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Wstęp 
 

• Zapoznaj się ze sterowaniem. 

• Wybierz stopień trudności (lepiej grać na trudnym, żeby nie ominęły cię zagadki). 

• Zaglądaj do notatnika, żeby poznać swoje zadania. 

• Zbieraj pojedyncze piksele. 

• Rozmawiaj z każdą napotkaną osobą - o ile to możliwe wszystkimi kierowanymi przez siebie postaciami. 

• W prawym górnym rogu masz opcję przełączenia się między postaciami i wejścia w menu. 

• Nie ma jednej drogi przejścia. Ten poradnik opisuje jak rozwiązać dane zadanie, ale kolejność ich 

rozwiązywania zależy od ciebie.  

 

Rozdział pierwszy 
 

Kierujesz Borysem 

• Otwórz bramę i spróbuj porozmawiać z pijakiem.  

• Przejdź w prawo, z wody wyjmij kamień. 

• Użyj kamienia na światełku przy urządzeniu. 

• Kieruj się w prawo do czasu, aż dostaniesz po głowie i trafisz do rozdziału drugiego. 
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Rozdział drugi 

 

Nad rzeką 

• Po rozmowie zbadaj ciało (obiema postaciami), znajdziesz kartę hotelową.  

• Zabierz pustą butelkę leżąca koło urządzenia.  

 
• Przełącz się na Ray. 

• Daj film do polaroidu Reyes. 

• Ponownie się przełącz między postaciami i zrób zdjęcie zwłokom.  

• Przy bramie znajdziesz pierwszego piksela 

 

 

https://www.dropbox.com/s/q6hvmrxlkqepi62/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/xtcvq9bgz596av9/002.jpg?raw=1
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• Opuść to miejsce i idź wzdłuż drogi na prawo.  

• Zwracaj uwagę na pobocze i zabierz po drodze: pustą puszkę, kartę do Atari, kolejnego małego piksela, 

afisz cyrku.  

• Podejdź do dwóch przebranych kobiet i porozmawiaj na wszystkie tematy.  

• Przełącz się na drugą postać i również podejdź do dwóch przebranych kobiet i porozmawiaj.  

• Idź dalej wzdłuż drogi i podnieś kawałek plastikowej siatki. 

• Przełącz się na drugą postać i idź wzdłuż drogi, zatrzymasz się koło bramy cmentarnej.  

• Wejdź na teren cmentarza. 

 

Cmentarz 
• Przejdź do końca, aż trafisz przed grobowiec. 

• Zabierz kwiatka i zbadaj kratę. 

 

 
 

• Wróć na drogę i kieruj się nadal w prawo, zabierz kolejną butelkę.  

 

Miasto 

• Idź dalej, aż dojdziesz do szeryfa.  

• Po rozmowie z szeryfem trafisz na posterunek. 

https://www.dropbox.com/s/ja7wf7ev2lbh4en/003.jpg?raw=1
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Posterunek policji 

• Zabierz kolejnego piksela i wejdź do pomieszczenia pod schodami. 

• Porozmawiaj z Koronerem, obiema postaciami.  

• Zbadaj wszystkie maszyny, a następnie użyj na maszynie zdjęcia zwłok.  

 

 
 

• Z szafki koło drzwi zabierz zestaw detektywa do badania odcisków. 

• Zbadaj obie kartki na ścianie. 

• Opuść pomieszczenia i schodami udaj się do gabinetu szeryfa. 

• Po rozmowie z szeryfem przejdź na lewo i zabierz piksela.  

• Z szafki przy drzwiach zabierz książkę z odciskami palców. 

• Sprawdź listy gończe wiszące na ścianie i użyj maszyny obok biurka.  

• Opuść biuro szeryfa i idź w prawo. 

• Porozmawiaj ponownie z kobietami przebranymi za ptaki. 

• Kieruj się w prawo, aż dojdziesz do baru.  

 

Bar 

• Wejdź do środka i porozmawiaj z Sandy. 

 
 

Retrospekcja – sterujesz klownem w cyrku 

• Sprawdź listę swoich zadań. 

• Podejdź do lalki klowna i zabierz mu nos. 

https://www.dropbox.com/s/idxtsqe4otyycvx/004.jpg?raw=1
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• Zabierz kartki z tablicy i je sprawdź, znajdziesz podpowiedź do otwarcia sejfu. 

• Zabierz plakat wiszący na ścianie - odsłonisz sejf. 

• Opuść swoją przyczepę. 

• Porozmawiaj ze swoim impresario. 

• Przejdź dalej w kierunku cyrku. 

• Porozmawiaj z facetem na szczudłach, a potem go pchnij. 

• Przejdź w głąb ekranu, do cyrku. 

• Zabierz pieniądze ze skrzyneczki pod plakatem.  

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/huz5qz708ptudnj/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/aalnnklfwh6bfsm/006.jpg?raw=1
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• Popraw makijaż i zabierz żel do włosów. 

• Opuść pomieszczenie i idź w lewo. 

• Pogadaj z gościem na strzelnicy, zapytaj o dzieci. 

• Wróć do swojej przyczepy i sprawdź zabraną z tablicy kartkę. 

• Zgodnie z podpowiedzią otwórz kasę, u mnie były to liczby: 10, 3, 5. 

 

 
 

• Zabierz pieniądze i zanieś na strzelnicę, odzyskasz książkę. 

