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Wstęp 
 

 

Gra logiczno-przygodowa z dużą liczbą wymagających zagadek. Trzeba się zaopatrzyć w 
zeszyt i wyostrzyć słuch i wzrok, by pokonać tę grę, ale zapewniam, że warto. W solucji 
wstawione są zapisy po rozwiązaniu każdej z zagadek. Pod klawiszem F1 ukryte są 
wszystkie rozmowy z Tamarą. Grę spróbujcie rozwiązać sami, w razie kłopotów mam 
nadzieję, że solucja troszkę pomoże w ich pokonaniu. Powodzenia !!! 

 

 

Grobowiec 35 - Jak aktywować teleporty? 
 
• Po animacji i zjechaniu na dół - idź do przodu. 
• Porozmawiaj z Tamarą – strażnikiem grobowca. 
• Przejdź do przodu i zapamiętaj symbol nad przejściem. 
• Zrób w tył zwrot, i pod przejściem po prawej idź do góry. 
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• Trafisz na kolejne schody, które doprowadzą do następnego przejścia z symbolem – 
zapamiętaj go. 
• Kieruj się nadal do góry, a potem na końcu drogi na prawo. 
• Dojdziesz do ostatniego przejścia z symbolem – zapamiętaj go. 
• Za plecami na końcu drogi jest urządzenie, podejdź do niego. 
 

 
 
• Ustaw na nim symbole w kolejności, w jakiej je widziałeś, od prawej do lewej. 
• Idź do przodu, porozmawiaj ze strażniczką. 
• Stań na teleporcie na wprost urządzenia, które ustawiałeś. 
• Zostaniesz przeniesiony do Tregget. 
 

Tregget - Jak włączyć zasilanie wieży? 
 
• Idź prosto przed siebie i zobacz, że przyciski przy poręczach wieży nie działają. 
• Wróć i skieruj się w prawo. 
• Po kolejnym spotkaniu z Tamarą wejdź do drugiej windy – dojedziesz do panelu 
uruchamiającego wieżę na wprost. 
• Musisz spowodować, aby prąd przepływał przez wszystkie kwiaty, światło, jakie pada z 
wieży powoduje naładowanie się kwiatów. 
• Licząc od lewej do prawej, musisz zapalić kwiaty w kolejności: 2, 1, 3, 5, 4. 
 

https://www.dropbox.com/s/6sl3wddrp1vkl6s/001.jpg?raw=1
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• Panel 
1. Pionowy suwak podnosi i obniża wieżę (białe pola na panelu). 
2. Poziomy suwak obraca wieżę (białe pola na panelu). 
3. Diody świecące na biało informują o liczbie możliwych kombinacji. 
a. Pionowy suwak 1x ↑, poziomy suwak 1x → 
b. Pionowy suwak 1x ↓, poziomy suwak 1x → 
c. Pionowy suwak 1x ↓, poziomy suwak 1x ← 
d. Pionowy suwak 2x ↑, poziomy suwak 2x ← 
e. Pionowy suwak 1x ↓, poziomy suwak 1x → 
 
Save_1 
 
 

Tregget – Jak ustawić most? 
 
• Zjedź na dół i podejdź do przycisku znajdującego się na barierce (migoce czerwona lampka). 
• Kliknij na przycisk, pojedziesz do góry. 
• Przejdź w prawo do czterech paneli. 
• Dwa po lewej odpowiedzialne są za kolory lampek, dwa po prawej odpowiedzialne są za 
uruchomienie laserów. 
• W zależności, których przycisków użyjesz na panelu, zapalisz albo czerwoną, albo żółtą 
lampkę. 
• Laser, który połączy lampkę czerwoną z żółtą da kolor niebieski. 
• Musisz zbudować most z laserów tak, aby wszystkie lampki świeciły się na niebiesko. 
• Każdy z paneli ma osiem przełączników (włączyć można tylko jeden) i każdy z nich w innej 
kombinacji zapala lampki przy moście na czerwono. Jeśli te same lampki zostaną zasilone przez 
kolejny panel po raz drugi, wtedy ich kolor zmienia się na żółty, jeśli zaś zostaną przez kolejny 
panel zasilone po raz trzeci, zmienią się na kolor niebieski. Trzeba więc wyszukać takie 
połączenie, aby wciskając na panelach przełączniki spowodować, by każda lampka była 
zasilana tylko i aż trzy razy. 

https://www.dropbox.com/s/gckv1oly73c3cru/002.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/004.rar
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1. Panel pierwszy od lewej, przycisk 8 licząc od lewej. 
2. Panel drugi od lewej, przycisk 3 licząc od lewej. 
3. Panel trzeci od lewej, przycisk 6 od lewej. 
4. Panel czwarty od lewej, przycisk 4 od lewej. 
 
