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Wszelkie prawa zastrzeżone 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione! 
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Wstęp 
Grę uruchom pod ScummVM. Na planszy możesz przechodzić do kolejnej lokacji, klikając 
na jej numerek poniżej. Zapisujesz grę, wciskając klawisz F5. Wczytujesz przy pomocy 
klawisza F7. 
Koło monitorka pierwsza ikona od góry zmienia obraz na czarno-biały. 
Środkowa pozwala wyłączyć męczącą muzykę. Ostatnia pozwala wyjść z gry. 
W monitorku wyświetla się obraz poszczególnych lokacji, jeśli wskaźnik myszy 
przesuniemy nad cyferki po lewej. 
 
Plansza numer 1 
 

 
 
• Podnieś kość i daj ją łańcuchowi. 
• Zabierz pustą butelkę i napełnij ją w szopie. 
• Zabierz kamień. 
 
Plansza numer 2 
 

 
 
• Zabierz korbę i przy jej pomocy rozwiń asfalt. 
• Zabierz olejarkę. 

https://www.dropbox.com/s/54c2k1lvp2cuscp/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ckla5nqxmaphf52/002.jpg?raw=1
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Plansza numer 3 
 

 
 
• Podejdź do wazonu i kliknij na kwiaty. 
• Zabierz szczękę i daj ją babci. 
• Koło pieca naoliw mysz. 
• Zabierz kiełbasę wiszącą na półce za stołem. 
 
Plansza numer 4 
 

 
 
• Podejdź do psa, daj mu kiełbasę. 
• Zabierz kask, młotek i żarówkę. 
• Podejdź do butelki po piwie, rozbij ją młotkiem. 
• Zabierz szkło i przy jego pomocy rozpal ogień pod czajnikiem. 
 
Plansza numer 2 

https://www.dropbox.com/s/bkxi9ldo4hmm0gm/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/skf97comk2p7ffi/004.jpg?raw=1
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• Oddaj oliwiarkę, dostaniesz kartę. 
• Przestaw tabliczkę z „Poraź” na „Wąchock”. 
 
Plansza numer 5 
 

 
 
• Weź papierosy leżące koło murku. 
• Podejdź do maszyny i pociągnij za sznurek od rozrusznika. 
• Zapal papierosa. 
• Podejdź do dziadka, poczęstuj go alkoholem. 
• Zabierz drut. 
 
Plansza numer 6 

https://www.dropbox.com/s/9v8w1w4j0g86ra6/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/k134el3c2pvdiv8/007.jpg?raw=1
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• Podejdź do drzwi, kłódkę otwórz przy pomocy drutu. 
• Wejdź do środka, jest za ciemno, spróbuj użyć żarówki. 
• Podejdź do stolika, połóż kartę, a potem żarówkę. 
• Kliknij na drzwi - znajdziesz się w oświetlonej piwnicy. 
• Zabierz butelkę wina. 
 
Plansza numer 7 
 

 
 
• Nałóż kask i podejdź do kościelnego. 
• Daj butelkę wina kościelnemu, a odblokujesz dodatkowe plansze. 
 
Plansza numer 9 

https://www.dropbox.com/s/2kgihas4oinb7iu/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/h1c48iwtjbi59mw/009.jpg?raw=1
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• Podnieś pióro, połaskocz śpiącego dziadka klika razy. 
• Porozmawiaj z nim, zabierz wiadro. 
 
Plansza numer 10 
 

 
 
• Zawieś wiadro na drzewie. 
• Wyjmij spod wózka kołek. 
• Otwórz drzwi od szopy, zabierz futro z królika i lisa. 
• Futro z lisa pokaż kwoce. 
• Pomawiaj z dwoma jegomościami. 
• Zabierz wiadro z drzewa. 
 
Plansza numer 9 
 
• Podejdź do krzaka i na stonkę kliknij wiadrem. 
• Daj kogutowi stonkę z wiadra. 
• Kliknij na nakrapiane jajko, zabierz kukułkę. 
 
Plansza numer 12 

https://www.dropbox.com/s/momz1ysmfpf8q6q/010.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/y51ksydxy8ju9oh/011.jpg?raw=1
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• Daj kukułkę dziadkowi. 
• Zabierz bok wozu drabiniastego. 
 
