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Trafisz na planetę w dwóch różnych miejscach. Jako Hannah wylądujesz na pływających dziwnych 

tworach, jako Sam gdzieś na podniebnej stacji utrzymywanej przez balony? Będziesz sterować dwoma 

postaciami i przełączać się między nimi klikając na prawy dolny róg ekranu. Powodzenia! 

 

Hannah - Pływająca Wyspa 
 

 

• Idź cały czas przed siebie i w górę - brak połączenia z Samem. 

• Podajesz koordynaty swojego położenia. 

• Na pierwszej platformie zobaczysz spięcie. 

• Idź dalej w górę. 

• Na kolejnej platformie podejdź do ławki. 

• W zbliżeniu spójrz na tabliczkę leżącą na ławeczce. 

• Odsłuchaj przekazu od naukowca z ekipy, która na tej planecie zaginęła. 

• Przejdź na lewo do windy, dostaniesz się wyżej na kolejną platformę. 

• Za ażurową ścianą znajduje się kolejna winda. 

• Po prawej znajdziesz panel przywołujący wagonik – na razie zostaw to. 

• Zbadaj teren w około windy. 

• Spójrz na uszkodzony wiszący most. 

• Idź obok mostu po drodze do góry. 

• Na kolejnej platformie podejdź do przeźroczystego pojemnika w kształcie gruszki. 

• Na listwie przyczepionej do pojemnika masz wyrysowane znaki – zapisz to sobie. 

• Zapamiętaj, na którym znaku jest płyn, licząc od góry na 5. 
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• Właśnie poznałeś miejscowe liczby od 0 do 10. 

• Zaglądnij za baniakiem, masz buteleczkę i zdjęcie pszczoły. 

• Wróć na niższą platformę i wejdź do windy za ażurową ścianą. 

• Na górze spójrz na zieloną maź spływającą po ścianie. 

• Po prawej stronie jest kolejny wiszący most – nie idź na drugą stronę. 

• Przejdź na prawo i spójrz na butelkę z przyciskiem, stojącą na postumencie. 

• Po kliknięciu na przycisk w oddali ze ściany wysuwają się kolce - zabierz pojemnik. 

• Kolejną ścieżką idź go góry. 

• Sprawdź kolejną tabliczkę z przekazem pozostawionym przez naukowców – nie działa. 

• Idź dalej w górę na platformę z fontanną. 

• Animacja – spotkałeś ducha naukowca, który dostarczy kolejnych informacji. 

• Musisz znaleźć tabliczkę z koordynatami, które pomogą w wydostaniu się z tej pułapki. 

• W głębi schody, a tuż na krawędzi platformy, rząd kwiatów wyglądem przypominającym tulipany. 

• Zaglądnij do środka kwiatka - jest pusty. 

• Idź schodami do góry. 

• W połowie schodów masz panel, z pięcioma jakby zegarami. 

• Gdy ruszysz jeden z zegarów w oddali widać jak z tulipana, coś jest wyrzucane w górę i wpada do 

kolejnego kwiatka. 

• Musisz w takiej kolejności uruchomić te zegary, aby to coś, co jest przerzucane z kwiatka na kwiatek 

trafiło do tego pierwszego z brzegu. 

 

https://www.dropbox.com/s/5a3r6w0kb3e3hpx/022.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5a3r6w0kb3e3hpx/022.jpg?raw=1
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• Licząc od lewej strony uruchom po kolei zegar 3, 1, 4, 2, 5. 

• Udało się, zejdź na dół i zabierz tabliczkę z koordynatami, znajdującą się w kwiatku. 

• Zapisz sobie symbole wypisane na tabliczce. 

 

 

 

• Idź na samą górę po krętych schodach, a znajdziesz jeszcze jedną tabliczkę, ponownie przepisz 

symbole. 

 

https://www.dropbox.com/s/7gxraiwke5ub0kx/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/7gxraiwke5ub0kx/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kiyx03qi1qgc1lp/002.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kiyx03qi1qgc1lp/002.jpg?raw=1
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Save_1 

 

• Wróć aż do windy za ażurową ścianą i jedź na dół. 