• Idź teraz do namiotu cyrkowego, gdzie poprawiałeś makijaż, i wejdź na scenę. 

• Twoim zadaniem jest obrazić publiczność. 

• Tak długo wybieraj obraźliwe wypowiedzi, aż starsza pani rzuci na ciebie klątwę. 

• Ponownie znajdziesz się w barze. 

 

Miasto 
• Podnieś piksela i ponownie porozmawiaj z barmanką. 

• Zamów sobie hot-doga. 

• Wejdź w uliczkę za barem. 

• Podnieś piksela i przeczytaj plakat. 

• Wróć się, idź w prawo, a potem w górę ekranu, aż dojdziesz do sklepu z lampami elektronowymi. 

 

Sklep z lampami elektronowymi 
• Wejdź do środka i kup lampę WC-67. 

• Kieruj się dalej w prawo, aż dojdziesz na przystanek. 

• Po drodze zbieraj piksele. 

https://www.dropbox.com/s/6jz5y40wufu0rw5/007.jpg?raw=1
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Stacja autobusowa 

• Porozmawiaj z kobietą siedzącą na ławce. 

• Kolejna retrospekcja. 

 

Retrospekcja, kierujesz młodą dziewczyną 

• Sprawdź w dzienniku twoje zadanie. 

• Z regału zabierz czerwony dekoder oraz puchar. 

 

 
 

• Opuść pokój i zejdź na dół.  

• Przejdź w prawo do kuchni i zabierz wszystko z lodówki.  

• Opuść kuchnię i wyjdź na zewnątrz. 

• Od listonosza dostaniesz gazetę, sprawdź ją w ekwipunku. 

 

https://www.dropbox.com/s/9ygoks00tz6w3je/008.jpg?raw=1
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• Wróć i obok drzwi wejściowych zabierz butlę z gazem oraz drzewo na opał. 

• Wróć do domu, przejdź w prawo i drzewo wrzuć do kominka.  

• Idź do swojego pokoju i przy pomocy komputera wypełnij wniosek o pracę.  

• W trakcie wypełniania, zadzwoni dzwonek. 

• Zejdź na dół i odbierz list od wujka. 

• Schodami idź do biblioteki. 

• Użyj urządzenia przy drzwiach, a dowiesz się, w którym dziale szukać książki. 

• Przejdź na środek biblioteki, usuń tabliczkę przy kręconych schodach i wejdź na trzecie piętro. 

 

 
 

• Idź do końca w lewo, a trafisz na dział 3,1 i książkę „MMucas Programming Primer” – zabierz ją i oglądnij 

https://www.dropbox.com/s/dk3y6x4p6ar6z53/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/dtl17i6x8ei3i4m/010.jpg?raw=1
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w ekwipunku.  

• Wróć teraz do pokoju, aby przystąpić do egzaminu. 

• Pytania są losowe, po zdaniu egzaminu, wydrukuj kartkę.  

• Brak napisu, musisz zdobyć tusz do drukarki.  

• Wróć do kuchni i zabierz szklankę z szafki, użyj jej na kranie.  

 

 
 

• Idź na dół i użyj ketchupu i gorącego sosu, aby rozpalić ogień. 

• Zgaś ogień przy pomocy szklanki z wodą. Zabierz powstały popiół.  

 

 
 

• Idź do pokoju wujka, który jest obok wielkiego okna (cały czas w prawo korytarzem). 

https://www.dropbox.com/s/u20k5rhtfmauq7q/011.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/uv2wqhcppmox7tk/012.jpg?raw=1
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• Podejdź do biurka i zabierz kałamarz.  

 

 
 

• W ekwipunku połącz atrament z sadzą i gazem. 

• Użyj: atramentu na drukarce, kartkę papieru oraz komputer. 

• Zabierz wydrukowany i zaadresowany list. 

• Potrzebujesz jeszcze znaczka.  

• Idź do kuchni, napełnij ponownie szklankę wodą i wstaw do mikrofalówki. 

• Następnie wrzuć do mikrofalówki kartkę od wujka, zabierz znaczek. 

• Połącz znaczek z listem i wrzuć do skrzynki na zewnątrz domu. 

https://www.dropbox.com/s/3naks8y516d9yf7/013.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/wpjalztkmdza7wa/014.jpg?raw=1
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• Po chwili otrzymasz list. Wróć do pokoju i otwórz list.  

• Po zapoznaniu się z treścią idź do pokoju wujka i mu go pokaż, wrócisz do czasów współczesnych. 

 

Przełącz się na Ray 
• Wyjdź z komisariatu i kieruj się w prawo.  

• Porozmawiaj z przebranymi kobietami i dalej kieruj się w prawo. 

• Wejdź w boczną uliczkę obok baru. 

• Dostaniesz po głowie i znów będziesz sterować Reyesem.  

• Kieruj się w lewo. 

• Sprawdź książkę telefoniczną przy budce. 

• Dalej idź w lewo. 

• Po wyjściu z bocznej uliczki skieruj się na lewo.  

 

 
 

• Koło baru przejdź w boczną uliczkę i zabierz notatnik Ray. 

• Wracaj do przebranych kobiet, aby im dostarczyć lampę elektronową. 

 

https://www.dropbox.com/s/mwezrur7a2zh6l3/015.jpg?raw=1
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• Po drodze zbierz piksela i podnieś monetę koło drzewa po lewej stronie banku. 