Save_2 
 
• Most z laserów został utworzony, idź nim do góry. 
• Przejdź przez tunel do kolejnego miejsca. 
• W oddali widzisz duże obracające się kwiaty, idź tam. 
 
 

Tregget – Jak przywołać windę? 
• Na poręczy szybu windy widać koła z wzorami. 
• Na wprost kół obracające się kwiaty. 
• Musisz je zatrzymać tak, aby wzór w ich środku zgadzał się ze wzorem na kołach przy 
windzie, a potem jeszcze odpowiednio ustawić długość patyczków zgodnie z długością 
liści na kwiatach. 
 

https://www.dropbox.com/s/rx0gpdq04csmpns/003.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/007.rar
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https://www.dropbox.com/s/m80i06j2kykql7t/004.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/vg9jwt86i4mfjrp/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/aw8zntkojpsjfbo/006.jpg?raw=1
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• Po prawidłowym ułożeniu przyjedzie do ciebie winda. 
• Wsiądź do niej i zjedź na dół. 
 
Save_3 
 
• W oddali widać kryształ, idź po niego i go zabierz. 
• Przejdź do teleportu i wróć do grobowca. 
• Podejdź do urządzenia i włóż do niego kryształ. 
• Na ścianie grobowca pojawi się symbol. 
• Idź do teleportu usytuowanego w drugim przejściu (drugi symbol nad przejściem). 
• Dostaniesz się do Maru. 
 
 

Maru – Jak dostać się do środka labiryntu? 
• Podejdź do pomarańczowego przycisku, musisz obracać ścianą labiryntu, aby otwierać 
kolejne przejścia, aż dojdziesz do środka. 
• Labirynt: 
a. Kliknij na pomarańczowy przycisk 5x - otworzysz wejście do labiryntu, idź w lewo do 
kolejnego 
pomarańczowego przycisku. 
b. Kliknij na pomarańczowy przycisk 1x, idź do przodu. 
c. Kliknij na pomarańczowy przycisk 3x, idź w prawo, w dół, w lewo. 
d. Kliknij na pomarańczowy przycisk 2x, idź w prawo. 
e. Kliknij na pomarańczowy przycisk 5x, wejdź na środek platformy, pojedziesz do góry. 
f. Nad głową masz kryształ, musisz go zdobyć. 
 
Save_4 
 
 

https://www.dropbox.com/s/cgaf288ftafos22/007.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/012.rar
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/016.rar
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Maru – Jak obniżyć kryształ? 
 
 
• Podejdź do widocznego z oddali teleskopu (nie ma znaczenia, do którego pierwszego). 
• Przyjrzyj się i zapamiętaj, jakie sygnały świetlne wysyła każda z czterech oddalonych 
stacji. 
 
a. Zielony, żółty, biały, fioletowy (kształt talerza). 
b. Fioletowy, niebieski, zielony, biały (kształt balona). 
c. Żółty, czerwony, fioletowy, zielony (kształt dziwny). 
d. Żółty, niebieski, zielony, czerwony (koloru brązowo-żółtego). 
 
• Nad każdym teleskopem (na górnej platformie) stoi wielka tuba, która wysyła dźwięki. 
• Wysokość dźwięku przypisana jest odpowiedniemu kolorowi. 
• Musisz odszukać wszystkie sześć kolorowych sygnalizatorów, aby sprawdzić, jaki 
wydaje dźwięk. 
 

 
 
• Zielony sygnalizator jest zaraz obok platformy, którą przyjechałeś. 
• Idź do windy, zjedź na poziom drugi - tutaj znajdziesz sygnalizator niebieski. 
• Wróć do windy i zjedź na poziom pierwszy. 
• Na wewnętrznej kładce znajdziesz sygnalizator fioletowy, przez windę przejdź na kładkę 
zewnętrzną i posłuchaj sygnalizatora żółtego. 
• Idąc zewnętrzną kładką, dojdziesz do windy, ale zewnętrznej (pod niebieskim 
sygnalizatorem), wciśnij przycisk numer I, a zjedziesz do sygnalizatora białego i czerwonego. 
• Wróć na główną platformę, a potem windą na górę. 
• Ustal teraz, który przycisk na tubie wydaje taki sam dźwięk jak sygnalizatory, przypisując w 
ten sposób kolory każdemu z przycisków. 
 

https://www.dropbox.com/s/yeucvz3yk7ezsvo/013.JPG?raw=1
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• Tuba, licząc od góry, ma następujące kolory: 
1. Czerwony 
2. Zielony 
3. Niebieski 
4. Żółty 
5. Biały 
6. Filetowy 
• Trzeba teraz do każdej satelity wysłać cztery sygnały z tuby zgodnie z kolorami, jakie wysyła. 
 