• Przejdź do panelu przywołującego wagonik i jedź na drugą stronę. 

• Po drugiej stronie masz taką samą windę. 

• Omiń windę i idź do góry. 

• Podejdź do miejsca, gdzie za trzema jakby wygiętymi rogami znajdziesz kolejne miejsce na czarne 

naczynie, sterujące kolcami. 

 

 

 

• Postaw na piedestale naczynie i licząc od lewej, ustawiaj strzałkę na kresce 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 

https://www.dropbox.com/s/m7ira2813ruyrtf/004.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/m7ira2813ruyrtf/004.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_1.rar
https://www.dropbox.com/s/egot7tm381fyz16/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/egot7tm381fyz16/003.jpg?raw=1
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13, za każdym razem, po ustawieniu strzałki na kresce zatwierdź to klikając na przycisk. Kolce w oddali 

się zaiskrzą, jakby były pod prądem. 

• Przejdź po kolcach na drugą stronę. 

• Kliknij na przyczepione do macki krzesełko i ruszaj w drogę. 

 

Save_2 

 

• Idź schodami na dół. 

• Podejdź do windy i jedź do góry. 

• Znalazłeś się w głównej sterowni. 

• Podejdź do widocznych w oddali dwóch okrągłych urządzeń. 

• Musisz ustawić koordynaty z tabliczki, aby wyruszyć w drogę. 

 

 

 

• Na lewym zegarze: 

 1. Zewnętrzny okręg ustaw na godzinie – 7 

2. Środkowy na godzinie – 8 

3. Wewnętrzny na godzinie - 10 

 

• Zegar po prawej: 

 1. Zewnętrzny okręg na godzinie - 9 

2. Środkowy na godzinie – 2 

3. Wewnętrzny na godzinie - 9 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_2.rar
https://www.dropbox.com/s/4gew5ms9ookpubk/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4gew5ms9ookpubk/005.jpg?raw=1
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• Po ustawieniu kliknij na dłoń po środku i ruszaj w drogę. 

• Wyjdź ze sterowni i zjedź windą do kolejnego miejsca. 

• Schodami idź na górę. 

• Uruchom krzesełko i przedostań się na drugą stronę. 

• W oddali wejściem wejdź do Tuneli Bosha, usytuowanych pod starą świątynią. 

• Hannah tutaj ugrzęzła, nie może wrócić na statek, ani nic zrobić w tunelach. Przełącz się na Sama. 

 

Save_3 

 

 

Sam – Stacja Podniebna 
 

 

• Podejdź do urządzenia po prawej. 

• W zbliżeniu wciśnij przycisk, a wielka tuba wyda dźwięk. 

• Podejdź do krawędzi i odszukaj pięć tarcz zegarowych, na których strzałka wskazuje symbol. 

• Przerysuj dokładnie symbole, bo jest to zagadka losowa i musisz je potem wcisnąć na urządzeniu, 

które przed chwilą widziałeś. 

• Idąc brzegiem znajdziesz zegary, fotelik z którego na razie nie korzystaj oraz dwie tabliczki z 

przekazami. 

• Wróć do urządzenia i wciśnij te przyciski, które przerysowałeś z zegarów. 

 

 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_3.rar
https://www.dropbox.com/s/a9mc8xq810e048p/006.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/a9mc8xq810e048p/006.jpg?raw=1
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• Zabierz fioletowe kulki. 

• Idź do wagonika i jazda na kolejną wyspę/balon. 

• Trafisz do kolektora gazu. 

 

Save_4 

 

• Podejdź do okrągłej tarczy – na razie nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. 

• Wejdź do pomieszczenia, masz spotkanie z duchem naukowca. 

• Znajdujesz się w kolektorze gazu. 

• Musisz napełnić gazem latający statek, aby się dostać do Tuneli Boscha. 

• Przejdź na drugą stronę i ponownie posłuchaj ducha kobiety. 