• Gdy dojdziesz do kobiet i zostanie naprawiony hydrant, odblokuje się ulica, jednak nie idź tam, tylko 

wracaj, aż dojdziesz do sklepu i baru w jednym. 

• Za pomoc otrzymałeś biznes kartę. 

 

Bar 
• Dojdziesz do baru. 

• Wejdź do środka i opchnij pustą butelkę – dostaniesz 5 centów.  

 

 

https://www.dropbox.com/s/5upqplme7nty8gk/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/cd7ite43542mrhw/017.jpg?raw=1
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• Porozmawiaj ze sprzedawcą na wszystkie tematy i zabierz z lady butelkę.  

• Opuść sklepo-bar i spójrz w kratkę kanalizacyjną. 

• Przejdź w lewo i wejdź do ubikacji po lewej stronie budynku. 

• Zapal światło i zabierz papier toaletowy. 

• Przejmiesz kontrolę nad Ray.  

 

Kanał 
• Podnieś piksela i przejdź w lewo.  

• Dalej kieruj się w lewo, zbierając pojedyncze piksele, aż dojdziesz do graffiti na ścianie i czerwonej szafki z 

telefonem.  

• Sprawdź napis na ścianie, zapamiętaj nazwisko. 

• Przełącz się na Reyesa. 

 

 
 

• Jako Reyes sprawdź książkę telefoniczną i zapamiętaj numer telefonu do osoby, której nazwisko widnieje 

na ścianie. 

• Wrzuć do kratki ściekowej koło sklepo-baru monetę 10 - centową. 

• Jako Ray przejdź do tunelu, gdzie upadła moneta i ją zabierz. 

• Wróć do telefonu i użyj na nim monety, a potem wybierz numer, jaki widziałeś w książce telefonicznej. 

• Przejdź na prawo i porozmawiaj z szeryfem, opuścisz kanalizację.  

Wydawnictwo 
• Przejdź w lewo w odblokowaną ulicę i idź do wydawnictwa. 

• Spójrz na mapę wiszącą na ścianie i spróbuj ją zabrać, ale ci na to nie pozwoli pani pisząca na maszynie. 

https://www.dropbox.com/s/3urqk5ki5clqd49/018.jpg?raw=1
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• Przeczytaj wszystkie gazety poukładane na stertach.  

• Porozmawiaj z kobietą na wszystkie tematy. 

• Użyj urządzenia policyjnego po lewej, a dowiesz się o spodziewanym połączeniu. 

 

 
 

• Wróć na posterunek policji i użyj urządzenia stojącego na biurku – musisz wybrać dane, o których mówiła 

redaktorka. 

• Na miejscu w budynku musi zostać Reyes.  

• Jak redaktorka opuści budynek, zabierz mapę i użyj jej na kserokopiarce, wrzucając do niej również 

monetę.  

• Zrób ksero mapy i właściwą mapę odwieś na ścianę.  

• Przejdź dalej do urzędu pocztowego i zabierz z lady taśmę klejącą.  

• Porozmawiaj z pracownikiem poczty na wszystkie tematy. 

• Opuść pomieszczenie i przejdź w prawo, porozmawiaj z pijaczyną.  

• Przejdź dalej do domku w zaroślach.  

• Porozmawiaj z kobietą, która przeklęła klowna.  

• Zabierz z półki głowę lalki, filiżankę do herbaty oraz krople do oczu. 

• Przestaw drabinę, by dostać się do książki na samej górze, świeci na niebiesko. Zabierz książkę i opuść 

dom. 

• Wróć na główną ulicę i idź cały czas w prawo, obie postaciami, aż wyjdziesz na wzgórze. 

• Kliknij na drogę prowadzącą w dół, spotkasz się z szeryfem. 

 

https://www.dropbox.com/s/g31vv0yuecl5ipu/019.jpg?raw=1
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• Porozmawiaj z szeryfem, a potem z Ray. Oddaj jej notatnik. 

 

Rozdział trzeci 
 

 

Hotel 

• Udaj się przy pomocy mapy do hotelu - obiema postaciami.  

• Wejdź do hotelu jako Ray i porozmawiaj z kobietą. 

 

Retrospekcja – kierujesz Franklinem, ojcem Dolores 
• Wejdź do hotelu i kieruj się prawo. 

• Spróbuj porozmawiać z chłopcem – nie słyszy cię.  

• Pchnij jego magnetofon, a następnie porozmawiaj na wszystkie tematy, udowadniając, że jesteś cool. 

• Wymień któregoś niedźwiadka na przebranie.  

 

https://www.dropbox.com/s/2pytu95fgfvw9k1/020.jpg?raw=1
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• Użyj zdobyte przedmioty, aby się przebrać, ale się schowaj za fontannę, żeby nie widać było ciebie z 

recepcji. 

• Przejdź do recepcji i porozmawiaj z kierownikiem.  

• Użyj windy i wjedź na 9. piętro (losowo).  

• Udaj się w prawo do swojego pokoju.  

• Po odebraniu telefonu ze stolika zabierz kartki.  

• Udaj się windą na piętro 10. i z otwartych pokoi, zabierz kolejne kartki oraz przy widzie dwa zdjęcie 

pokoi.  

