jej perswazji nie zgódź się na oddanie welonu – teraz tylko on jest gwarancją twojego 

życia. 

http://imageshack.us/photo/my-images/62/salammbo42.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/62/salammbo42.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/35/salammbo43.jpg/
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MAŁA CZASÓWKA: 

Żeby małpka nie porwała ci welonu, bo natychmiast byś zginął, rzuć jej jabłko. Wracaj do 

Matha. 

 
ZA MIASTEM: 

Porozmawiaj z nim i podejmij się nowego zadania. Idź za namiot z lewej strony i kieruj się do 

strażnika stojącego na wybrukowanym trakcie. Poproś go o pożyczenie wierzchowca. Udaj się 

do Przełęczy Topora. 
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PRZEŁĘCZ TOPORA: 

 

Idź przed siebie, omiń świecące robaczki i podejdź do kaktusów.  

Zetnij sztyletem jeden z nich i przekonaj się, że są jadalne i całkiem dobre. Przydadzą ci się 

później.  

Ruszaj dalej, przy rozwidleniu dróg skręć w prawo, ale drogę zagrodzi ci smok. 

 
CZASÓWKA: 

Wycofaj się do świecących robaczków i skieruj się na lekkie wzniesienie, zaraz za kopcem 

owadów. Siedzi tam sobie kościotrup, zabierz jego czaszkę i przejdź na koniec półki skalnej.  

Podnieś kamień, możesz celować w smoka, ale to nic nie da.  

Uderz kamieniem w kopiec owadów, a w ten sposób na dobre pozbędziesz się smoka. Zejdź do 

kopca i zbierz do buteleczki po kleju ślinę smoka.  

Wróć do tego miejsca, gdzie spotkałeś smoka, ale tym razem udaj się na lewo, do ruin świątyni. 
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ŚWIĄTYNIA: 

 

Wejdź do środka i na sam koniec pomieszczenia. Odwróć się, a zobaczysz kolejną układankę. 

Spójrz na mapę – będziesz wiedział gdzie umiejscowić Molocha i Tanit. Przeczytaj sobie też 

podpowiedź pod układanką. 

 

Ten, kto pozna układ 

Dzielnicy miasta, 

Pójdzie dalej 

W kierunku świętej pary.  

 

Układasz od dołu: 

wąż, smok, byk, gwiazda, Moloch ( kółko ), a na prawo – Tanit ( księżyc ). 
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Słychać odgłos otwieranego przejścia, wejdź do środka i przyjrzyj się dźwigni, która otwiera 

przejście, nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza się przyda. Idź dalej i zwróć uwagę na boczną 

cześć ołtarza, przekręć niby – kieł, a na dole pojawi się demoniczny klucz, zabierz go. Przejdź 

teraz do drugiego dłuższego boku, na walcu połóż papirus z ekwipunku i przeczytaj 

wiadomość. 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/526/salammbo50.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/526/salammbo50.jpg/
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Umieść grobowiec myśli na grawerowanym dysku 

Zroś go później śliną zabójcy 

Spójrz głęboko w oczy Tanit 

Pochwyć nieruchomą godzinę tam, gdzie bogini wody 

W niebiańskim domu zabójcy 

Przekracza przed molochem szalejący, czerwony ogień. 

 

 

  

http://imageshack.us/photo/my-images/33/salammbo52.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33/salammbo52.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/600/salammbo53.jpg/
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Podejdź do ołtarza, postaw czaszkę na znaku Jowisza – kształt planety i wlej do czaszki smoczą 

ślinę. Za tobą, na posążku otworzy się powieka – sztyletem wydłub czerwone oko. Potem 

podejdź do posągu bogini i zajrzyj jej w oczy. Zobaczysz dwa poruszające się księżyce, które 

musisz zatrzymać na konstelacji smoka w momencie, w którym nachodzą na siebie. Trzeba 

chwilę przytrzymać je w bezruchu. 
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Otworzą się kolejne drzwi. Cel jest coraz bliżej, idź naprzód, aż do zawalonego gruzem 

przejścia, ale obejrzyj się w prawo – jest przejście, idź na wprost, wyjdziesz przy kanale 

wodnym. Wrzuć do wody czerwone oko i uciekaj stamtąd. Animacja.  

 

Idź korytarzem na wprost, omiń salę z czerwonym, pulsującym okiem i skieruj się do drugiego 

przejścia. Żeby wyjść na zewnątrz, użyj na ścianie demonicznego klucza.  

Zauważ, że po wyjściu z lewej strony znajduje się taki sam znak na ścianie, pasujący do 

demonicznego klucza, a więc będzie tu można wrócić.  

 

Obejdź górę i porozmawiaj z wojownikiem modlącym się pod posągiem.  