• Gdy skierujesz się w lewo, duch kobiety naukowca, podpowie ci jak masz to zrobić. 

• Musisz dokładnie obliczyć, którą rurą płynie gaz lżejszy od wszystkich. 

• Po obu stronach, masz takie same urządzenie. Jedne spowoduje, że statek wzniesie się do góry, lądując 

koło naszego podestu, drugie napełni go gazem. 

• Zasada działania jest taka sama na obu panelach. 

• Gdyby wszystkie gazy miały jednakowy ciężar, wtedy klikając na poszczególne rury licząc od 1 do 10 i 

napełniając je zgodnie z ich numerem mielibyśmy wynik 55. Czyli: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 

. Jednak z jakieś rury wypływa gaz dwukrotnie lżejszy, ten który jest potrzebny. 

 

 

 

• Zrób tak ponumeruj rury od 1 do 10 i w każdą, kliknij tyle razy, jaki nadałeś jej numer. 

• Następnie kliknij na strzałkę po środku. 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_4.rar
https://www.dropbox.com/s/xpye4q4if85lqvi/007.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/xpye4q4if85lqvi/007.jpg?raw=1
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• Obróć się w prawo i odczytaj dane. 

• Wskaźniki nam się przesuną, koło zewnętrzne wskazuje liczby dziesiętne, natomiast koło 

wewnętrzne, jednostki. 

• Na kołach masz 12 otworów/kropek. 

• Wskaźnik jaki masz na zewnętrznym kole, pomnóż przez 12 i dodaj jednostki z koła wewnętrznego. 

• Od uzyskanej liczby odejmij liczbę 55, a następnie od uzyskanego wyniku liczbę 12. 

• Czyli: (12x5) + 2= 62; 62- 55= 7 12 - 7 = 5 

 

 

 

• Uzyskany wynik wskazuje, z której rury wypłynął dwukrotnie lżejszy gaz. 

• Podejdź do urządzenia i kliknij w rurę oznaczoną przez ciebie, jako 5, statek powietrzny powinien 

dolecieć do twojej stacji 

• Przejdź do takiego samego urządzenia po drugiej stronie i powtórz czynność. 

• Statek wypełni się gazem i będzie można do niego wsiąść. 

• Zagadka jest losowa. 

 

Save_5 

 

• Wejdź do statku powietrznego i idź do kabiny. 

• Zabierz z fotela płytę c d, na której są nagrane koordynaty. 

• Zabierz koordynaty i podejdź do urządzenia po drugiej stronie kolektora. 

• Włóż płytę do środka i zapisz sobie nowe koordynaty, klikając na każdy symbol (w tym 

zaznaczonym pasku) oraz te, które się podświetlą. 

 

https://www.dropbox.com/s/wjzv7bd2fwkxutp/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/wjzv7bd2fwkxutp/008.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_5.rar
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• Wróć na statek i usiądź na miejscu pilota. 

• Ustaw koordynaty: lewą rączką wybierasz symbol (ze środka), prawą wybierasz dolny 

koordynat, kwadracikiem u góry - górny koordynat. 

• Po ustawianiu wszystkich trzech koordynatów (musisz ustawić wszystkie trzy koordynaty od razu), 

kliknij na środek i w drogę. 

 

 

 

• Zejdź na dół, wsiądź do windy i pociągnij za dźwignię. 

• Przejdź do przodu i naciśnij na guzik w ścianie koło dziwnych drzwi. 

• Przejdź przejściem, a trafisz przed starą świątynię. 

 

https://www.dropbox.com/s/af10ikcwizj25ur/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/af10ikcwizj25ur/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/v94ehgyloynekto/010.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/v94ehgyloynekto/010.jpg?raw=1
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Save_6 

 

 

Sam – Świątynia 
 

 

• Kieruj się cały czas prosto do świątyni. 

• Po drodze będziesz mieć spotkanie z duchem tubylca. 

• Jesteś na dziedzińcu przed świątynią. 

• Podejdź do kolumny, na jej tylnej ścianie znajdziesz przycisk, użyj go. 

• Wsiądź do pojazdu, który przywołałeś. 