 

 
 

• Zjedź do recepcji i poproś o ksero dokumentów.  

https://www.dropbox.com/s/6l6qhmql3e7nfnr/021.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/0f2xbg4dtak8hl2/022.jpg?raw=1
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• Wróć do swojego pokoju i użyj na kamerze gumy do żucia, a potem zdjęcia. 

• Użyj telefonu - Franklin ginie. 

 

Hotel 

Ray 

• Dokończ rozmowę z reporterką.  

• Przejdź do recepcjonisty i z nim również porozmawiaj. 

• Zabierz klucz od pokoju Franklina i wjedź na górę.  

• Wejdź do pokoju Franklina i kliknij na gumę przyczepioną do kamery.  

• Opuść pokój i zobaczysz scenkę z duchem Franklina.  

• Jako Ray użyj windy i włącz w środku przycisk P, jest jakieś małe spięcie. 

• Zjedź do recepcji. 

• Przełącz się na ducha Franklina. 

 

Franklin 

• Opuść pokój, spróbuj windą dostać się na samą górę, znów będzie spięcie. 

• Windą zjedź do recepcji.  

• Gdy chłopiec będzie pił wodę, użyj na nim swoich umiejętności, chłopak się przestraszy. 

 

 
 

Ray i Franklin 

• Jako Ray podejdź do kranu z wodą, podejdź również duchem Franklina. 

• Każ Ray użyć kranu, a w tym czasie przełącz się na Franklina i użyj wody.  

• Ray, wystraszona, ucieknie na piętro. 

 

https://www.dropbox.com/s/ogvrdespeb8u74z/023.jpg?raw=1
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Reyes 

• Przełącz się na Reyes i wejdź nim do hotelu. 

• Daj Ray kartę do pokoju hotelowego. 

 

Ray 

• Jako Ray zabierz kartę i udaj się na 10. piętro do pokoju 1007.  

• Zabierz paszport i maskotkę misia.  

 

Franklin 

• Jako duch Franklina zaglądnij do monitora stojącego w recepcji w momencie, gdy patrzy na niego 

recepcjonista. 

 

 
 

• Zapamiętaj numer pokoju, w którym przebywa gość. 

• Udaj się do jego pokoju i pomajstruj swoimi czarami przy telewizorze, a potem przy toalecie, tak długo, aż 

gość się przestraszy.  

• Następnie idź do swojego pokoju i włącz telewizor. 

• Recepcjonista spróbuje wezwać pomoc hydrauliczną, ale ta odmówi. 

• Przełącz się na detektywów.  

 

Reyes 

• Daj recepcjoniście wizytówkę postaci przebranych za ptaki. 

 

Franklin 

• Ponownie jako Franklin idź do pokoju gościa hotelowego i ponownie go wystrasz. 

• Tym razem recepcjonista zadzwoni do dwóch osób w przebraniu. 

https://www.dropbox.com/s/m96ott80ndnsnug/024.jpg?raw=1


22 

• Gdy oni będą naprawić toaletę, ty przełącz się na Ray. 

 

Ray 

• Jako Ray udaj się do pokoju, gdzie naprawiane są rury, i zabierz ze skrzynki narzędziowej klucz. 

• Opuść hotel i udaj się na posterunek policji. 

• Użyj paszportu na maszynie pierwszej od celi. 

• Zabierz wydrukowany raport. 

• Udaj się teraz na teren posiadłości, gdzie sterowałaś Dolores. 

 

Posiadłość 

Ray 

• Porozmawiaj z człowiekiem kopiącym rów. 

• Podejdź do drzwi i zabierz kanister. 

• Wejdź do domu, natkniesz się na Dolores. 

• Porozmawiaj z nią i wyjdź z domu. 

• Przełącz się na Dolores. 

 

Dolores 

• Wejdź do swojego pokoju i sprawdź kartkę ASCI- nad biurkiem. 

• Opuść pokój i udaj się do biblioteki.  

• Porozmawiaj z Lenore na wszystkie tematy, masz wezwać prawnika. 

• Idź do pokoju wujka i z biurka zabierz: książkę i kartkę. Otwórz drugą książkę i zabierz ze środka kartkę. 

 

 
 

• Sprawdź wszystkie te przedmioty w ekwipunku, otrzymasz nazwisko prawnika. 

https://www.dropbox.com/s/ckfn6j92elceosl/025.jpg?raw=1
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• Podejdź do obrazu i go przesuń, znajdziesz w środku sejf i klucz, który zabierz. 

• Ze stolika po środku zabierz AT-25 tube (lampa elektronowa).  

• Spróbuj zabrać drugą lampę z głowy robota, potrzebujesz ściągacz.  

• Wróć do biblioteki i podejdź do stolika w głębi. 

• Sprawdź książkę telefoniczną i odszukaj nazwisko prawnika Brant Balliwick. 

 

 
 

• Zadzwoń do niego, a dowiesz się, że jest poza biurem. 

• Opuść dom i udaj się do sklepu z lampami. 

 

Sklep z lampami 
• Porozmawiaj z Ricki Lee na wszystkie tematy, otrzymasz ściągacz do lamp. 

• Idź do baru zamów hot-doga. 

 

Posiadłość 
• Wróć do posiadłości i udaj się do pokoju wujka. 

• Użyj na głowie robota stojącego na biurku sięgacza do lampy elektronowej. 

• Zabierz kolejną AT-25 tube (lampę). 