 
 
• Satelita w kształcie talerza - kolejność przycisków na tubie, licząc od góry: 2, 4, 5, 6. 
 

https://www.dropbox.com/s/x1bw98152qeudu0/012.JPG?raw=1
https://www.dropbox.com/s/r7ccq79keb36c0k/008.JPG?raw=1
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• Satelita w kształcie balona - kolejność przycisków na tubie, licząc od góry: 6, 3, 2, 5 
 

 
 
• Satelita o dziwnym kształcie - kolejność przycisków na tubie, licząc od góry: 4, 1, 6, 2. 
 

https://www.dropbox.com/s/sexyjorrr4b6nwl/010.JPG?raw=1
https://www.dropbox.com/s/2blu8ht1trwcnpl/009.JPG?raw=1
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• Satelita o kolorze brązowo-żółtym - kolejność przycisków na tubie, licząc od góry: 4, 3, 2, 1. 
• Każde prawidłowe zagranie dźwięków na tubie spowoduje wysłanie sygnału przez satelitę i 
opuszczenie się kryształu. 
• Gdy opuścisz kryształ, zabierz go i zjedź na dół. 
• Wracaj do teleportu, kierując się: → (pierwszego guzika nie ruszaj) ← podejdź do 
drugiego guzika, naciśnij go 4 razy - idź: ←, →, ←, ← i prosto do wyjścia. 
• Stań na teleporcie i wracaj do grobowca. 
• Idź do znanego ci urządzenia włóż kolejny kryształ, a na ścianie grobowca pojawi się kolejny 
znak. 
 
Save_5 
 
• Przejdź do kolejnego teleportu, tego na samym dole, gdzie widziałeś pierwszy znak – trafisz do 
Eski. 
 
 

Eska – Jak ustawić mostek ze szkieletu? 
 

 

https://www.dropbox.com/s/8owfy4ga2bjha1s/011.JPG?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/018.rar
https://www.dropbox.com/s/s05u1mppj4f0orf/014.JPG?raw=1
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• Trafiłeś do pięknego miejsca. 
• Idź w prawo, prosto, przejdź przez budkę z muszlą, skręć w prawo, jak kładka prowadzi, a 
potem w lewo. 
• Na ścianie jest ogromna rura, jest ona odpowiedzialna za przepompowywanie wody, by 
ustawić most szkieletowy na końcu drogi. 
• Rysunki nad pokrętłami umieszczonymi na rurze informują, jak jest puszczana woda przez 
zawory. Nie ma znaczenia, jak będziesz kręcił, ważne by: 
 
1. Pierwszy od prawej: najcieńsza część ślimaka (w środku) ma się znajdować na 
godzinie 5. 
2. Zawór środkowy: najcieńsza część ślimaka ma się zatrzymać na godzinie 3. 
3. Zawór po lewej: najcieńsza część ślimaka ma się zatrzymać na godzinie 9. 
 

 
 
• Podejdź do dźwigni na końcu kładki i pociągnij za nią, most się ustawi i będziesz mógł po nim 
przejść. 
 
Save_6 
 
 

Eska – Jak podnieść kładki? 
 
• Po lewej stronie od teleportu jest skrzynka (obok opuszczonej kładki z trzema sznurkami). 
• Zapamiętaj, w jakiej kolejności (kolory) są sznurki. 
• Kolejne dwie skrzynki z pięcioma i czterema sznurkami mamy przy kładce po prawej stronie 
od teleportu, tutaj również zapamiętaj kolejność sznurków. 
• Skrzynka z trzema sznurkami, licząc od lewej, ma sznurki: czerwony, fioletowy i niebieski. 
• Kieruj się: prosto, w prawo, miń muszlę bez nacięcia na szpikulcu, w prawo, prosto aż do 
końca kładki, w lewo, znajdziesz się przy ścianie, gdzie wisi skrzynka z trzema światełkami i 
sznurkami. 

https://www.dropbox.com/s/zf2pox1yjczr7pe/015.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/021.rar
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• Klikając na pierwszy sznurek od lewej, ustaw kolor światła nad nim na czerwony (1x), 
klikając na drugi sznurek ustaw kolor fioletowy (3x), trzeci sznurek ma mieć kolor niebieski 
(1x). Zobacz, na którym nacięciu kończą się sznurki. 
• Wróć do skrzynki z trzema sznurkami i kliknij na pierwszy od lewej 1x, na drugi 3x, na 
trzeci 1x. Sznurki będą na tej samej wysokości, co w skrzynce z lampkami, a kładka się 
podniesie. 
 