• Pociągnij za gałkę i jazda do kolejnego pomieszczenia. 

• Podejdź do wielkich młynków z tubami. 

• Masz za zadanie, zapisać sobie kolory oraz dźwięki im odpowiadające, jakie wydobywają się z 

młynków. 

 

 

Zielony- tuna 

Biały – helma 

Granatowy- lima 

Pomarańczowy – essadi 

Purpurowy - solum 

Czerwony- sarm 

Czarny- tandu 

Żółty- nagri 

 

• Wróć wagonikiem na dziedziniec świątyni. 

• Ciemnym tunelem przejdź do środka. 

• Kieruj się w lewo. Idź do przodu aż do rozwidlenia, następnie schodami po prawej, do góry. 

• Wejdź do komnaty z wielkim Buddą. 

• Spójrz na pszczołę wyrytą w kamieniu oraz na kamienną tablicę. 

• Wyjdź z komnaty i dalej idź w lewo. 

• Trafisz na schody, którymi zejdź niżej. 

• Skręć w prawo i idź, aż do kolejnego rozwidlenia. 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_6.rar
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• Po kręconych schodach wejdź wyżej. 

• W połowie schodów obróć się na prawo, wejdź na kolejny poziom, a potem znów prawo. 

• Popatrz na obraz wiszący na ścianie i zapamiętaj go. 

• Wejdź do pokoju i zobacz wzór na mierzenie słupów. 

• Spójrz na urządzenie i wyrysowany nad nim znak i opuść to pomieszczenie. 

• Kierując się dalej w prawo trafisz we wnęce na tabliczkę z przekazem, uruchom ją. 

• Wyjdź na dziedziniec pomierzyć słupy. 

• Przejdź koło schodów na metalowy mostek prowadzący do urządzenia. 

• Kliknij na gałkę, aby otworzyć miernik. 

• Najpierw, ustaw miernik, na wymalowanym znaku na ścianie świątyni. Jest on taki sam jak w pokoju z 

urządzeniem. 

• Pociągnij za kapturek i zanotuj jego wielkość, czyli 10 oraz wyzeruj na nim licznik (na dole). 

• Urządzenie jest przygotowane do mierzenia. 

• Obróć się w lewo wyzeruj licznik, następnie pociągnij za miernik (koniec słupa ma być równo 

czerwoną linią) zanotuj, na jakiej wysokości jest miernik. 

• Następnie spójrz na dół i kliknij na plus, zanotuj wartość. 

• Na górnym pasku, masz jednostki, a na dole dziesiątki. 

• Zmierz wszystkie słupy w ten sam sposób i zanotuj ich wartości. 

 

Słup pierwszy: na podziałce masz cztery, na skali 45 - wartość wyliczona 22 

 

 

 

Słup drugi: na podziałce 5, na skali 16 - wartość wyliczona 13 

 

https://www.dropbox.com/s/lmzzot4gkyzx8pn/011.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/lmzzot4gkyzx8pn/011.jpg?raw=1
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Słup trzeci: na podziałce 7, na skali 20 - wartość wyliczona 21 

 

 

 

Słup czwarty: na podziałce 4, na skali 25 - wartość wyliczona 14 

 

https://www.dropbox.com/s/4g4n10mqedax1rd/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4g4n10mqedax1rd/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/h6gg4r2503ro6wp/013.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/h6gg4r2503ro6wp/013.jpg?raw=1
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Słup piąty: na podziałce 6 na skali 35 - wartość wyliczona 27 

 

 

 

• Po zmierzeniu słupów musisz według wzoru ze ściany obliczyć wartość poszczególnych słupów. 

• Czyli: wysokość słupa, pomóż przez odległość, po uprzednim dodaniu do odległości liczby 10, a 

następnie całość podziel przez dziesięć. 

• Wróć do świątyni i wyliczone wartości ustaw na urządzeniu w komnacie. 