• Opuść dom i idź teraz na posterunek policji.  

 

Posterunek policji 
• Zamontuj lampę na urządzeniu w biurze szeryfa. 

 

https://www.dropbox.com/s/ruslp8zo4s2z9lx/026.jpg?raw=1
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• Przełącz się teraz na Ray 

 
Cyrk 

Ray 

• Udaj się do cyrku. 

• Kliknij na bramę, zjawi się Klaun. 

• Porozmawiaj z nim na wszystkie tematy. 

• Przełącz się na Klowna. 

 

Klaun 

• Zabierz z łóżka komiks.  

• Z tablicy zabierz dwie kartki, które sprawdź w ekwipunku. 

• Ze ściany zabierz plakat. 

 

https://www.dropbox.com/s/zbr4x05f54tttzo/027.jpg?raw=1
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• Otwórz swój sejf i zabierz ze środka: luźne kartki z książki z żartami, gdy jedna odleci pozostaw ją na 

razie, a zabierz jeszcze książkę. 

• Otwórz lodówkę i zabierz ser. 

• Opuść przyczepę i udaj się do garderoby, gdzie zabierz butelkę oraz skrzyneczkę. 

• Wyjdź z garderoby i wejdź do cyrku głównym wejściem. 

• Połóż obok sceny kawałek sera, w miejscu gdzie pojawia się szczur. 

• Wyjdź na zewnątrz i przejdź w lewo. 

 

 
 

• Zabierz pojemnik na popcorn, a potem go pozbieraj. 

• Wróć na scenę i zabierz cały zgromadzony popcorn. 

https://www.dropbox.com/s/h0a82o10ticzn09/028.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/hp493sx3f878931/029.jpg?raw=1
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• Wróć do przyczepy, otwórz mikrofalówkę i nakarm popcornem chomika.  

 

Dolores 

• Przełącz się na Dolores i wejdź na teren cyrku. 

• Klaunem wejdź na schody przyczepy po lewej stronie. 

• Dolores, popchnij trampolinę w kierunku schodów. 

 

Klaun 

• Klaunem skocz na trampolinę i zabierz kartkę z książki przyczepioną do anteny. 

• Dodaj kartkę do książki w ekwipunku.  

• Opuść cyrk i przejdź się na pocztę. 

• Zabierz swoją paczkę i ją otwórz w ekwipunku. 

• Podejdź do bezdomnego obok poczty, daj mu portfel z wizerunkiem Klauna, a dostaniesz 

stary, zakrwawiony portfel.  

• Daj zakrwawiony portfel Ray. 

• Przełącz się na Ray 

 

Posterunek policji 

Ray 

• Idź na posterunek policji i użyj portfela na maszynie w pokoju koronera. 

 

Miejsce zbrodni 
• Przejdź do zwłok koło mostku. 

• Przełącz się na Reyes i również udaj się w miejscu znalezienia zwłok. 

 

Reyes 

• Użyj papieru toaletowego na zwłokach, będziesz miał krew do zbadania. 

• Przejdź w prawo i sprawdzaj po woli krzak,i pojawi się napis o pile spalinowej. 
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• Zabierz piłę i przejdź do końca w lewo. 

• Użyj piły na drzewie zasłaniającym wejście do rury. 

• Wejdź do środka.  

• Przy wejściu otwórz skrzynkę i włącz zasilanie. 

• Maszeruj tunelami, zbierając piksele, aż trafisz do zagraconego pomieszczenia. 

 

 
 

• Zabierz ze środka grzyby oraz narzędzie zbrodni. 

• Przy pomocy mapy opuść tunel. 

https://www.dropbox.com/s/9o7g0z44wwtzhgx/030.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/cyl3cg6k2u6zygp/031.jpg?raw=1
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Chatka Madame 

• Wróć do Madame i daj jej grzyby. 

• Idź na posterunek policji. 

 

Posterunek policji 

• Na znalezionym narzędziu zbrodni: użyj zestawu do badania odcisków palców, a następnie użyj klejącej 

taśmy.  

• Książkę z odciskami oraz sam odcisk użyj na maszynie, tej w środku, zabierz raport.  

• Udaj się ponownie do łazienki koło sklepo-baru i wysusz papier toaletowy umazany krwią. 

 

 
 

• Wróć na posterunek i użyj papieru na maszynie do badania krwi – zabierz raport. 

• Wejdź do biura szeryfa i użyj na maszynie wszystkich trzech raportów. 

• Pijaczyna zostanie wsadzony do celi. 

• Przesłuchaj pijaczynę, zadając kilka razy te same pytania.  

• Po animacji sterujesz Dolores. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/se1ge3fu6m5w76w/032.jpg?raw=1
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Rozdział czwarty 

 

Hotel 

Dolores i Franklin 

• Podejdź do recepcjonisty i z nim porozmawiaj. 

• Przełącz się na Franklina i porozmawiaj z Dolores. 

 

Sklepo-bar 

• Opuść hotel i udaj się sklepo-baru. 

• Porozmawiaj ze sprzedawcą na wszystkie tematy. 

• Zabierz mapę i słoik stojący na ladzie.  

• Przełącz się między Klaunem i Franklinem, a dziennik zadań wszystkich trzech postaci powiększy się o 

nowe zadania. 

• Wyjdź z pomieszczenia. 