Plansza numer 11 
 

 
 
• Zabierz siatkę i użyj jej na gęsi. 
• Podejdź do listonosza, daj mu drabinę. 
• Zabierz list bez adresu. 
 
Plansza numer 4 
 
• Użyj listu nad czajnikiem. 
• Masz samą kopertę. 
 
Plansza numer 13 
 

 
 
• Usiądź na krześle i porozmawiaj z księdzem. 
• Odsuń krzesło, przestaw klęcznik. 

https://www.dropbox.com/s/zsoi2gl9e9n4nhd/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bazvk8im3cp8s4k/013.jpg?raw=1
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• Użyj klęcznika, porozmawiaj z księdzem. 
• Daj księdzu kopertę. 
• Koło biurka na ziemi leży klucz, podnieś go. 
• Podejdź do kredensu, otwórz drzwiczki, zabierz kość. 
• Odblokowane zostały kolejne plansze. 
 
Plansza 18 
 

 
 
• Zabierz siekierę i klamerkę do bielizny. 
 
Plansza numer 15 
 
• Na małej półeczce stoi nerwosol – zabierz go. 
 
Plansza numer 14 
 

 
 
• Daj dwóm bijącym się facetom nerwosol. 
• Podejdź do kiosku, porozmawiaj, a potem zabierz rękawiczki i zapłać za nie. 
 

https://www.dropbox.com/s/bntsnr1ck7fbivn/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/kx63ugnuv3lb8tz/015.jpg?raw=1
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Plansza numer 3 
 
• Przy pomocy rękawiczek otwórz lodówkę i zabierz gazetę. 
• Ugryź chleb leżący na stole. 
 
Plansza numer 17 
 

 
 
• Załóż klamerkę do bielizny na nos. 
• Porozmawiaj z gościem siedzącym w latrynie, daj mu gazetę. 
• Podejdź do kompostu, złap muchę. 
 
Plansza numer 8 
 
• Podejdź do kowala, porozmawiaj z nim, usunie bolący ząb. 
• Użyj muchy na koniu, sroka wypuści korale – zabierz je. 
 
Plansza numer 18 
 
• Daj cygance korale – zabierz lubczyk. 
 
Plansza numer 22 
 
• Daj lubczyk babci Jadzi. 
• Uwarzy napar z ziół, ale musisz zabić świnie. 
 
Plansza numer 19 
 

https://www.dropbox.com/s/s7l254yols09oxd/016.jpg?raw=1
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• Zabierz kijek i kliknij nim na widły. 
• Wideł użyj na kupce gnoju. 
• Podejdź do szafki, wyjmij ze środka skopek. 
• Użyj skopka na krowie. 
• Pociągnij krowę za ogon. 
 
Plansza numer 20 
 
• Porozmawiaj z facetami siedzącymi przy stoliku. 
• Kliknij kośćmi na stolik. 
• Musisz wygrać – czyli mieć trzy szóstki na kościach. 
• W trakcie gdy rzuca sołtys, wskaźnik myszy przesuń na telewizorek i kliknij, jednocześnie 
wciskając klawisz „alt”. 
• Zabierz drobniaki ze stołu. 
• Podejdź do płotka i zabierz pastę do zębów. 
 
Plansza numer 21 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/buo9v9lvf7d3jsc/017.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/buo9v9lvf7d3jsc/017.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/0pi97vkpk2olkf5/018.jpg?raw=1
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• Pogadaj z fotografem. 
• Rzuć pieniądze na miękką ziemię przed córką. 
• Wylej mleko na fotografa – zabierz zdjęcie. 
 
Plansza numer 22 
 
• Podejdź do świni, pokaż jej zdjęcie córki sołtysa. 
• Zabierz miłosny napój od babci Jadzi. 
 
Plansza numer 23 
 

 
 
• Otwórz furtkę kluczem. 
• Zabierz obluzowaną sztachetę. 
• Sztachetą strąć poduszkę. 
• Poduszką kliknij na grabie. 
• Grabi użyj na gałęzi koło okna. 
• Wejdź po drzewie do domu. 
• Kliknij napojem miłosnym na Leona. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/pvmdvd54t3yd9ru/019.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/sfors6bxh0lez1a/020.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/sfors6bxh0lez1a/020.jpg?raw=1