 

https://www.dropbox.com/s/vbnhv4p4qmm5dte/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/vbnhv4p4qmm5dte/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/wl01m9ed2fs5du1/015.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/wl01m9ed2fs5du1/015.jpg?raw=1
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• Numerując je od lewej w dolnym rzędzie 1,3,5 a w górnym 2, 4. . 

• Po prawidłowym ustawieniu, liczniki się wyzerują, otworzy się na dole szuflada, z której zabierz 

soczewkę. 

 

 

 

Save_7 

 

• Zejdź po spiralnych schodach i skieruj się na lewo. 

• Idź do wielkiej figury na końcu basenu. 

• Wejdź na kładkę, prowadzącą na drugi brzeg. 

• W połowie kładki spotkasz ducha kapłana, który powie trzy wyrazy oznaczające kolory, jakie 

https://www.dropbox.com/s/gox2gt79pldj7tj/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/gox2gt79pldj7tj/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6iy2zz3km79itpa/017.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6iy2zz3km79itpa/017.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_7.rar
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widziałeś i słyszałeś klikając na młynki. 

• Przejdź kładką do końca, skręć w prawo i podejdź do młynków. 

• Musisz ustalić, które młynki wydają takie dźwięki, jakie powiedział kapłan. 

• Następnie ustawić kolory, wymienione przez mnicha, pod odpowiednimi młynkami, ale tak, aby były 

wszystkie widoczne. 

• Na szóstym młynku ustaw czarny, na trzecim biały a na 8 zielony. 

• Kliknij na młynki w kolejności: czarny, biały zielony – otworzy się przejście pod figurą przy basenie. 

 

 

 

• Idź do przejścia, a trafisz do Tuneli Bosha. 

 

 

Sam – Tunele Bosha 
 

 

Save_8 

 

• Po rozmowie przejdź do końca w lewo. 

• Po drodze spotkasz osobę, która do ci tabliczkę w nowymi koordynatami. 

• Podejdź do pomnika na końcu tunelu. 

• Spójrz na tablicę, nie wszystko jest widoczne. 

• Wespnij się na pomnik i załóż soczewkę. 

• Zejdź na dół i jeszcze raz spójrz na tablicę, zapisz nowe koordynaty dla pływającej wyspy. 

https://www.dropbox.com/s/h2dlz1ukmit4np5/018.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/h2dlz1ukmit4np5/018.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_8.rar
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• Obróć się i tunelem na wprost przejdź do krzesełka, którym dostała się do tuneli Hannah. 

• Przedostań się na pływającą wyspę. 

• Przełącz się na Hannah i powtórz czynność. 

• Wjedź windą do sterowni. 

• Kliknij na pierwszy zielony guzik na panelu z ręką, a potem na rękę i jazda do pierwszej lokacji, gdzie 

była Hannah. 

 

Sam i Hannah – Pływające wyspy 
 

Save_9 

 

Sterujesz Samem 

• Przedostań się na drugą stronę przy pomocy krzesełka. 

• Po kolcach przejdź niżej. 

• Przywołaj gondole i przedostań się na kolejną wyspę. 

• Jesteś koło windy za ażurową ścianą. 

• Omiń windę i idź do góry tam, gdzie było naczynie w kształcie gruszki. 

• Po rozmowie z tubylcem, podejdź do naczynia i kliknij na niego. 

• Za naczyniem z tyłu napełni się butelka – zabierz ją. 

• Wróć na pływającą wyspę gdzie jest główna sterownia. 

• Przełącz sią na Hannah. 

https://www.dropbox.com/s/jdtucgb681mem07/019.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/jdtucgb681mem07/019.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_9.rar
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Sterujesz Hannah 

• Wciśnij drugi zielony guzik na panelu z ręką i samą rękę. 

• Wracasz do Tuneli Bosha. 

• Przełącz się na Sama. 

 

Sterujesz Samem 

• Przy pomocy krzesełka przedostań się do Tuneli Boscha. 

• Idź do świątyni i komnaty z Buddą i pszczołą. 

• Wejdź do komnaty – zobaczysz mnicha. 

• Musisz wrócić na pływające wyspy i poszukać jeszcze jednej perły. 