 

Hotel 
• Po animacji trafiasz do hotelu obiema postaciami detektywów. 

• Odbierz telefon jako Ray i wyjdź z pokoju, to samo zrób Reysem.  

• Po spotkaniu w recepcji Ray opuści hotel, a Reyes trafi do pokoju hotelowego. 

• Otwórz paczkę, w środku znajdziesz zegarek ojca.  

• Zegarek jest zepsuty, coś z tym trzeba zrobić. 

• Zejdź do recepcji i udaj się schodami na balkon oraz do wejścia na imprezę.  

• Wejść do środka nie możesz, potrzebujesz biletów. 

• Spróbuj dodzwonić się do stacji radiowej (7286)- numer jest ciągle zajęty.  

 

Ray 

• Przełącz się na Ray. 

• Spróbuj ponownie dodzwonić się do stacji radiowej. 

 

Dolores 

• Przełącz się na Dolores i udaj się do stacji radiowej. 

• Podejdź do budynku po prawej stronie i użyj ściągaczki do lamp na lampie, a potem od razu ją załóż. 

 

Ray 

• Przełącz się na Ray i wykonaj telefon do radiostacji. 

• Musisz odpowiedzieć poprawnie na zadane pytania, jeśli się uda zdobędziesz bilety na imprezę w hotelu. 

• Po udzielaniu prawidłowych odpowiedzi przejdź do recepcji hotelu i odbierz 4 bilety.  
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Bar 

Klaun 

• Przełącz się na klauna i idź do baru, zamów hamburgera (o ile nie ma już hot-dogów). 

• Zabierz hamburgera i opuść bar. 

• Wyjdź z baru i przejdź na prawo. 

• Podejdź do gościa w przebraniu pizzy i go obraź, zdobędziesz kupon.  

• Klaunem oraz Dolores wejdź do hotelu. 

 

Hotel 

• Przełącz się na Ray i daj bilet Klaunowi oraz Dolores.  

• Udaj się Klaunem na górę. 

• Podejdź do stolika z komiksami i daj swój komiks, a dostaniesz hint book.  

 

 
 

• Przejdź do końca w prawo, w kolejnym pomieszczeniu odbędzie się konkurs - zdobędziesz Syken 

theremin record.  

• Wróć na główną salę i daj hamburgera Sexy Riker. 

• Gdy ten poleci do swojego pokoju, idź za nim, żeby poznać jego numer pokoju. 

 

Franklin 

• Wejdź do pokoju Franklinem i użyj mocy na drzwiach, żeby je otworzyć. 

 

Klaun 

• Wejdź Klaunem do pokoju i zabierz narzędzia jubilerskie. 

https://www.dropbox.com/s/scyhjpiv881atsw/033.jpg?raw=1
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Franklin 

• Ponownie Franklinem otwórz drzwi, aby Klauna mógł opuścić pokój. 

 

Posterunek policji 

Klaun 

• Oddaj narzędzie jubilerskie Reyesowi.  

 

Reyes 

• Jako Reyes porozmawiaj z Willim więźniem, który i owszem naprawi zegarek, ale potrzebuje narzędzi i 

chce słuchać innej muzyki.  

• Daj mu narzędzia, które dla ciebie zdobył Klaun.  

 

Naprawa zegarka 
• Przełącz się na Klowna i wejdź na wieżę radiową.  

• Reyesem udaj się do celi więziennej. 

• Ray umieść w stacji radiowej.  

• Teraz musisz skoordynować działania.  

 

https://www.dropbox.com/s/zxh5wegnqi480m4/034.jpg?raw=1
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• Klaunem wyłącz sygnał stacji, ciągnąc za wajchę. 

• Ray wejdź do radia, użyj płyty na pulpicie i przełącz wajchę. 

• Reyes - daj zegarek Wiellmu, żeby go naprawił.  

 

Hotel 

Franklin 

• Przełącz się na Franklina. 

• Wejdź do windy i porozmawiaj z Clarą, dowiesz się o jej ulubionym programie oraz jej ulubionych 

ciastkach. 

• Idź na miejsce imprezy i porozmawiaj z Vergilem. 

• Poproś o ciastka dla Clary. 

• Zanieś Clarze ciastka i na 10. piętrze uruchom w telewizorze jej ulubiony program.  

• Pozbędziesz się w ten sposób Clary z windy. 

 

Dolores 

• Przełącz się na Dolores i wejdź w hotelu na salę. 

• Porozmawiaj z siedzącym przy biurku prawnikiem, a dowiesz się o długu.  

 

Bank 
• Idź do banku i oddaj czek zabrany z książki. 

 

https://www.dropbox.com/s/tsz2rgw6ioo9mdl/035.jpg?raw=1
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• Spróbuj zabrać wiszący klucz - na razie to niemożliwe. 

 

Hotel 

• Wróć do hotelu i ponownie porozmawiaj z prawnikiem.  

 

Posiadłość 
• Idź za nim na teren posiadłości, do biblioteki.  

• Po odczytaniu przez niego listy zadań, jakie trzeba wykonać, by wola została odczytana, udaj się do 

swojego pokoju. 

• Zabierz stojącą obok komputera Graphics BASIC. 

• Użyj jej na komputerze, a potem ostatniej woli na urządzeniu. 

• Musisz poznać szczęśliwy numer wujka, aby móc wprowadzić go do komputera. 