 
 
• Idź do skrzynki z czterema sznurkami i zapisz ich kolory – licząc od lewej są następujące: 
żółty, czerwony, zielony i niebieski. 
• Skrzynka z czterema światełkami znajduje się w budce za mostem ze szkieletu. 
• Tak samo jak poprzednim razem ustaw odpowiednio kolory lampek, a potem zapamiętaj, na 
jakiej wysokości są sznurki. 
• Wróć do skrzynki z czterema sznurkami i kliknij na nie od lewej 2x, 3x, 0, 1x, podniesie się 
kładka. 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/v4yskm249snl6he/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/z1tovpflzja32co/017.jpg?raw=1
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• W trzeciej skrzynce sznurki, licząc od lewej, są w takich kolorach: niebieski, żółty, czerwony, 
zielony i fioletowy. 
• Do skrzynki ze światełkami idź przez dopiero co podniesioną kładkę, koło skrzynki drugiej: 
w prawo, w prawo, przy pierwszym domku kładką w górę, na lewo, znów na lewo. 
• Ustaw światełka tak jak poprzednio i zapamiętaj, na jakiej wysokości są sznurki. 
• Wracaj do skrzynki ze sznurkami i klikaj na nie od lewej: 6x, 4x, 6x, 5x, 3x. 

 
• Podniesie się ostatnia kładka pozwalająca przejść do innej części Eski. 
 
Save_7 
 
 

Eska – Jak uruchomić wiatrak nad wielką muszlą? 
• Musisz teraz uruchomić wiatrak nad wielką muszlą znajdującą się na środku wody. 
• Żeby tego dokonać, trzeba kliknąć na przycisk w muszli w kolejności od 0 do 5, gdzie zero 
oznacza brak nacięcia na szpikulcu sterczącym z muszli, a liczba 5 - pięć nacięć. 

 

https://www.dropbox.com/s/509nbymen88yabw/018.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/022.rar
https://www.dropbox.com/s/rbuwi4sy5r10g61/019.jpg?raw=1
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• Musisz więc odszukać sześć muszli ze szpikulcami i kliknąć na przycisk po środku. 
• Koło muszli numer pięć z wody wynurzy się kryształ, który zabierz i wróć do teleportu, i do 
grobowca. 
• Możesz kryształ zanieść do urządzenia na samej górze albo wejść do kolejnej krainy przez 
teleport tuż przy schodach. 
 
Save_8 
 
• Ja poszłam do krainy Sanselard. 
 
 

Sanselard – Jak ustawić symbole na wieżach? 
• Na ośmiu wyspach znajdują się 4 wieże, 8 wiatraków i 12 totemów. 
• Musisz do każdej wieży przypisać dwa młynki – w tym samym kierunku mają się obracać 
elementy wieży i młynków. 
• Wskazówka jest na środkowej wyspie (8). 
 

 
 
• Następnie każdemu wiatrakowi trzeba przypisać po dwa totemy zgodnie ze słyszanymi 
dźwiękami. 
• Ostanie zadanie - symbole z totemów ustawić przed wieżą zgodnie z przypisanymi młynkami. 
• Screen poniżej przedstawia wszystkie połączenia (Mam nadzieję, że niczego nie 
namieszałam). 
 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/023.rar
https://www.dropbox.com/s/ruqxnmp41wuyqdu/021.jpg?raw=1
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1. Wieża 1 – M5, M8 – T3, T4, T9, T12 
2. Wieża 2 – M3, M6 – T2, T6, T3, T4 
3. Wieża 3 – M2, M7 – T1, T7, T2, T6 
4. Wieża 4 – M1, M4 – T8, T5, T1, T7 
 
Save_9 
 
• Podejdź do wieży pierwszej i ustaw symbole zgodnie z totemami. 
• To samo wykonaj z kolejnymi trzema, za każdym prawidłowym ustawieniem przed tobą 
zjedzie winda. 
 

 
 
 

Sanselard – Jak zgrać wieże ze sobą? 