Pogadaj na wszystkie tematy. Musisz unieszkodliwić pulsujące oko, podejdź do zbiornika 

wodnego, nabierz do butelki po kleju wodę i wróć do pomieszczenia z pulsującym okiem. 
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Wlej do niego trochę wody i szybko uciekaj do wyjścia – CZASÓWKA. Po unicestwieniu 

pulsującego oka nastroje w wojsku się zmieniają, możesz dowodzić wojskiem, jak zdasz test 6 

pytań pamiętając, że: 

 

- jeżeli masz więcej jazdy niż wróg, to walcz na równinie; 

- zaćmienie księżyca to dobry znak dla armii, która musi uciekać; 

- przy składaniu ofiary przed bitwą odlot 12 ptaków uznaj za dobry znak, walcz i 

zwyciężaj;  

- jeśli obóz wroga znajduje się na zachodzie, a twój na wschodzie to atakuj rano; 

- jeśli atakujesz obóz wroga nocą i z zaskoczenia, to zostaw wrogowi drogę ucieczki; 

- jeśli masz walczyć mając za sobą morze, to lepiej atakuj pod koniec dnia; 

 

Animacja. 

Przystępujesz do opracowania strategii bitwy.  

Z przodu - świnie 

Z lewej - konnica 

W środku – ciężka piechota 

Z prawej – procarze. 
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Wygrywasz walkę. 

 

 
ZA MIASTEM: 
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Po rozmowie z Matho dostajesz nowe zadanie. Idź do Narr Havasa, a ten poprosi cię o 

przeszkolenie żołnierzy w celowaniu z machiny oblężniczej. Skieruj się więc do urządzenia, 

skręć w drugą od lewej ścieżkę od namiotu Havasa, pogadaj ze strażnikiem i wejdź na górę 

machiny. Korbą podciągnij linę i wyciągnij strzały z koszyka, umieść je na stojaku. 

 

 

  

 

„Zegary” machiny ustaw na 3, 2, i 4, podpal jedną strzałę i pociągnij za dźwignię, znajdującą się 
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na końcu urządzenia, na dole.  
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Po udanym ataku wróć do Matho, ale jeśli zejdziesz drabinką, to już po tobie. Spuść dźwignię od 

koszyka ze strzałami, zejdź po linie i sztyletem załatw zamachowca przyczajonego pod 

drabinką.  

W drodze powrotnej, będąc w pobliżu obozowiska Narr Havasa dyskretnie podsłuchaj jego 

rozmowę z posłańcem. Nie wchodź do samego obozowiska. Czym prędzej wracaj do Matho i 

powiedz mu o zdradzie.  

Udaj się do wioski padlinożerców i poproś przywódcę o pomoc, zaproponuj mu języki i samego 

Hannona jako posiłek. Potem idź do namiotu Autharyta i pogadaj z nim.  

Wróć znów do Matho i poinformuj o wykonaniu zadania – Animacja. 

 

 
PRZEŁĘCZ TOPORA: 

 
CZASÓWKA: 

Żeby przedłużyć swoje życie, jedz kaktusy i znalezione sandały ( ! ). 

 

Najpierw pogadaj z Autharytem, potem z padlinożercą w świątyni, siedzi przy wejściu do 
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środka gmachu. To on zabrał obrazki, dzięki którym można otworzyć przejście, ale odda ci je 

dopiero, jak przyniesiesz mu jedzenie.  

Zabierz sandała leżącego przed nim i biegnij w kierunku świecących robaczków.  

Wejdź na półkę skalną i kamieniem zabij ptaka konsumującego ciało żołnierza.  

Zejdź, podnieś ptaka, wracając zetnij sztyletem kaktusy i pomimo, że jakiś oszust będzie cię 

namawiał do oddania ich, posil się nimi.  

Zjadaj też znalezione po drodze sandały, dwa z nich będą leżały w okolicy świątyni a dwa tutaj, 

wśród ciał.  

Prędko wracaj do świątyni, oddaj padlinożercy martwego ptaka, włóż do ściany obrazki, które ci 

odda w zamian za mięso.  

Pędź do wnętrza świątyni, biegnij przed siebie, aż do sali z czerwonym okiem, skręć w drugie 

przejście, użyj demonicznego klucza na ścianie i kieruj się do zagrody.  

Ze skrzynki podnieś linę, jeden jej koniec przywiąż do bramy, drugi do wierzchowca i spłosz go. 

Gdy brama się otworzy, biegnij przed siebie i od razu na lewo, do namiotu. 
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Gdy sięgniesz po jabłka, czasówka się kończy.  

Zabierz zbroję z półek i ubierz się w nią.  

Idź w głąb obozu, zaczepi cię jakiś wojownik, ale omiń go i idź dalej – animacja.  

Wracając, zabierz pochodnię i podpal siano w zagrodzie słoni – Animacja. 

 

 
Walka: 

 

Ustaw wojowników w następującym szyku: 
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Z przodu – pariasi 

Z lewej – słonie i Zaimph 

Środek – piechota 

Prawo – procarze.  
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Animacja 

 

KONIEC 
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