• Idź obiema postaciami do windy z ażurową ścianą. 

• Samem idź do tubylca podpowie ci gdzie jest brakująca perła. 

• Hannah wsiada do windy, a Samem spójrz na szyb i zabierz jeszcze jedną perłę. 

• Wróć do pojemnika w kształcie gruszki. 

• Buteleczkę z olejem postaw na swoim miejscu, a potem kliknij z przodu na baniak. 

• Zabierz prawidłowo wypełnioną butelkę i jeszcze raz wróć do mnicha w świątyni. 

• W zamian za olej otrzymasz nową płytę z koordynatami. 

 

Sterujesz Hannah 

• Przełącz się na Hannah i w sterowni wprowadź koordynaty z Tuneli Bosha. 

• Czyli dla lewego panelu 10, 12, 2 , a dla prawego panelu 3,2,2. Dlaczego tak? 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/5y7pymi0yq3alhm/020.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5y7pymi0yq3alhm/020.jpg?raw=1
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• Według tego, co widać, powinny być ustawienia nieco inne, to znaczy na lewym panelu powinna być 

liczba 10, 1, 9, a na prawym 3, 12, 10. Musisz, więc to obliczyć tak jak przy wcześniejszych 

koordynatach. 

 

Koordynaty do Matii - panel lewy 

stare 10 1+1=29 

zmiana 0 -25 

nowe 10 0 (12)14-12=2 

 

Panel prawy 

stare 3 12+1=1310 

zmiana 0 14 

nowe 3 14-12=214-12=2 

 

• Po wprowadzeniu koordynatów kliknij na rączkę popłyniesz do Matii. 

 

Sterujesz Samem 

• Opuść świątynię i zamknij koniecznie za sobą drzwi, bo nie odlecisz. 

• Wróć do statku powietrznego. 

• Wciśnij guziczek po lewej pierwszy i leć do kolektora gazu. 

• Przejdź do tablicy, na której wcześniej sprawdzałeś koordynaty. 

• Zamontuj płytę od mnicha i sprawdź na znanym urządzeniu nowe koordynaty. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ea5tv4tb18xjmv4/021.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ea5tv4tb18xjmv4/021.jpg?raw=1
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• Wróć na statek wprowadź nowe koordynaty i leć do Matii. 

 

 

Sam – Matiia 
 

 

Save_10 

 

• Obróć się w prawo i spójrz na zamknięty panel. 

• Po lewej stronie na siatce jest klucz, przekręć go. 

• Skopiuj znaki z panelu. 

 

 

 

• Jeszcze raz kliknij na kluczyk, trafi do twojego ekwipunku. 

• Obróć się i kliknij na siatkę, otworzysz wejście do windy. 

• Jednym krótkim pociągnięciem zjedź jedno piętro niżej. 

• Podejdź do zamkniętych drzwi i spójrz na zamek. Nad drzwiami masz znak taki sam jak na tabliczce w 

ekwipunku. 

• Przejdź dalej kolejne drzwi można otworzyć, a w środku dojdziesz do urządzenia podnoszącego mosty. 

• Wróć i jeszcze raz spójrz na drzwi, zapamiętaj znaki na drzwiach. 

 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_10.rar
https://www.dropbox.com/s/x905htve6nm4vbg/023.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/x905htve6nm4vbg/023.jpg?raw=1
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• Zostaw to na razie i wyjdź z tej lokacji. 

• Przejdź wyżej i spójrz na wagonik i jego symbol – zapamiętaj go. 

 

 

 

• Na razie go nie uruchomisz, póki Hannah nie zeszła ze swojej pływającej maszyny. 

• Wróć do windy i znów zjedź piętro niżej. 

• Po prawej stronie na końcu pomostu zamknięte drzwi. 

• Kolejny raz wróć do windy i zjedź na sam dół. 

• Wejdź w ciemny tunel. 

• Tunel jest zalany wodą, a na końcu za kratami jakiś człowiek. 