 

https://www.dropbox.com/s/3wyj6s0sxlatywa/020.JPG?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/011.rar
https://www.dropbox.com/s/e9oxhzbv2o67rzw/022.JPG?raw=1
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• Kolejne zadanie to zgrać sygnał z wieżą błyskającą światłami. Wszystkie mają zaświecić 
jednocześnie. 
• Wskocz do windy w wieży pierwszej, na górze podejdź do urządzenia. 
• Klikając po prawej stronie, opóźniamy wypuszczanie wiązki światła, a po lewej 
przyspieszamy. 
• W wieży drugiej ustaw synchronizację dwóch wiązek światła. 
• W wieży trzeciej ustaw synchronizację trzech wiązek światła. 
• W wieży czwartej ustaw synchronizację czterech wiązek światła. 
• Po prawidłowym ustawieniu na środkowej wyspie pokaże się winda. 
• Idź do windy i zjedź na dół. 
• Kieruj się w lewo do wielkiej muszli. 
 
Save_10 
 
 

Sanselard – Jak otworzyć wejście do kryształu? 
• Stań przed urządzeniem : 
1. Nie ruszaj dźwigni - jest na 1, po prawej zakręć kołem 4x. 
2. Przestaw dźwignię na 2, zakręć kołem 1x. 
3. Przestaw dźwignię na 3, zakręć kołem 5x. 
4. Przestaw dźwignię na 4, zakręć kołem 6x. 
5. Przestaw dźwignię na 5, zakręć kołem 5x. 
6. Przestaw dźwignię na 4, zakręć kołem 5x. 
7. Przestaw dźwignię na 3, zakręć kołem 4x. 
8. Przestaw dźwignię na 2, zakręć kołem 3x. 
9. Przestaw dźwignię na 1, zakręć kołem 1x. 
 
Save_11 
 
• Wejdź do środka i po rozmowie z Tamarą zabierz kryształ. 
• Wróć do teleportu i grobowca. 
• Możesz iść na górę i umieścić kryształy, a potem do kolejnego teleportu. 
• Tym razem idź do tego koło schodów, a dostaniesz się do krainy wulkanów i lawy - Corabanti. 
 
 

Corabanti – Jak wydobyć kryształ? 
 
• Musisz ustawić wszystkie kładki wokoło głównego budynku, aby dostać się do wiatraków, 
które po uruchomieniu otworzą drogę do kryształu. 
• Wejdź do budynku i zobacz w książce urządzenie a pod nim kolorowe kreski (ważna jest 
liczba kresek danego koloru). 
 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/015.rar
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/019.rar


 

19 

 
 
• Przy drzwiach jest winda, wciśnij czerwony guzik i pojedź do góry. 
• Staniesz przed piramidką odpowiedzialną za przestawianie kładek. 
• Piramidkę obracamy w kółko, używając rączki na dole. 
• Zjeżdżamy na dół i idziemy do kładek, tam gdzie jest teleport. 
• Po lewej jest luneta, przy jej pomocy możemy zobaczyć symbole kładek. 
• Spisz wszystkie symbole kładek, a potem u góry od razu będzie można ustawić, co jest mniej 
czasochłonne, albo będziesz chodził tam i z powrotem by sprawdzić kolejny symbol kładki, 
którą masz przestawić. 
• Stań na wprost piramidki, ale tak żeby przed sobą mieć ustawiane kładki, będzie widać, jak się 
przestawiają i ile razy trzeba je obrócić. 
 

 
 
• Po prawidłowym ustawieniu kładek podejdź do urządzenia na skale, które jest odpowiedzialne 
za przesuwanie się kolorów w wiatraku. 
• Gdy klikniesz na urządzenie, słup z kolorami obniży się lub podniesie. 
• Zgodnie z książką: 

https://www.dropbox.com/s/qo6mdpgliotuvef/023.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5vitlfdou9rzjzh/024.jpg?raw=1
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1. Na pierwszej pozycji od dołu powinien być kolor niebieski. 
2. Na drugiej fioletowy. 
3. Na trzeciej żółty. 
4. Na czwartej zielony. 
5. Na piątej czerwony. 
• Sprawdzamy, który kolor na tym słupie znajduje się na właściwej pozycji i ten kolor 
ustawiamy w okienku na samym dole. W tym przypadku zielony. 
• Przejdź do kładek, tych po prawej od teleportu i znów spisz symbole, a potem wróć do 
ustawiania na górze. 
 

 
 
• Po ustawieniu kładek idź do ustawiania kolorów, tutaj na prawidłowym miejscu zgodnie z 
dziennikiem jest kolor fioletowy. 
• Przejdź do kładek na prawo, czyli tych na wprost wulkanu. 
• Poprzez lunetę sprawdź i zapisz sobie wszystkie symbole kładek, a potem wróć do góry, by 
przestawić kładki. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/62z2xh2s344p5lb/025.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/e873bn7f3n0uktb/026.jpg?raw=1
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• Biegnij by ustawić kolor na słupie, tutaj prawidłowy jest kolor niebieski. 
• Przejdź do ostatniej kładki i powtórz czynność ze spisaniem symboli kładek, a potem ich 
ustawianiem. 
 