 

Wydawnictwo 

• Udaj się do wydawnictwa i sprawdź stare numery gazety, aby poznać szczęśliwą liczbę wujka Chucka. 

 

https://www.dropbox.com/s/ft534sdd4f4aw41/037.jpg?raw=1


34 

 
 

• W moim przypadku była to liczba 79. 

 

Posiadłość 

• Wróć do swojego pokoju i ponownie użyj na komputerze ostatniej woli, aby wytypować liczbę. 

• Zejdź na dół i daj prawnikowi rozszyfrowaną ostatnią wolę Willa. 

 

Sklep z lampami 

• Udaj się teraz do Ricki Lee, porozmawiaj o ciastku, a otrzymasz rękawice do zrywania jagód. 

• Zabierz głowę od Ray i upewnij się, że masz w ekwipunku odstraszacz niedźwiedzi. 

 

Las 

• Teraz kieruj się do lasu i idź drogą, którą wskazuje głowa. 

 

https://www.dropbox.com/s/ydbzzbzb8schac5/036.jpg?raw=1
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• Zbierz przy pomocy rękawic jagody z krzewu.  

 

Sklep z lampami 
• Wróć do sklepu Ricki Leei daj jej jagody, a otrzymasz ciastko.  

• Ciasto zanieść do domu i daj prawnikowi. 

 

Hotel 
• Udaj się do hotelu i przełącz się na Reyesa.  

• Reyesem udaj się na salę. 

• Porozmawiaj z człowiekiem zajmującym się handlem statkami w butelce. 

• Na zadane pytanie odpowiedź Star Trek, a otrzymasz statek w butelce. 

• Wjedź windą na samą górę i otwórz drzwi na prawo od windy. 

• Wjedź na górę Ray i przekaż księgę Reyesowi. 

• Jako Reyes - ułóż książkę i kwiaty zabrane z cmentarza na podium. 

• Franklinem przeczytaj książkę, przeniesiesz się na cmentarz. 

• Wejdź do grobowca i użyj przełącznika, aby otworzyć drzwi.  

https://www.dropbox.com/s/0uadxlbr0vlgyb8/038.jpg?raw=1
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Rozdział piąty 
 

• Po otwarciu grobowca zjawi się rodzina, której prawnik odczyta testament. 

 

Rozdział szósty 
 

• Sprawdź numer telefonu do Safely First Savings Bank, żywą postacią. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/bud0a693yt27up3/039.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/azgj7avdfnze7zz/040.jpg?raw=1
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• Przełącz się na Dolores i idź do sklepu z lampami. 

• Daj Ricki Leei koszulkę, a otrzymasz nową lampę. 

• Podjedź do drzwi banku. 

• Przełącz się na Franklina i wykonaj telefon do banku. 

• Gdy bankier będzie rozmawiać z Franklinem, przełącz się na Dolores. 

• Wejdź do banku i zabierz klucz od kłódki znajdujący się na bramie fabryki.  

• Udaj się do fabryki i użyj klucza na kłódce. 

 

Fabryka 

• Udaj się na teren fabryki wszystkimi żywymi postaciami, ponownie trzeba będzie skoordynować działania. 

 

Ray 

• Idź na tył fabryki i przy pomocy klucza z ciężarówki wymontuj akumulator. 

 

 
 

Dolores 

• Udaj się również na tył fabryki i po lewej nabierz do swojego pucharu radioaktywny płyn.  

• Udaj się z nim na skraj lasu i wylej go do kałuży.  

 

Klaun 

• Weź akumulator od Ray i idź na skraj lasu. 

• Udaj się radioaktywnymi śladami i naładuj akumulator używając go na płocie.  

 

https://www.dropbox.com/s/pr1bzocfi9craa8/041.jpg?raw=1
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• Zanotuj kod, jaki się znajduje na ulotce pizzy – 88-95-17. 

• Użyj kodu na bramie, a potem wejdź do ciężarówki – trafisz do podziemi. 

• Zabierz torbę ze stolika i rozpakuj ją w ekwipunku. 

 

 
 

• Opuść podziemie windą i udaj się do fabryki.  

• Idź do ciężarówki i użyj na niej naładowanego akumulatora.  

• Następnie ją włącz, by odsłoniła zegar, idź do zegara numer jeden. 

 

Reyes 

https://www.dropbox.com/s/5zjmynyfl5jrpwi/042.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/7xwgspiw6j372fr/043.jpg?raw=1
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• Stań przy zegarze numer 1 – do końca w lewo. 

 

Ray 

• Przejdź w lewo i obok trzeciego zegara wejdź do pomieszczenia. 

• Pozbieraj z podłogi papiery, a zdobędziesz książkę.  

• Spójrz na mapę fabryki i zdjęcie na biurku. 

• Wyjdź z pomieszczenia i przejdź do drzwi obok zegara numer 1. 

 

Dolores 

• Wróć do fabryki i idź do końca w lewo. 

• Użyj swojej lampy obok dużych drzwi i stań przy pierwszym zegarze.  

 

Ray 

• Użyj swojego zegarka na pierwszym zegarze i ustaw taką godzinę, aby zapaliło się zielone światełko – u 

mnie to była 11.00. 

 

 
 

• Przejdź do kolejnego zegara numer dwa i ustaw czas o pięć minut dalej, ma się zapalić zielone światełko. 