• Po lewej urządzenie, zostaw je na razie i wróć do zaworów za skałą po lewej stronie windy. 

https://www.dropbox.com/s/x4vc5s1s14o0gdm/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/x4vc5s1s14o0gdm/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/cao5cie00463337/026.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/cao5cie00463337/026.jpg?raw=1
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• Użyj zaworu po lewej stronie, słychać jak przestaje lecieć woda, ale gdy tylko go puścisz woda znów 

leci. 

• Idź kładką do zwodzonego mostu, użycie guzika nie pomaga w jego otwarciu. 

• Potrzebna jest Hannah, przełącz się więc na nią. 

 

 

Hannah – Matiia 
 

 

• Przy pomocy windy opuść sterownie i przejdź na tył windy. 

• Podejdź do lunety. 

• Twoim zadaniem jest przy pomocy soczewek, ustawić ostrość. 

• Zagadka jest losowa więc nie podam gotowego rozwiązania. 

• Podpowiem, że gdy świeci się dolna strzałka, użyłeś za mało soczewek, gdy świeci się górna strzałka 

użyłeś ich za dużo. 

 

 

 

• Prawidłowa ostrość będzie wtedy, gdy będzie się podświetlać kropka po środku między strzałkami. 

• Po ustawianiu ostrości, musisz jeszcze zapamiętać całą sekwencję błysków długich i krótkich. 

• Potem w sterowni musisz to ustawić na panelu, (tego z prawej tuż przy windzie) wpierw ilość 

sygnałów na tarczy zegarowej - w moim przypadku było to 11 sygnałów. 

• Oraz ustawić pod tarczą sekwencję błysków zamieniając długie na krótkie i jeszcze w odwrotnej 

kolejności, czyli: jeżeli odebrałeś taki kod - d; d; d; d; k; d; d; k; d; k; d;. To musisz ustawić na tarczy 

https://www.dropbox.com/s/83j74f7d02j3g9h/024.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/83j74f7d02j3g9h/024.jpg?raw=1


 

24 

gałkę w pozycji na godzenie 11, a przełączniki na dole ustawić w sekwencji - k; d; k; d; k; k; d; k; 

k; k; k; (licząc od lewej). 

 

 

 

• Po prawidłowym ustawieniu, pływająca wyspa Hannah połączy się z lądem. 

 

Save_11 

 

• Idź do góry i przy pomocy krzesełka przedostań się na wyspę. 

• Podejdź do wagonika i wejdź do środka. 

• Ustaw w wagoniku znak, jaki widziałeś, gdy podchodziłeś do panelu Samem. 

• Przejdź do windy i zjedź na sam dół. 

• Wyjdź z windy na prawo i podejdź do zaworu. 

• Użyj zaworu i przełącz się na Sama. 

 

Sterujesz Samem 

• Wejdź do tunelu, teraz już bez wody. 

• Podejdź do krat i porozmawiaj z naukowcem. 

• Musisz się dostać do domków przez zwodzony most. 

• Podejdź do mostu i wciśnij guzik. 

• Jako Hannah podejdź do zaworów i kręć nimi, a Samem sprawdzaj wciskając guzik czy w końcu most 

zostanie ustawiony. 

• Gdy uporasz się z tym zadaniem czas na kolejne. 

 

https://www.dropbox.com/s/1dwbn217swillml/025.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/1dwbn217swillml/025.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_11.rar
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Save_12 

• Musisz do każdego domku wejść dwa razy, a wyjść tylko raz. 

 

 

 

• Ponumeruj domki od lewej do prawej, 1,2,3,4 oraz ten po środku, jako 5, który nie jest brany pod 

uwagę w tej zabawie. 

• Wejdź do domków w takiej kolejności: 2, 4, 1, 1, 3, 3, 4, 2. 

• Przy chodzeniu z domku do domku, natkniesz się na mężczyznę, który wręczy ci kolejną płytkę 

potrzebną do otwarcia drzwi u góry. 

• Po przejściu przez domki zrobi się ciemno, przejdź do mostu. 

• Wysłuchaj kobiety, która się pojawi, a potem zapisz sobie wzór świecących się pałeczk u góry. 