 
 
• Wróć by ustawić kolor na wieży, tym razem prawidłowy to żółty. 
• Po prawej widać jeszcze jedną wieżę. 
• Nie widać jednak symboli na kładkach. 
• Po lewej stronie od wiatraka, tam gdzie ustawiliśmy kolory, na skale jest luneta. 
• Możesz teraz przestawić kładki, aby się do niej dostać i zobaczyć symbole, lub przestawić 
kładki od razu tak by wejść na pierwszą kładkę, a potem sprawdzać, jakich kolejnych symboli 
trzeba użyć, by przestawić kładki. 
 

 
 
• Ostatni raz po ułożeniu kładek idź do wiatraka i ustaw kolor czerwony. 
• Animacja pokaże, jak otworzy się bramka blokująca dostęp do kryształu. 

https://www.dropbox.com/s/vwz4nyfjnfmnunx/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/rg2aqgc0px4l1ka/028.jpg?raw=1
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• Idź do budynku, zabierz kryształ i przez teleport wróć do grobowca. 
• Po włożeniu kryształu na swoje miejsce zejdź na sam dół, a potem w prawo wzdłuż torów, 
trafisz na kolejny teleport, który przeniesie cię na Goda. 
 
Save_12 
 
 

Goda – Jak otworzyć przejścia? 
 
• Idź przed siebie, aż dojdziesz do windy z wajchami w środku. 
• Pojedź na piąte piętro. 
• Wajchy przy windzie otwierają cztery przejścia. Trzeba otworzyć te właściwe by zejść piętro 
niżej i zobaczyć, które kolejne przejście należy otworzyć, by dostać się na niższe piętro, oraz 
które przejście otworzyć, by zejść jeszcze niżej. 
• Przejścia ustawione są na okręgu, ty schodzisz również po okręgu, winda zjeżdża spiralnie w 
przeciwnym kierunku naszego zejścia. Winda robi obrót o 45⁰ w przeciwnym kierunku do nas, 
my zaś schodzimy w dół po okręgu, robiąc zwrot o 90⁰. Można więc obliczyć, które przejście 
należy otworzyć, bez konieczności biegania w dół. 
 

 
 
• Winda na piętrze czwartym zatrzyma się na wprost bramki numer jeden, czyli otworzyć 
trzeba przejście to za plecami, czyli numer 3 oraz to po prawej, czyli numer 4. 
• Analogicznie robimy tak samo z kolejnymi piętrami. 
 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/010.rar
https://www.dropbox.com/s/6q9k7mt61pk8bg0/033.jpg?raw=1
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• Ponumeruj wajchy od 1 do 4, licząc od lewej - prawidłowa kombinacja wygląda tak: 
1. Piętro 5 – wajcha 2 
2. Piętro 4 – wajcha 3, 4 
3. Piętro 3 – wajcha 1, 4 
4. Piętro 2 – wajcha 1, 2 
5. Piętro 1 – wajcha 3. 
 
• Wjedź na piąte piętro, a potem zejdź na sam dół. 
 
Save_13 
 
 

Goda – Jak podnieść kładkę? 
 
 
• Idź wokoło, aż dojdziesz do kładki na wodzie. 
• Musisz podnieść poziom wody, by kładka się uniosła i pozwoliła przejść na drugą stronę. 
• Wokoło wody są urządzenia odpowiedzialne za podnoszenie poziomu wody. 
• Na platformie po drugiej stronie stoją dwie pompy, część urządzeń powoduje, że uruchamia 
się pompa z lewej strony, a część uruchamia tę z prawej. 
• Na wprost pomp jest urządzenie z zasłoniętą dźwignią, osłona podniesie się, gdy uruchomisz 
siedem urządzeń wokoło. 
• Uruchomienie dwóch pomp naraz spowoduje, że poziom wody będzie zbyt wysoki, trzeba 
więc uruchomić tylko jedną pompę. 
• Przekręcenie wskazówki na urządzeniu w lewo lub w prawo spowoduje zapalenie się 
czerwonego światełka na jednej z pomp, co świadczy o jej włączeniu. 
• Ustal, które urządzenie uruchamia lewą, a które prawą pompę. 
 

https://www.dropbox.com/s/2z9ocwyjc0shmti/029.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/026.rar
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• Zaczynając od lewej strony schodów, poszczególne urządzenia uruchamiają pompę: 
Urządzenie 1- Lewa pompa 
Urządzenie 2 - Prawa pompa 
Urządzenie 3 - Lewa pompa 
Urządzenie 4 - Prawa pompa 
Urządzenie 5 - Lewa pompa 
Urządzenie 6 - Prawa pompa 
Urządzenie 7 - Lewa pompa 
Urządzenie 8 - Lewa pompa 
Urządzenie 9 - Prawa pompa 
Urządzenie 10 - Lewa pompa 
Urządzenie 11 - Lewa pompa 
Urządzenie 12 - Prawa pompa 
 