• Tak samo zrób z zegarem numer 3 i 4. 

• Wróć do wielkich drzwi obok zegara numer 1. 

 

Dolores 

• Wciśnij przycisk przy drzwiach i je troszkę otwórz. 

• Użyj na drzwiach Klowna, Ray i Reyes. 

• Gdy uda się je troszkę otworzyć, przeciśnij się Dolores przez drzwi. 

 

https://www.dropbox.com/s/5ky7ekp208xe9ql/044.jpg?raw=1
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• Cała czwórka trafi do fabryki.  

 

 

Rozdział siódmy 
 

Dolores 

• Zejdź po drabinie i otwórz panel przy migających lampkach. 

• Potrzebujesz instrukcji do unieszkodliwienia robotów . 

• Wróć do biblioteki w posiadłości i odszukaj książki - Programming the SR-01 w sekcji 2.1. 

 

https://www.dropbox.com/s/jun6gndcau17k69/045.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/llehu54lz90ret6/046.jpg?raw=1
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• Wróć do fabryki i zgodnie z instrukcją ustaw w odpowiednim miejscu kolorowe złączki. 

• Po wyeliminowaniu robotów przejdź do biura, które otwórz kluczem. 

• Zabierz: szklankę, kapelusz i dziennik. 

 

Klaun 

• Idź do biura, tam gdzie jest Dolores, i daj jej dyskietkę. 

 

Dolores 

• Użyj dyskietki na komputerze.  

• Porozmawiaj z wujkiem, masz nowe zadania.  

• Zabierz od Klauna książkę „hint book”. 

• Użyj na książce swojego dekodera. 

• Użyj komputera i wpisz hasło z książki. 

 

 
 

• Następnie wybierz grę adventure. 

• Wciskaj po kolei kierunki zawarte w książce, aby zablokować komputer. 

 

https://www.dropbox.com/s/2ylugvrrzldfior/047.jpg?raw=1
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• Fabryka się zamknie. 

 

 

Rozdział ósmy 
 

Klaun 

• Wyjdź z pomieszczenia. 

• Rozpakuj folię w swoim ekwipunku - wyciągniesz ładunek wybuchowy. 

• Umieść ładunek wybuchowy na drzwiach, a potem figurkę klauna.  

• Po otwarciu drzwi wróć do pokoju i folię daj Dolores. 

 

Dolores 

• Wyjdź z pomieszczenia i idź drogą za uszkodzonymi drzwiami. 

• Za robotami, wciśnij przycisk na ścianie. 

 

https://www.dropbox.com/s/zy6qqu3ybmpyjc7/048.jpg?raw=1


43 

 
 

• W kolejnym pomieszczeniu nałóż na czapkę piracką folię i przejdź drogą laserową. 

• Gdy dojdziesz do wielkiego wentylatora, rzuć okiem na tabliczkę po prawej. 

 

 
 

• Zapamiętaj numer, a potem przełącz się na Franklina. 

 

Franklin 

• Wybierz na telefonie numer widziany na tabliczce, wentylator zostanie wyłączony.  

• Przejdź obok wentylatora. 

• Przełącz się ponownie na Franklina i wybierz numer ponownie, aby wentylator włączyć.  

https://www.dropbox.com/s/71rkstcsjd5odvy/049.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/7qnno4umc1b5mjm/050.jpg?raw=1
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Dolores 

• Wejdź po drabinie, a otworzysz przejście do gabinetu. 

• Wszystkimi postaciami zejdź na dół. 

 

Ray 

• Użyj Strange Tool na drzwiach. 

• Wejdź do środka, kierując Dolores. 

• Naciśnij wszystkie po kolei lampy, zostawiając jedną. 

• Porozmawiaj z wujkiem.  

• Po zabraniu przez każdą z postaci nowych przedmiotów, twój dziennik zadań zostanie uaktualniony.  

 

 

Rozdział dziewiąty 
 

Reyes 

• Udaj się do wydawnictwa. 

• Oddaj redaktorce dokument mówiący o faktycznych przyczynach spłonięcia fabryki.  

 

Ray 

• Przejdź do hotelu na konwent. 

• Podejdź do jedynej znajdującej się tam osoby i daj figurkę. 

• Po animacji zabierz diagram przyczepiony do stolika. 

• Twoja agentka zniknie. 

 

Klaun 

• Udaj się do baru. 

• Przekaż list kelnerce. 

• Ponownie zostaniesz przeniesiony do cyrku, tym razem napraw krzywdy i nikogo nie obrażaj żartami. 

 

Franklin i Dolores 

• Udaj się na samą górę i postaw się duchowi przebywającemu w Penthousie. 

• Gdy otrzymasz kryształ, przejdź do pokoju z pentagramem. 

• Przełącz się na Dolores i udaj się na spotkanie z ojcem 

• Porozmawiaj z Franklinem, by ten mógł spokojnie odejść. 

• Gdy Franklin zniknie, przenieś się do miejsca znalezionych zwłok.  

• Użyj na zwłokach balona, a potem ruszaj w lewo. 

• Dojdź do fabryki, a potem idź do lamp. 

 



45 

 
 

• Wciśnij wszystkie lampy i zakończysz grę.  

 

 

 

 

Koniec 

 

https://www.dropbox.com/s/w3br7q1s48ua90w/051.jpg?raw=1