 

• Wejdź do środkowego domku, by wrócić do normalnego wymiaru. 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_12.rar
https://www.dropbox.com/s/v34d3763jk3j9ac/028.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/v34d3763jk3j9ac/028.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/umg24kh7kla2rze/029.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/umg24kh7kla2rze/029.jpg?raw=1
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• Wejdź do zalanego tunelu. 

• Zdobytą tabliczkę umieść na maszynie po lewej. 

• Ustaw teraz te same znaki, jakie widziałeś u góry na drzwiach, a następnie zapamiętaj położenie 

suwaków. 

• Teraz podmień tabliczkę i ustaw suwaki w tym samym położeniu, a potem przerysuj symbole na 

suwakach. 

• Pojedź do drzwi, ustaw widziane symbole od lewej do prawej i wejdź do środka. 

 

Save_13 

• Masz tutaj drugi panel do podniesienia mostu. 

• Musisz na obu panelach wygrać z komputerem, dwa razy pod rząd, aby podnieść most widoczny w 

oddali. W pierwszym pomieszczeniu, ty zaczynasz grę w drugim zaczyna komputer. W obu przypadkach 

musisz wygrać 2x. 

 

https://www.dropbox.com/s/qgf5v6ume926pcd/030.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/qgf5v6ume926pcd/030.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_13.rar
https://www.dropbox.com/s/54elutyw849nqmw/031.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/54elutyw849nqmw/031.jpg?raw=1
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Save_14 

 

• Po wykonaniu zadania idź do wagonika. 

• Pojedź do widocznego za mostem urządzenia. 

• Spójrz na rurki koło domku po lewej i prawej stronie. 

• Przejdź do przodu na platformę. 

• Użyj kluczyka na znanym już panelu. 

• Przepisz nowe koordynaty dla statku powietrznego. 

 

 

 

• Obróć się i przyciśnij guzik. 

• Za plecami wielki kwiat, spróbuje się otworzyć. 

 

Save_15 

 

• Idź do naukowca w tunelu. (Hannah znów musi zakręcić wodę). 

• Dowiesz się o odegraniu dwóch dźwięków ossa i dissa, symbole tych dźwięków widziałeś w 

pierwszej lokacji z balonami. 

• Idź do pływającej wyspy i wróć do Tuneli Bosha. 

• Przejdź do urządzenia stojącego na wprost wejścia do świątyni. 

• U góry ustaw przyciski, tak samo jak widziałeś nad domkami. 

 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_14.rar
https://www.dropbox.com/s/zc88t1i3uhhmpnm/032.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/zc88t1i3uhhmpnm/032.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_15.rar
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• Poniżej wciśnij symbole dźwięków: ossa i dissa. 

• Zobacz na ułożenie się guziczków poniżej po stronie prawej i lewej – zapisz to sobie (zagadka 

losowa). 

• Wróć do Matii. 

• Pojedź do domków koło wielkiego kwiatu, i ustaw rurki po lewej (1, 5, 8) i prawej (3, 5, 7, 8,) tak 

samo jak widziałeś na maszynie w Tunelu Bosha. 

• Wróć na platformę i wciśnij guzik, kwiat się otworzy. 

• Przełącz się na Hannah. 

 

Sterujesz Hannah 

• Wjedź windą na samą górę. 

• Wejdź do statku powietrznego i ustaw nowe koordynaty – te, co widział Sam na panelu. 

• Hannah podleci nad kwiat, coś zabierze i wrzuci to do pływającej wyspy. 

 

Sterujesz Hannah i Sam 

• Idź do naukowca. 

 

Save_16 

• Idź do pływającej wyspy i przejdź do sterowni. 

• Przyciśnij złoty kwiat koło fotela. 

• Pływająca wyspa zamienia się w statek kosmiczny, a ty wracasz do domu. 

 

 

Koniec 

https://www.dropbox.com/s/nevalbb434o4qwi/033.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/nevalbb434o4qwi/033.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/schizm/save_16.rar
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