• Wiesz, że musi pracować tylko jedna pompa, a urządzenie z rączką wymaga 7 urządzeń do 
odblokowania. 
• Aktywuj urządzenia (licząc od lewej strony schodów): 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 - poprzez 
przestawienie pokrętła i wajchy na dole na jeden. 
• Otworzy się urządzenie z dźwignią, podejdź do niego, pociągnij za dźwignię. 
• Przejdź przez kładkę na drugą stronę. 
 
 

Goda – Jak otworzyć drzwi od windy, by dostać się do 
kryształu? 

 
 
• Podejdź do urządzenia, musisz sprawić, aby wszystkie bolce były na jednym poziomie - wtedy 
otworzą się drzwi. 
• Ponumeruj sobie przełączniki od prawej do lewej i sprawdź, który przełącznik odpowiada za 
który bolec: 

https://www.dropbox.com/s/a17fxp9bhqzpww3/030.jpg?raw=1
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1. 4 i 8 
2. 5 i 10 
3. 3 i 6 
4. 1 i 9 
5. 2 i 7 
6. 3 i 10 
7. 2 i 4 
8. 1 i 6 
9. 7 i 8 
10. 5 i 9 
 

 
 
• Przestaw dźwignię: 1, 2 i 10 (kolejność nie ma znaczenia). 
• Wejdź do windy – na górze zabierz kryształ i wróć przez teleport do grobowca. 
• Udaj się na górę i włóż kryształ na swoje miejsce, uaktywni się jeszcze jeden teleport 
prowadzący do Argannas. 
 
Save_14 
 
 

Argannas – Jak uporać się z zagadkami dźwiękowymi? 
 
• Trafisz do świata dźwięków i tutaj nie ma możliwości pomocy, trzeba słuchać i rozwiązywać 
zadania, wszelkie dźwięki w zagadkach generowane są losowo. 
• Idź prosto, przed głównym budynkiem skręć w lewo, znów prosto, w prawo, prosto, w prawo, 
aż dojdziesz do budynku z kolumnami, na których zawieszone są złote korby. 
• Twoim zadaniem jest po kliknięciu na korbki ustalić, które wydają taki sam dźwięk. 
• Następnie zanotować symbole tych korb oraz liczbę kolorowych ścian na słupie, do którego 
jest przymocowana korba. 
• Opuść ten budynek i wróć przed bramę głównego budynku. 

https://www.dropbox.com/s/gim2t2r0n9qiq2o/031.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/027.rar
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• Stań przodem do niego, po lewej stronie na ścianie jest panel z przyciskami. 
• Podejdź do niego, a zobaczysz, że symbole na przyciskach są takie same jak przy korbach. 
• Musisz teraz wcisnąć te przyciski, gdzie dźwięk wydawany przez korby był taki sam, ale w 
kolejności od najmniejszej do największej liczby ścian na słupie. 
 

 
 
• Liczba kolorowych ścian na słupie nie jest generowana losowo, screen powyżej pokazuje, do 
jakiego symbolu przypisane są liczby ścian na słupie. 
• Gdy wykonasz to prawidłowo, panel się zamknie, a po lewej otworzą się drzwi do kolejnej 
lokacji. 
 
Save_15 
 
• Teraz masz kolejne zadanie słuchowe, tym razem musisz znaleźć trzy dzwony wydające ten 
sam dźwięk, zanotować ich symbole i policzyć ile węzłów jest na sznurze, na którym wisi 
dzwon. 
• Po ustaleniu podejdź do panelu i wciśnij w kolejności od najmniejszej liczby węzłów do 
największej trzy symbole dzwonów wydających ten sam dźwięk. 
 

https://www.dropbox.com/s/vrzguzgwt5xe2j1/032.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/029.rar
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Save_16 
 
• Panel się zamknie, a obok otworzą się drzwi. 
• Wejdź do pomieszczenia i masz kolejną zabawę, tym razem z beczkami. Cztery beczki wydają 
ten sam dźwięk, a ich symbole zapisane są na denku, kolejność ustalamy po wielkości beczki. 
 

 
 
Save_17 
 
• Po ustaleniu tego wróć w okolicę dzwonów. Schodami udaj się do budynku, a potem skręć w 
lewo i idź w dół, prosto. Panel znajduje się we wnęce po prawej. 
• Tak jak poprzednio wciśnij symbole beczek, od najmniejszej do największej. 
• Po prawidłowym ustawieniu otworzą się drzwi do pomieszczenia ze schodami. 
• Musisz tym razem ustalić, na których schodach nasze kroki brzmią tak samo. 
• Na ścianie namalowane są symbole, zapisujemy te, gdzie dźwięk jest ten sam. 
 

https://www.dropbox.com/s/yytf3bpxbmv28g7/034.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/030.rar
https://www.dropbox.com/s/wgrc66if20melq4/035.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/032.rar
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Save_18 
 
• Wyjdź na zewnątrz, miń główny budynek i podejdź do panelu na wprost, wewnątrz budynku. 
• Wciśnij pięć symboli przy których dźwięk naszych kroków był taki sam, w kolejności jakiej je 
widziałeś. 
• Wejdź przez otwarte drzwi i podejdź do tych po prawej. 
• Jest na nich wymalowany symbol, musisz znaleźć sześć drzwi, które skrzypią tak samo. 
• W trakcie wędrówki miniesz panel, który posłuży do otwarcia kolejnego przejścia, ale zanim 
się za niego zabierzesz, musisz otworzyć wszystkie drzwi. 
• Po rozwiązaniu tej zagadki wróć do panelu, wciśnij sześć symboli w kolejności jakiej je 
widziałeś na drzwiach, wejdź po schodach i oglądnij karmnik, wciśnij kołek znajdujący się nad 
tabliczką z symbolami i wsłuchaj się w śpiew ptaka. 
 

 
 
Save_19 
 

https://www.dropbox.com/s/cs4mq90c11yfgtn/036.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/033.rar
https://www.dropbox.com/s/3dgfirglw156yjw/037.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/034.rar
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• Wróć do głównego budynku i masz do wykonania ostatnie zadanie. 
• Wciśnij czerwony guzik na panelu po lewej u góry i wsłuchaj się w odgłosy wydawane przez 
ptaki. 
• Następnie odszukaj karmnik, który wydaje taki sam dźwięk, skopiuj symbole na tabliczce 
przymocowanej do karmnika. 
• Przyjrzyj się jak wygląda karmnik i odszukaj drugi taki sam, ponownie skopiuj symbole. 
• Zagadki generowane są losowo, więc u ciebie będzie to wyglądało inaczej. 
• Wróć do głównego budynku i na pierwszym górnym prawym panelu ustaw skopiowane 
symbole. 
 

 
 
• Jeśli wykonałeś to dobrze, panel się zamknie i otworzy się drugi. 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/dig38pus6jkhtgx/038.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/rbar6girmrwhgt5/039.jpg?raw=1
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• Czynność trzeba powtórzyć ze wszystkimi czterema panelami. 
 

https://www.dropbox.com/s/harpplzs4qn4ic9/040.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/fxrh50msgmiyv4u/041.jpg?raw=1
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• Po otwarciu się windy wjedź na piętro, porozmawiaj z Tamarą i obejrzyj ścianę z symbolami, 
takimi jak rzucają na sufit kryształy w grobowcu. 
• Wróć do windy, wjedź jeszcze wyżej i zabierz kryształ. 
• Wróć do teleportu, by przenieść się do grobowca. 
 
Save_20 
 
 

Grobowiec – Ostatnia zagadka 
 
• Idź na górę i włóż ostatni kryształ na swoje miejsce. 
• Na dole wysunie się grobowiec, idź do niego. 
• Wejdź do grobowca. Idź cały czas do przodu, a wyjdziesz w miejscu, w którym wszedłeś. 
• Podjedź do ołtarza po lewej. 
• Tutaj masz ostatnią zagadkę do rozwiązania. 
• Po lewej stronie tablicy z różnymi kształtami jest symbol promieni, po prawej okręgów. 
• Jeszcze raz popatrz na sufit i, spisując od lewej do prawej, zapisz sobie ile każdy z symboli ma 
promieni i okręgów. 
• Następnie w takiej kolejności trzeba klikać na płytki, aby po obu stronach wylatywały kule 
zgodnie ze znakiem na suficie. 
• Metodą prób dojdziesz do tego, która płytka odpowiada za który symbol, żeby się nie męczyć 
podaję gotowe rozwiązanie. 
 

https://www.dropbox.com/s/qi9h5y0a34o4vat/042.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/sentinel/035.rar
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• Na tym kończy się nasza przygoda, możemy zobaczyć zakończenie. 
 
Koniec 

https://www.dropbox.com/s/gnwnpn30fl2nfg5/043.jpg?raw=1

